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Gestão de
Rogério
Zandamela
não é
transparente
- defende o economista João Mosca, que lembra ao
Governador do Banco de Moçambique de não publicar
os relatórios e contas da instituição, mas penaliza os
Bancos Comerciais e outros se não o ﬁzerem

Pressão força Sasol a
renunciar da licença
em Sofala

Gagnaux: Não há motivo
para não abrir as escolas

Foi anunciado o regresso gradual às aulas.
Algumas escolas começam já a prepararse. Outras estão reféns de um sistema
de saneamento já há muito desleixado.
E o médico Philipe Gagnaux afasta as
incertezas.

Polícia ignora
Nyusi e recorre
à violência

Ex-guerrilheiros da Renamo
assumem cargos de cheﬁa na PRM
Dez ex-guerrilheiros da Renamo integram as ﬁleiras da Polícia
da República de Moçambique (PRM), no âmbito do processo
de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), a
decorrer no País.
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BO recebe duas mil máscaras para prevenção da Covid-19

destaques

A Cadeia de Máxima Segurança, vulgo BO, e o Estabelecimento Penitenciário Provincial de Maputo receberam duas mil máscaras de protecção facial que foram produzidas no interior do estabelecimento
penitenciário. Um dos beneficiários, que se encontra a cumprir uma pena efectiva naquele estabelecimento penitenciário, garantiu que a distribuição das máscaras vai trazer segurança aos reclusos.

Insurgentes matam 8 civis em ataque
a viatura da Fenix Construction
Apoiantes de Nhongo
abandonam JMR para
aderir ao processo DDR
Muxúnguè, posto administrativo
de Chibabava, que foi um dos
principais epicentros do último
conflito armado, entre os anos
2012 e 2016, acolheu recentemente mais uma fase do processo de
Desmilitarização, Desmobilização
e Reintegração (DDR) dos antigos guerrilheiros da Renamo, um
processo que iniciou em Julho do
ano passado, em Satungira.
Estes foram colocados na sala de
espera, onde receberam instruções da Comissão dos Assuntos
Militares sobre todo o processo
de DDR, um procedimento que
compreende duas fases distintas.
A primeira é o registo dos combatentes. A emissão de Bilhetes
de Identidade para os que não
os possuem ou para os que perderam, havendo também uma
equipa dos Registos e Notariado
para atender os que perderam
toda a sua documentação, num
processo que passará pela emissão de cédulas pessoais. Este
processo tem como objectivo a
posterior emissão do NUIT, sendo que cada combatente depois
seria registado num banco comercial para a abertura de contas bancárias e teria um telefone
com o seu respectivo número de
telefone.
Neste processo, o destaque vai
para a passagem à vida civil de
três guerrilheiros da Renamo,
que até há bem pouco tempo
apoiavam a Junta Militar da Renamo (JMR). Os três juntam-se
aos seus antigos companheiros de
armas na base de Mangomonhe.
Entretanto, por alegadas razões
de segurança dos mesmos a liderança da Renamo não permitiu
que estes entrassem em contacto
com a imprensa.
“Na nossa base de Mangomonhe
recebemos 11 combatentes que
tinham desertado para a Junta
Militar da Renamo. Aqui aparecerem apenas três, mas nos
próximos dias os outros chegarão a este campo. Para nós, este
é um bom sinal e sob orientação
do nosso presidente e num espírito de reconciliação nacional e
de perdão achamos que todos se
devem beneficiar deste processo,
para que todos juntos trabalhemos para este país em paz.
Redacção

Apesar dos cânticos de
vitória das Forças de
Defesa e Segurança, a
situação em Cabo Delgado parece longe de estar
controlada. Depois de
sabermos do rapto de
algumas raparigas, sabemos da morte de mais 8
civis da empresa Fenix
Construction, em Mocímboa da Praia. Agora, os
insurgentes começam a
colocar em causa os empreendimentos em Cabo
Delgado.
Elton Pila

A

nte ao silêncio
de quem deveria responder
pelos avanços
e ataques dos
insurgentes, a própria Fenix
Construction Services, uma
empresa sul-africana especialista em construção em locais
remotos, que está a operar
em Palma, Cabo Delgado,
pôs-se na linha da frente,
emitindo um comunicado que
prova, afinal, que o silêncio
dos insurgentes era apenas
uma miragem.
A empresa, com sede na Matola, na província de Maputo, fez saber que, a 27 de
Junho, uma das suas viaturas foi atacada por cinco insurgentes, aproximadamente
a 4km do lado norte de Mocímboa da Praia, em Cabo
Delgado.
“Dos 14 passageiros na via-

tura, oito pessoas perderam
a vida, três estão desaparecidas e outros três conseguiram
escapar sem ferimentos”, indicam.
Os sobreviventes contam que
os cinco insurgentes vestidos
de uniforme do exército militar similar ao das Forças de
Defesa de Moçambique, lê-se
no comunicado, bloquearam o
veículo e logo a seguir abriram fogo, tendo morto imediatamente o motorista. “No
mesmo instante três ocupantes
que sobreviveram conseguiram
fugir e entrar no mato”, indicam.
Um deles percorreu pela mata
adentro e foi dar a vila de
Quelimane, onde passou a noite, escrevem. “Depois teve boleia de motorizada e retornou
a Palma, Cabo Delgado no dia
28 de Junho”.
Os outros dois sobreviventes
continuaram escondidos no
mato por vários dias na área
próxima ao local da emboscada, ambos retornando a Palma na quarta-feira, dia 1 de
Julho, e o segundo na quinta-feira, dia 2 de Julho.
Uma empresa de segurança
privada contratada pela Fenix
conseguiu resgatar para Palma os corpos dos oito homens
mortos. “Sob as instruções das
autoridades locais de Palma,
os oito mortos foram enterrados na sexta-feira, 3 de Julho
em Palma”, fazem saber.
A Fenix indica ainda que os
outros três ocupantes ainda
estão em paradeiro desconhecido.
Recorde que, durante as celebrações dos 45 anos da Independência Nacional, o MAGAZINE interpelou o ministro da
Defesa Nacional para comentar sobre o possível recuo e o

silêncio dos insurgentes, depois
do anúncio das baixas sofridas,
incluindo de dois cabecilhas de
nacionalidade tanzaniana.
Jaime Neto disse, na ocasião,
que o aparente silêncio dos
insurgentes era prova inequívoca que as FDS estavam a
trabalhar para repor a ordem
e segurança naquele ponto
do país. “Neste momento,
os terroristas estão todos em
debandada porque as nossas
FDS estão a fazer de tudo
para garantir que a integridade territorial não seja posta em causa”, disse.
Mas, agora, os insurgentes já
começam a colocar em causa os empreendimentos em
Cabo Delgado. Em tempos,
de vista às zonas atacadas,

o ministro da Defesa havia
garantido que o bem-estar da
população e a implementação
de projectos de exploração
de petróleo e gás na bacia
do Rovuma não podiam ser
beliscados por acções de malfeitores, inimigos sem rosto,
como ele chamou na ocasião.
“Nós vamos continuar a empenhar as nossas forças de
defesa e segurança para podermos continuar a defender
o objecto económico de Cabo
Delgado, do país, das companhias que estão a trabalhar
no sentido de por as indústrias
de petróleo e gás a funcionarem em Cabo Delgado”, disse
Jaime Neto. E os insurgentes,
outra vez, desmentem ao ministro da Defesa.

Ex-guerrilheiros da Renamo
assumem cargos de chefia na PRM
Dez ex-guerrilheiros da Renamo integram as fileiras da
Polícia da República de Moçambique (PRM), no âmbito
do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), a decorrer no
país.
Na cerimónia de integração
dos novos membros nas fileiras da PRM, que teve lugar
em Pemba, a capital da província nortenha de Cabo Delgado, o Comandante-Geral
da PRM, Bernardino Rafael,
considerou de “marco histórico” o patenteamento dos
novos colegas, no âmbito do
Acordo de Cessação das Hostilidades e do Acordo de Paz
Efectiva de Maputo, celebrados entre o Presidente Filipe
Nyusi e o líder da Renamo,
Ossufo Momade, em Agosto
de 2019.
“A partir de agora devem
obedecer apenas à lei e às
regras fundamentais que regulam a actuação da Polícia
da República de Moçambique. Não têm outro comando
senão a lei da Polícia”, disse
Bernardino Rafael.
Antes da incorporação, os
oficiais oriundos da guerrilha da Perdiz beneficiaram
de formação básica e estágio
pré-profissional, com vista
a muni-los das ferramentas
necessárias para atender aos

desafios dentro da força republicana.
O Comandante-Geral da
Polícia disse em Pemba que
qualquer comando fora da
Lei da Polícia significa violação flagrante dos instrumentos legais da Polícia da
República de Moçambique.
Portanto, deviam cumprir
com zelo e responsabilidade, não se deixando influenciar por mais nada porque
são uma família. Entretanto, Augusta Marimba é ex-combatente da Renamo e
foi patenteada para assumir
as funções de reguladora de
trânsito na cidade de Maputo. “Estou muito satisfeita.
Sempre sonhei ser polícia e
hoje já realizei o meu sonho.
É um grande desafio que vou
enfrentar na nova função que
me foi atribuída para garantir a regulação da via pública”, disse.
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Estado de emergência: Polícia ignora Nyusi
e recorre à violência para impor a “ordem”
traparlamentares.
O Chefe de Estado avançou
que as autoridades estão a
responsabilizar os agentes
acusados de abusos na implementação das medidas
decretadas no âmbito do
Estado de Emergência.
Aliás, Nyusi criticou, em
particular, a violência contra as crianças, advogando
uma atitude mais pedagógica no respeito pelas restrições impostas e condenou o
que considerou de “vitimização” por parte de alguns
cidadãos apanhados a violar o Estado de Emergên-

cia, um facto que também
se tem assistido nos bairros
periféricos da cidade de Maputo e Matola.
“Claro que os violadores
se transformam em vítimas,
usam mal os direitos humanos”, afirmou Nyusi.
No encontro com os representantes dos partidos extraparlamentares, o Chefe
de Estado justificou o relaxamento de algumas medidas do Estado de Emergência com a necessidade de
assegurar o funcionamento
da economia.
Em entrevista à DW África,

Adriano Nuvunga, director
do Centro para Democracia
e Desenvolvimento (CDD),
revelou que durante o primeiro período do estado
de emergência, em Abril, a
organização que lidera terá
recebido “27 denúncias, todas relacionadas com abusos da Polícia”.
“Esta semana estamos a receber muitos casos”, disse
Adriano Nuvunga, tendo
reportado a recepção em
quatro dias de nove denúncias, todas elas da cidade de
Maputo e relacionadas com
a actuação da Polícia.

Pressão força Sasol a renunciar licença em Sofala
Na última quinta-feira,
quando confrontado
pelos partidos extraparlamentares sobre os abusos da Polícia de República de Moçambique (PRM),
o Presidente da República, Filipe Nyusi, criticou
a violência dos agentes
da PRM para impor o
estado de emergência.
Indiferente aos apelos,
dois dias depois, agentes
da Polícia, na província de
Maputo, balearam, ferindo
gravemente, um jovem de
20 anos porque, supostamente, teria se feito à
via pública à noite sem
Bilhete de Identidade.
Nelson Mucandze

F

oram dois disparos que atingiram
James Aníbal, de
20 anos, residente
no Município da
Matola. Os dois agentes mostraram-se impassíveis depois
dos disparos, um puro desprezo à vida do jovem, tendo
sido as pessoas próximas que
prestaram os primeiros socorros.
O mais questionável é que os
dois agentes que atentaram
contra a vida de um cidadão
que não representava nenhuma ameaça pública estavam
à paisana, de acordo com relatos no local.

O incidente aconteceu na
noite da sexta-feira passada,
quando estes agentes arrastaram o jovem de 20 anos para
uma rua, exigindo-lhe o Bilhete de Identidade que, não
tendo apresentado, balearam-no numa região próxima do
coração.
Depois do incidente, os dois
agentes não se predispuseram
a levar a vítima para o hospital, alegando que ele não
foi ferido gravemente, apesar
do sangramento que denunciava a gravidade. Foram os
vizinhos que procuraram ajuda para o cidadão Aníbal.
O pai da vítima, que estava
de serviço naquela noite, afirmou que o estado de saúde
do filho era grave.
Este episódio, que denuncia a violência da Polícia da
República de Moçambique,
acontece dois dias depois dos
partidos políticos sem assento parlamentar denunciarem
os abusos da Polícia ao Presidente da República, uma
queixa que mereceu atenção
e reconhecimento de Filipe
Nyusi.
De acordo com o Chefe de
Estado, no encontro com as
lideranças de 16 partidos políticos sobre as medidas do
estado de emergência, que vigora desde o mês de Abril de
2020, como forma de conter
a propagação da Covid-19
em Moçambique, a Polícia
não tem nenhuma orientação
para proceder de forma violenta. “Preciso de deixar claro aqui que não há nenhuma
orientação de violentar o cidadão, nem se deve”, afirmou
o Chefe de Estado, citado
pela Rádio Moçambique, em
resposta às denúncias dos ex-

A Sasol anunciou neste domingo, em comunicado, que desistiu da sua licença de exploração de gás, entre Inhambane
e Sofala, na costa de Moçambique. Para este fim, segundo
escreve, já foi enviada uma
notificação de retirada às autoridades do país. A razão da renúncia está também relacionada com a pressão da Sociedade
Civil voltada à protecção ambiental, que nunca se mostrou
a favor do projecto. O resultado do Estudo do Impacto Ambiental (EIA), realizado pela
Golder & Associates, contratada pela Sasol, veio legitimar a
posição da Sociedade Civil.
“A Sasol devolverá o Bloco
16/19 na sua totalidade ao Governo de Moçambique. Para
este fim, já foi enviada uma
notificação de retirada às autoridades relevantes de Moçambique”, lê-se no comunicado da
Sasol Petroleum, que recebeu
a licença de pesquisa em 2005.
Em 2013, abandonou a parte
de águas profundas da licença,
mantendo a avaliação de potencial de hidrocarbonetos na
parcela de águas rasas. O gás
descoberto num dos furos Njika, nas águas profundas, foi
considerado não comercialmente viável.
Com essa mudança, a área
de exploração passou de
10.548km2 para 2.857km2,
conforme dados do Instituto
Nacional de Petróleo (INP),
numa pesquisa que foi feita em
parceria com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos de Moçambique (ENH).
“A Sasol manifesta o seu apreço por todos os comentários
recebidos durante a fase de
pré-viabilidade do Estudo do
Impacto Ambiental (EIA) e
valoriza a contribuição de to-

das as partes interessadas. A
sustentabilidade é parte integrante de como a Sasol conduz
os seus negócios e é alicerçada no nosso compromisso de
cumprir com toda a Legislação
Ambiental e com a realização
de qualquer actividade de pesquisa de forma ambientalmente
responsável”, sublinha o comunicado.
Segundo escreve o jornal a
Carta, a renúncia da petroquímica aos blocos representa
para a indústria turística, de
pesca e a população em geral
da província de Inhambane, e
não só, uma batalha vencida
pelo facto de a prospecção de
hidrocarbonetos naquele local
ter, a prior, se mostrado insustentável.
Os Blocos 16/19 localizam-se
no ambiente marinho, na zona
norte da província de Inhambane (abrange os distritos de
Govuro, Inhassoro e Vilankulo, bem como Machanga, sul
de Sofala) em águas rasas, na
Bacia Sedimentar de Moçambique.
Volvidos alguns anos, a petroquímica resolveu abandonar a
parte das águas profundas da
licença, mas em 1 de Julho de
2013 manteve a área das águas
rasas com o objectivo de definir
um programa de trabalho futu-

ro para avaliar o potencial de
hidrocarbonetos restante.
Face à sensibilidade ambiental da área, em Julho de 2019
a Sasol realizou um estudo de
pré-viabilidade robusto e transparente através da Golder &
Associates, uma empresa independente e respeitável de consultoria especializada em meio
ambiente. Este processo envolveu consultas com todas as
partes interessadas relevantes,
do Governo em todos os níveis,
da indústria como o turismo e
a pesca, e da academia. Todas
as partes envolvidas, investidores turísticos e a Sociedade
Civil, mostraram-se contra o
projecto.
A Sasol explora reservas de
gás desde 2004 em Temane e
Pande, em terra, na província
de Inhambane, com gasodutos
para a África do Sul e Maputo, alimentando ainda a central
eléctrica moçambicana de Ressano Garcia, na província de
Maputo.
Na mesma área `onshore`
onde tem a produção, a petrolífera mantém actividades de
pesquisa e desenvolvimento,
além de ser parceira em pesquisas num outro bloco (A5-A)
em alto-mar na Bacia de Angoche, ao largo do Centro do
país.
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Vendedores retomam espaço proibido pela edilidade de Maputo

destaques

Vendedores do Mercado Grossista do Zimpeto ignoram ordens do Conselho Municipal da Cidade
de Maputo e tomam de assalto o espaço onde foram removidas as suas bancas há uma semana.
Em sacos improvisados, os retalhistas colocam os seus produtos à venda, sem observância das
medidas de higiene, numa autêntica ameaça à saúde pública em tempos de Covid-19.

Gestão de Rogério Zandamela não é
transparente - defende João Mosca
Julgamento de Sandura
Ambrósio marcado para
10 de Julho
O Tribunal Judicial de Dondo,
no Centro de Moçambique, vai
começar a julgar Sandura Ambrósio, antigo deputado da Renamo, no dia 10, por alegado
apoio financeiro à dissidência
do braço armado do principal
partido da oposição, denominado Junta Militar da Renamo
(JMR).
José Capassura, advogado de
Sandura Ambrósio, disse esta
segunda-feira (06.07) à Lusa que
o Ministério Público moçambicano acusa o antigo deputado
da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) do crime de
conspiração. ‟O crime é punido
com pena de prisão de oito a
dez anos”, acrescentou Capassura. “O início do julgamento será
uma oportunidade para provarmos que Sandura Ambrósio não
tem rigorosamente nada a ver
com o crime que lhe é imputado”, afirmou o advogado.
José Capassura criticou o facto
de a Justiça ter recusado todos
os requerimentos para que o antigo deputado aguardasse pelo
julgamento em liberdade.
“Os argumentos usados para o
indeferimento dos pedidos de liberdade provisória nunca foram
convincentes”, referiu Capassura.
Sandura Ambrósio está detido
desde 14 de Janeiro, acusado de
apoiar financeiramente a Junta
Militar da Renamo, um grupo
dissidente da guerrilha do principal partido da oposição.
No âmbito do processo que levou à detenção de Sandura Ambrósio, o Ministério Público moçambicano ouviu vários quadros
da Renamo, incluindo a antiga
chefe da bancada parlamentar
do partido, Ivone Soares, o ex-Secretário-Geral do partido,
Manuel Bissopo, e o actual porta-voz José Manteigas, por suspeitas de envolvimento no apoio
à Junta Militar da Renamo.
Também foram ouvidos Elias
Dhlakama, irmão do falecido
presidente da Renamo, Afonso
Dhlakama, e o ex-porta-voz do
partido e actual deputado António Muchanga.
Não são conhecidos desenvolvimentos no âmbito das referidas
audições. LUSA

Num momento em que
o país observa o seu
terceiro mês do estado
de emergência devido a
pandemia da Covid-19, que
só na cidade de Maputo
já levou 30 porcento da
população ao desemprego, o economista João
Mosca defende que o
Governo e o Banco de
Moçambique (BM) deviam
se unir e injectar dinheiro
na economia, principalmente nos sectores
chave. Mais adiante, o
economista classifica a
gestão do Governador do
BM, Rogério Zandamela,
de não transparente, pois
não são publicados os
relatórios e contas do
Banco Central. Leia os
excertos mais interessantes da entrevista.
Neuton Langa

N

o dia 15
de Janeiro
iniciou um
novo ciclo
de governação em Moçambique,
enquanto isso, a Europa
e a China eram arrasados
pelo novo coronavírus.
Qual é a análise que o Dr.
Mosca faz deste novo
ciclo de governação face
à Covid-19?
- Bem, este novo ciclo de governação tem condições e contextos internos e externos que
indicam que a situação poderá
piorar. Primeiro, devido aos
conflitos militares no Centro
do país, o que tem muita importância económica. Segundo, a pandemia da Covid-19,
e, por último, o contexto in-

ternacional relacionado com a
Covid-19, pois todos os países
do mundo terão um crescimento negativo. O que significa que 2020 terá um volume
de produção inferior a 2019,
isto é, o comércio internacional se vai alterar muito. Nós
em Moçambique, em termos
de contexto internacional, temos primeiro uma redução de
exportações e o valor das principais mercadorias exportadas,
e temos o aumento de alguns
produtos que são importados.
A sorte é que neste momento,
o preço do barril do petróleo
não está muito caro e o Rand
é cambiado a um valor baixo.
Estas são duas questões que
vêm amolecer um pouco o efeito negativo externo, mas, no
balanço final, o efeito será negativo.
Um outro aspecto é a entrada
de capitais ou investimento
externo que temos actualmente, basicamente o gás que é
superconcentrado e não tem
nenhum efeito sobre o conjunto da economia. Até pode ter
efeito na entrada de capitais no
Banco Central para efeitos de
balança de pagamentos, o que
pode de alguma forma reduzir
o défice da balança comercial.
Todos estes aspectos têm efeito
nos níveis de emprego e falência de empresas. Apenas para
termos uma ideia, só na cidade
de Maputo, 30 porcento da população que reside na periferia

encontra-se no desemprego. Estamos a dizer que um em cada
três munícipes encontra-se desempregado, principalmente
nos bairros de Mafalala, Maxaquene e Urbanização.

Como é que encara as
medidas de prevenção da
Covid-19 tomadas pelo
Governo de Filipe Nyusi,
até ao momento?
- Acho que o Governo fez o
que deveria fazer em termos
de tomada de medidas. Mas
o Governo não está a fazer
o suficiente em termos de
garantir a implementação
dessas medidas. Por exemplo, nenhum mercado sofreu
transformações, em termos
de condições de higiene das
casas de banho; a Polícia
apenas é activa nas áreas de
marketing do município, que
é a zona central da cidade
e a zona marginal da praia.
No interior dos bairros suburbanos, a Polícia aparece
para certos fins específicos,
mas também reconheço que a
própria cidadania não ajuda.
Portanto, somos todos culpados pois não se pode responsabilizar o município individualmente, o cidadão ou
o Governo individualmente,
porque todos têm a sua tarefa e nenhum de nós está a
cumprir.

Não acha estranho o
silêncio, ao nível do Governo central, em relação
a gestão e aplicação dos
USD 309 milhões que o
Fundo Monetário Internacional (FMI) disponibilizou a Moçambique para
fazer face à pandemia da
Covid-19?
- O Governo ainda não se
pronunciou sobre nada. Prometeu alguns milhões para as
Pequenas e Médias Empresas
(PMEs), e estas não sabem
como vão aceder a este financiamento. Sobre o fundo do
FMI, sabe-se que o dinheiro
já entrou, mas desconhece-se
a sua aplicação.

O Banco Nacional de
Investimento anunciou
uma linha de financiamento de 600 milhões
de meticais, oriundos
do Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS),
para as Pequenas e
Médias Empresas. Professor, como é que encara
o facto de o INSS prover
empréstimos aos empresários?
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- Olha, o INSS em Moçambique não cumpre sequer com a
sua missão, como são as reformas, as pensões de invalidez,
pensões de desemprego, que
não existem neste país, e todas
as responsabilidades recaem
sobre o empresário. O INSS
desembolsou dinheiro para as
PMEs, para ser gerido por um
banquinho do Estado cuja elite
política detém todo o controlo.
Aliás, o BNI é um banquinho
que foi criado com certos fins
bem específicos do Governo,
Estado e do partido Frelimo.
Com isso pretendo dizer que
talvez não seja a opção mais
económica, nem a opção mais
acertada ser o BNI a gerir os
600 milhões de meticais. Mas
temos que olhar para o outro
lado da moeda que são os empresários que não estão interessados em investir, apenas em
manter a empresa em funcionamento sem prejuízos.
A única solução para este problema seria que o Banco de
Moçambique, juntamente com
o Estado, metessem dinheiro
na economia como muitos países estão a fazer. O financiamento não pode ser para todas
as empresas, somente aquelas
que são importantes no contexto actual. Refiro-me as empresas de transporte e produção
de alimentos. Certamente que
algumas empresas terão que
sofrer, como é o caso da hotelaria. Segundo, devia-se apoiar as
pessoas que entram no desemprego, através de pensões ou
subsídios de desemprego.
Para que isso aconteça, o BM
deve reduzir e impor aos bancos comerciais a redução da
taxa de juros ou criar linhas de
crédito especiais para certo tipo
de empresas com taxas de juros
mais baixas.

Mas o Professor acredita que o BM e o Estado
poderão se unir e injectar
dinheiro na economia?
- Com esta actual situação
como o Governo ou o Banco de
Moçambique estão a ser geridos, não. É contra os princípios
ideológicos e de pensamento
económico das pessoas que estão no Banco de Moçambique
tomar esse tipo de medidas.
Aqui já é um problema ideológico de escola de pensamento
económico que recusa este tipo
de medidas, porque acreditam
ser pior.

Com isso pretende dizer
que o Banco de Moçambique está a ser mal gerido?
- Eu acredito que o Banco de
Moçambique tem políticas monetárias erradas, problemas de
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- Há sectores em que o teletrabalho pode ser uma saída, mas
são sectores muito específicos.
É preciso haver um grande
profissionalismo, responsabilidade individual para o trabalho
online.

Qual é a sua opinião em
relação a decisão do
Presidente da República
de ordenar a abertura
gradual da economia.
Refiro-me a reabertura do
espaço aéreo para entrada de possíveis agentes
económicos. Terá sido
uma decisão acertada?
- A decisão de reabertura do
espaço aéreo é quase nula. O
que abriu? Não abriu nada,
nem! Abriu nada na condição
de beneficiar o país no transporte de carga, transporte humanitário, e ponto final.
transparência sérios, porque os
relatórios das empresas de consultoria internacionais não são
publicadas, como foi o processo
do Moza Banco intervencionado pela Kuhanha. Aliás, o BM
não permite opiniões de cidadãos ou da Sociedade Civil e há
contradições com o Governo.
Portanto, se eu fosse alguém
que mandasse nos mandatos do
Banco de Moçambique, o Governador Rogério Zandamela
já teria saído há muito tempo.
Mas se o Banco Central está a
ser mal gerido internamente,
eu não sei!

junto dos bancos comerciais.
Portanto, o acesso a divisas
neste momento, apesar dos
USD 500 milhões, está mais
difícil que antes. Uma medida
que se pretendia flexibilizar o
acesso a divisas, neste momento se tornou difícil.

Professor Mosca, o BM
anunciou um valor de USD
500 milhões para apoiar
os empresários face à
Covid-19. Mesmo assim
mantém a sua opinião de
que se fosse alguém com
poder de decisão Rogério
Zandamela já teria saído?

- O grande interesse económico em todo o Mundo faz-se
através de lobbies. Em alguns
países, como os Estados Unidos da América o lobby é oficial. A pessoas que têm empresas de lobby são contratadas
para fazer lobbies para os seus
clientes. Mas em Moçambique
o lobby é outra coisa, há falta
de transparência, corrupção,
interesses não transparentes;
estar metido com influências
de dinheiro e decisões políticas. Contudo, existem empresários sérios em Moçambique,
dentro do contexto de fazer
lobby sem entrar em áreas de
corrupção e conflitos de interesse.

- Os USD 500 milhões são para
os bancos comerciais terem dinheiro e os importadores poderem importar bens e serviços,
em resumo. Como conclusão, o
BM aplica uma taxa de juros
em dólares aos bancos comerciais, e eles se recusam a acederem ao crédito porque a taxa
é muito alta. Então, os bancos
comerciais são os primeiros que
não acedem a este crédito do
BM, então, os USD 500 milhões continuam nos cofres do
Banco Central. Portanto, existe por parte da governação do
BM políticas monetárias não
muito certas, existe um desfasamento entre o que eles pensam e a realidade; existe uma
arrogância na liderança do BM

Face a todos estes
apoios a que fizemos
referência, em Moçambique temos empresários
ou lobistas atrelados ao
poder político?

A Covid-19 obrigou as
empresas a reinventarem-se para continuar a
operar e uma das saídas
foi o teletrabalho. Como
analisa este formato de
produção num país em
que a maioria da população clama por um posto
de trabalho?

Há quem diga que o
Presidente da República
deveria ter ordenado a
abertura total da economia, tal como fez o

seu homólogo sul-africano. Partilha da mesma
opinião?
- Eu poderia estar de acordo,
primeiro se soubéssemos com
maior precisão qual é o estágio actual da propagação da
doença. Tenho muitas dúvidas,
aqueles números estão errados
e podem não estar completos.
Segundo, estaria de acordo se
houvesse condições de infra-estruturas de transporte que
pudessem albergar a maioria
da população que utiliza os
transportes públicos, o cumprimento do distanciamento
social, uso de máscaras e a
higienização que não existem.
Estaria de acordo se as pessoas
cumprissem de forma séria os
princípios de prevenção, mas
isso não está a acontecer. Contudo, temos um período muito
limitado para criar condições
nas empresas, nos serviços de
saúde, educação e transporte
para que a abertura da economia possa ser uma realidade e
com menor risco de propagação
da doença. Neste momento,
a abertura total da economia
sem criar estas condições pode
significar um alastramento grave da pandemia.

Covid-19: Moçambique ultrapassa
a barreira dos 1000 casos
Mais 25 pessoas testadas
positivas da covid-19, que
elevam para 1012 casos o
cumulativo de casos em Moçambique. Anunciaram as
autoridades de saúde, nesta
segunda-feira, como resultado dos testes das anteriores
24 horas.
Das amostras testadas nas
últimas 24 horas nos laboratórios do sector público, 43
provém de Niassa, 2 de Cabo
Delgado, 88 de Nampula, 6
da Zambézia, 25 de Tete,1 de
Sofala, 1 de Inhambane, 67
de Gaza, 509 da Província de
Maputo e 150 da Cidade de
Maputo.
Os casos testados positivos
são todos de nacionalidade
moçambicana, resultando da
vigilância nas Unidades Sanitárias e do rastreio de contacto de casos positivos.
Destes 25 casos positivos, um
provém de Niassa, três na
província de Cabo Delgado,
cinco na província de Nampula, um caso na província
de Tete, três casos na província de Gaza; um caso na
província de Maputo, onze
casos na Cidade de Maputo.
Os casos, hoje reportados,
encontram-se em isolamento
domiciliar. Neste momento

decorre o processo de mapeamento dos seus contactos.
Moçambique continua com
um cumulativo de 26 indivíduos internados devido a Covid-19. Destes, 6 continuam
sob cuidados hospitalares. Os
indivíduos que continuam internados têm patologias crónicas diversas associadas a
Covid-19.
Assim temos um (1) indivíduo internado na Província
de Sofala, um (1) na Província de Inhambane, dois (2)
na Província de Gaza, um
(1) na Província de Maputo
eum (1) na Cidade de Maputo. Todos cursam com a evolução clínica satisfatória.
Moçambique conta, actualmente, com duzentos e setenta e sete (277) pacientes
totalmente recuperados, oito
(08) óbitos devido a Covid-19 e dois (2) óbitos por
outras causas.
Igualmente, contamos com
725 casos activos, distribuídos da seguinte forma: província de Cabo Delgado-153;
Niassa-12; Nampula-289;
Zambézia-11; Tete-18; Manica-18; Sofala-18; Inhambane-19; Gaza-14; Província de
Maputo-75 e Cidade Maputo-98.
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Estória do Sr. Manoj Lacximicanta
Estórias

Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com

Verifiquei um nome em muitos
posts relacionados com Tete no
Facebook, o do Senhor Manoj
Lacximicanta. Como não me
lembrava do nome, fiquei com
curiosidade e pedi a sua amizade. Vi que era de Tete mas que
vivia em Londres. Fiquei com
curiosidade e abordei-o nesse
sentido. Vamos ouvir a sua estória na primeira pessoa: “Eu
nasci em Tete, chamo-me Manoj
Lacximicanta, e sou o 5º filho do
meu pai Lacximicanta Duloddas
(Modas Napoleão, Av. Kenneth
Kaunda, em Tete). Nós éramos 8
filhos. O meu avô Tulcidás também era alfaiate e vendia outras
coisas (eu, Isaura, lembro-me
quando em criança o meu pai
nos ia levar à Loja do Sr. Tulcidás Ramchande, na mesma Av.
Kenneth Kaunda, para fazermos
calças e calções). Eu estudei até
à 10ª classe em Tete. Eu só lembro que nasci em Tete e depois
os meus pais foram para Mocímboa da Praia e mais tarde voltamos, nos anos 70. O meu avô e
o meu pai falavam a língua maconde. Eu não cheguei a conhecer o meu avô porque ele faleceu
em 1967 com 55 anos de idade,
em Maputo, devido a uma érnia.
Eu nasci em 1969. O meu pai
aprendeu também a ser alfaiate.
Eu falo e entendo nhungué. E
estudei em Tete, estudei na Escola Baptista Coelho e na Josina
Machel. Mais tarde na Escola
Secundária de Tete. Naquela altura não havia continuação depois da 10ª classe, por isso não
pude continuar os meus estudos
e fiquei a ajudar os meus pais na
loja. Meus avós chamaram-nos
para vir viver em Tete porque
estávamos sozinhos lá no Norte.
Estudei com o Mahomed Nazir, Carmélia, Sandra e Aninhas

(esta última vive actualmente
em Quelimane), na altura era o
nosso grupo. Sentávamos para
estudar no quintal antes do exame e sempre debatíamos a matéria conforme onde cada um era
melhor. Chumbei um ano quando os meus pais foram a Inhambane ao casamento das minhas
irmãs. A minha irmã mais velha
é que tomava conta dos mais
novos porque éramos muitos irmãos. Nós éramos malandros…
Quando tínhamos borla ou não
fugíamos a última aula e íamos
assistir cinema no Kudeka. Costumávamos ir ao mercado comer
canudos. Aos fins-de- semana
havia sempre alguma festa. Eu
não tinha o hábito de beber. Cinema era a maior diversão. Jogava muito futebol, basquetebol,
voleibol, fazia educação física e
muito mais. Normalmente, aos
domingos primeiro íamos ver futebol e depois íamos ver um filme no Kudeka. Na altura, eu era
bom nos estudos, só chumbei um
ano porque brinquei, e também
ajudava os meus pais na loja. Os
meus avôs foram para Portugal
depois da Independência e o meu
pai enviou os meus dois irmãos
mais velhos para Portugal. Um
deles estava a estudar electricidade em Maputo e depois foi
para Portugal e conseguiu emprego na mesma área. Então,
em 1987 os meus pais foram assaltados à mão armada e depois
decidiram enviar-me a Portugal
para ficar com os meus irmãos
e vivíamos todos juntos. Comecei a trabalhar lá em Portugal e
depois tive um convite para vir
trabalhar em Londres. Eles eram
da Beira e conheciam o meu irmão. Eles pediram alguém para
trabalhar e o meu irmão apresentou a mim. Trabalhei com
eles dois anos. Depois comecei a
trabalhar por conta própria. Eu
nunca mais fui a Moçambique,
mas a Portugal vou de vez em
quando. A minha esposa nasceu
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em Inhambane mas cresceu em
Portugal, onde eu a conheci. Deixei Moçambique e vivi em Portugal, chorei por Moçambique.
Depois habituei-me. Depois fui
para Inglaterra e comecei a ter
saudades de Portugal e chorava
por Portugal porque aqui tive
que começar tudo de novo. O
clima aqui não é muito agradável. A família Modas Napoleão
quase toda vive em Londres,
só uma irmã, Varsha Umech,
vive na cidade de Inhambane
e outra, a mais velha, vive em
Portugal. Chama-se Daksha. A
minha irmã Quissori, que viveu
na Maxixe, faleceu com 55 anos
de idade, na cidade de Bristol,
onde vivia com uma das filhas,
devido a problemas de saúde.
O meu tio Rameschchandra,
mais conhecido por Sr. Chingodzi, devido a uma loja que tem
ou tinha no bairro de Chingodzi,
também tem uma loja na Av.
25 de Junho. Ele ainda vive em
Tete. O filho Kirite vive com ele.
A mulher do Kirite chama-se

Anita. Outro tio é o Rajnicant
Tulcidás. Nós no templo Hindu
fazíamos todas as celebrações
hindus. Aos fins-de-semana havia motocross. Agora está tudo
mudado, mas eu conheço as ruas
e sei onde estavam as coisas lá.
Eu posso dizer onde ficava isto
ou aquilo. Eu fui a Moatize assistir futebol com os meus tios.
Moatize era bonito. Em Portugal
quando houve a troca da moeda
muitos negociantes perderam
negócios e outros que estavam
a chegar montaram negócios.
Algumas vezes em Tete, nós
juntávamos amigos hindus e
jogávamos jogos hindus e ping-pong. Houve outros que saíram para Portugal e depois
casaram com pessoas que ainda
estavam em Tete e voltaram de
novo para Tete, como a mulher
do Visnu. Na altura havia os
casamentos arranjados. Sempre houve a questão das castas. Só se podia casar entre a
mesma casta. Apesar de agora
haver mais abertura. Nós éra-

mos todos indianos hindus, mas
tínhamos as nossas diferenças. A minha mãe é que falava
disso e a minha mulher é que
conhece melhor. Mas eu não
estou muito dentro disso. Eu
casei por amor. Agora as filhas
já escolhem, até algumas vezes
de religiões diferentes. Todos os
indianos que estão aí em Tete
são de castas diferentes. Aqui
também há indianos de vários
sítios e com várias culturas,
mas Deus é o mesmo. Agora,
pelo que eu vejo aqui em Londres é tudo multicultural. Na
altura, a comunidade era pequena e nós sabíamos quem era
quem. Quando havia o Diwali
(festival das luzes) nós celebrávamos e visitávamo-nos uns aos
outros. É esta a minha estória
Isaura”.
Muito obrigada Manoj pela
linda estória!
Isaura Macedo Pinto
Email: solankkimanoj@hotmail.com
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Sobre o retorno às aulas e
missas nas igrejas
Depois que o Presidente Filipe Nyusi renovou pela terceira vez o Estado de Emergência, no contexto da Covid-19,
muita celeuma se tem levantado sobre a possibilidade ou
não do reinício das aulas nas
escolas e da retoma das missas nas igrejas.
Literalmente, a sociedade
está dividida. Líderes religiosos, inclusive, já foram
à Presidência da República
pedir ao Chefe de Estado
para que autorize o reinício
das rezas em massa, mesmo
sabendo, eles, que a pandemia está na ordem do dia e
a Organização Mundial da
Saúde alerta que o seu pico
ainda está por chegar.
Nós somos, enquanto cidadãos, do grupo dos afectados negativamente pelo
banimento temporário das
aulas e das missas religiosas.
Somos pais com filhos em
idade escolar, pior ainda em
fase decisiva da sua formação. Por outro lado, somos
cristãos que temos nas mis-

sas dominicais o nosso consolo espiritual. Rezar numa
igreja já faz parte do nosso
ADN há quase 60 anos.
Mas temos a consciência dos
perigos que representa a reabertura das escolas sem um
estudo minucioso dos impactos que isso pode representar
no contexto da Covid-19.
Estamos preocupados com a
simplicidade com que alguns
dirigentes da Educação analisaram o assunto na última
semana, tudo levando a crer
que a sua visão se limitava
apenas às escolas da cidade,
nomeadamente as escolas
dos bairros da Polana-Cimento ou da Sommerschilde
ou Bairro Central, na cidade
de Maputo, ou das zonas urbanas das cidades pelo País.
Não vimos na análise ou nas
perspectivas desses dirigentes da Educação conhecimento profundo da realidade
do País no seu todo, nomeadamente nas zonas rurais.
Alguém chegou a dizer que
as aulas vão reabrir com

a garantia de que todas as
escolas terão água. Seguramente que esta visão refere-se às aulas nas escolas das
zonas urbanas, onde mesmo
aí a água é um problema
agudo. É portanto uma falácia falar de cobertura de
água em todas as escolas do
País. Essa é uma mentira
criminosa.
Soubemos que ontem, segunda-feira, estava previsto o início de uma reunião
de quadros da Educação,
vindos de todo o País, com
especial destaque para os directores provinciais de Educação. Esperamos que estes
quadros ponham o dedo na
ferida, olhando para a realidade do País, vendo com
seriedade os prós e contra
uma eventual reabertura das
escolas.
Não ponham em perigo a
saúde dos alunos, sobretudo
os de menor idade. Não será
fácil controlar crianças de 7,
10, 15 ou mesmo 17 anos.
Mesmo os das classes mais

adiantadas, como do nível
médio ou superior, não será
tarefa fácil. Portanto, não
periguem a vida dos alunos
que podem, entre a casa e
a escola, transportar a pandemia e reduzir a nada todo
um esforço feito pelo Governo durante esta fase de prevenção que dura já há três
meses.
Este apelo se aplica também aos líderes religiosos.
Não corram para a retoma
das missas sem a certeza de
que as medidas de vigilância
sanitária serão observadas.
Os líderes religiosos que estiveram reunidos com o Presidente Nyusi não devem
olhar apenas para as paróquias ou mesquitas da zona
nobre da cidade de Maputo
ou das zonas nobres das cidades do País.
O bom senso impõe que se
olhe para o País real, para as
igrejas das zonas distantes do
interior, para os hábitos de
higiene e limpeza da maioria
da nossa população, que infe-

lizmente não são famosos.
A Covid-19 transmite-se
onde há maior aglomeração
populacional. Não faz sentido, então, retomar as aulas
e as missas quando estamos
a observar ainda o Estado
de Emergência. Tal como
alguém escreveu, não faz nenhum sentido mandar para
a escola os filhos quando os
pais continuam confinados
em casa em prevenção da
Covid-19.
O Governo tem estado a
tomar boas e oportunas
medidas de prevenção da
pandemia. Não se vai agora destruir todo um esforço,
pior ainda numa altura em
que os números de casos positivos tendem a aumentar e
com eles os óbitos também.
Vamos com calma. Tanto
nas igrejas como nas escolas
pode haver vida e paz de espírito, mas tudo dependerá
da organização, que se revela
difícil nas condições concretas do nosso País. Não vamos brincar com o fogo!

Garantias da Constituição
Simeão Cuamba

A Assembleia Constituinte,
que em 2004 aprovou a revisão
da Constituição da República
de Moçambique, considerou,
no seu Título XV, que “os estados de sítio e de emergência”
são garantias daquela Lei-mãe.
Ora, segundo a ciência política e direito constitucional, uma
coisa é a garantia jurídica através da acção fiscalizadora dos
tribunais, e outra é a garantia
política através dos órgãos de
soberania.
Com efeito,
1.
A garantia jurídica da
Constituição é feita pelo Conselho Constitucional sob três
formas de fiscalização:

a)
preventiva, pelo Presidente da República que aprecia
e promulga os projectos de leis
e decretos-leis, podendo vetá-los quando não concorde;
b)
concreta, pelos tribunais através de recurso destes
ao Conselho Constitucional,
que recusem a aplicação de
qualquer norma (lei ou decreto-lei) com base na sua inconstitucionalidade ou que apliquem
normas cuja inconstitucionalidade haja sido suscitada durante o processo em tribunal;
c)
abstracta, por grupos
de deputados, cidadãos ou Sociedade Civil e altos dirigentes
do Estado, quando julguem
inconstitucional uma norma
em vigor.
2.
A garantia política
prende-se com a limitação do

pleno exercício dos direitos,
liberdades e garantias individuais referidas no Título III da
Constituição e é exercida pelos
órgãos de soberania, nomeadamente o Presidente da República, como Alto Magistrado
da Nação, através da declaração dos estados de guerra, de
sítio e de emergência, da Assembleia da República, que a
promulga e manda publicar,
do Governo que a interpreta
por decretos e regulamentos e
controla a sua execução, e dos
tribunais que sancionam os
prevaricadores.
3.
Os estados de sítio e
de emergência não são garantias da Constituição, antes
pelo contrário são uma ameaça ao pleno exercício das liberdades e garantias individuais
dos cidadãos, dado que o Presidente da República é forçado
a tomar, em estado de neces-

sidade, medidas excepcionais
para salvar o bem maior que é
a estabilidade nacional em risco.
4.
Portanto, o Capítulo
I do Título XV (artigos 290 a
298) da Constituição devia ser
deslocado para o artigo 72 e
seguintes do Capítulo III Título III.
5.
De igual modo, seria
salutar a deslocação dos textos
dos artigos 240 a 247 do Título XI para ocuparem o espaço
vago pela deslocação dos artigos 290 a 298, ocupando-se
o Título XV das Garantias e
Revisão da Constituição.
6.
Por outro lado, entendo, salvo melhor opinião, que
o Provedor da Justiça, que é
também o garante dos direitos, deveres e liberdades fundamentais dos cidadãos, não

se confunda com os cargos de
administração pública por ser
eleito pela Assembleia da República, razão por que devia
ser retirado do Título XII e
colocado a seguir ao artigo 95
sob o Capítulo VI.
7.
E, finalmente, no artigo 1 da Lei-mãe a Assembleia
Constituinte devia adoptar expressamente o regime político
republicano, nos seguintes termos:
Moçambique é uma República
de Estado soberano de direito
democrático e de justiça social.
_______
Bibliografia
OLHÃO à Constituição da
República de Moçambique,
obra da minha autoria, à venda na Livraria Minerva & Continental
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Embondeiro

opinião

Lionel Papane

Toninho Zóbuè, o embondeiro
do N`khôngwe
António Nurmahomed, também conhecido por Toninho
Zóbuè ou simplesmente TZ,
alcunha que lhe foi atribuída
por ter passado parte da sua
infância na localidade de Zóbuè, distrito de Moatize, foi
atleta multidisciplinar, actor
de teatro recreactivo, bailarino e actualmente preside à
Associação Provincial de Futebol de Tete.
De alguns anos a esta parte
vem promovendo a gastronomia local, com especialização
para vísceras de cabrito, o
vulgo N´khôngwe em língua local, o Ci-Nyúngwe, da
qual TZ é intrépido tradutor
e louquaz, sendo detentor

Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

de um dicionário em língua
Ci-Nyúngwe. Mantém algumas características suas do
antanho, de imponente figura, impondo a sua presença,
na simplicidade do seu ser,
no seu pequeno estabelecimento, onde usou da parede
frontal para criar um mural
de autógrafos, com um toque de preservação artística,
no sentido naíve da palavra.
Toninho Zóbuè é uma figura
emblemática da cidade, pela
sua resistência psicológica
no assimilar de vãs filosofias,
mantendo o seu estatuto,
dexando os seus clientes satisfeitos e com o sentimento de ter estado em Tete,

para os não residentes, com
a sua especialidade, o famoso Nkhóngwe. Atrevo-me
a sugerir a ideia de criação
de uma feira de gastronomia
na cidade de Tete, à semelhança da Feira de Maputo,
como forma de promover a
gastronomia local que não
deve absolutamente nada à
gastronomia de qualquer lugar.
Toninho Zóbuè desperta a
sociedade para a necessidade
de promoção da gastronomia
nacional, numa perspectiva
de se criar o hábito apreciativo das potencialidades
nacionais, para que não tenha de ser sempre de fora

a apreciação ou depreciação
das nossas qualidades.
Ainda são raras as casas de
pasto que promovem a gastronomia nacional, salvo
uma e outra sugestão, facto que remete a que grande
parte dos cidadãos estrangeiros que passam pelo nosso
belo país passe a frequentar
casas de pasto dos seus concidadãos.
Toninho Zóbuè, com a sua
iniciativa, remete-nos a uma
reflexão sobre a necessidade
de preservação da nossa história e vivências. Em cada
degustação de uma porção
de N´khôngwe está subjacente o poema de Rui de No-

ronha “Surge et Ambula”.
Auguro, como muitos naturais, amigos e simpatizantes
de Tete, dias melhores para
o enaltecimento da gastronomia tetense, tal como a
dança Nháu (de Tete) é
hoje Património Cultural da
UNESCO.
Bem-haja Embondeiro do
Nkhóngwe! O clamor da tua
resistência psicológica no assimilar de pseudo-modernidades que, diga-se, pouco valor
acrescentam à sócio-cultura,
poderá, qual legado cultural
e turístico, elevar o nome de
Tete e do país aos píncaros
da gastronomia internacional.
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A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património
com proﬁssionalismo, seriedade e personalização,
fornecendo proﬁssionais qualiﬁcados, hábeis e
comprometidos com a execução das suas actividades,
promovendo mais segurança aos clientes.

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 serviços em grandes Centros logísticos, Indústria, 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, visando responder a todas as urgências
nos diferentes sectores, conforme a distribuição 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 Segurança significa um conjunto de medidas preventivas que minimizam os riscos
ou ameaças, cada vez mais frequentes
nos grandes centros, aos quais estão expostos os VIPs. Seja no âmbito pessoal,
nas dependências da empresa ou em roteiros habituais oferece aos empresários,
executivos e seus familiares esquemas de
prevenção para sequestro, roubos, furtos,
assaltos, extorsões e outras formas de violência urbana.

Estamos no Alto-Maé, Rua Lucas Luali n° 501,
Maputo – Moçambique
Contactos: 21 401025 ou 84 6364734
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Cientistas defendem que Covid-19 também se transmite pelo ar

nacional

Mais de 239 cientistas de 32 países defendem que há provas de que pequenas partículas do novo coronavírus
presentes no ar podem infectar pessoas e pedem à Organização Mundial da Saúde (OMS) que reveja as
recomendações que tem divulgado, referentes ao coronavírus. Para os cientistas, sistemas de ventilação em
escolas, lares de idosos e empresas poderão ter de ser adaptados para minimizar a circulação do ar.

Vila Municipal da Manhiça é a mais
limpa da província de Maputo
Funcionários do INAS e
beneficiários do PSSB
recebem material de
protecção da Covid-19
Com o objectivo de contribuir
para a prevenção da Covid-19
nas populações de alto risco
e grupos prioritários da protecção social, a Plataforma
da Sociedade Civil Moçambicana para a Protecção Social
(PSCM-PS), em parceria com
o Instituto Nacional de Acção
Social (INAS), fez a entrega de
material de higienização para
beneficiários do Programa Subsídio Social Básico (PSSB) às
delegações distritais do INAS
em Búzi, Chibabava e Machanga, na província de Sofala.
Entre os grupos prioritários
destaque vai para as pessoas
idosas, pessoas com deficiência
e doentes crónicos em situação
de vulnerabilidade (e em maior
risco do Covid-19), bem como
mulheres grávidas malnutridas
e crianças órfãs.
A acção prevê contemplar
6.300 pessoas beneficiárias do
PSSB e cerca de 100 técnicos
do INAS nos distritos seleccionados.
Do material entregue ao INAS,
constam 6.300 caixas de sabão e 6.300 máscaras faciais
(para beneficiários do PSSB),
100 baldes com torneiras, 100
caixas de sabão, 100 máscaras
faciais e 100 viseiras (para técnicos do INAS e uso nos postos
de pagamento do Subsídio Social Básico) nas localidades dos
três distritos.
O tempo de resposta, coerência
e coordenação são essenciais
para melhores resultados na
resposta à dupla crise sanitária e sócio-económica causada
pela Covid-19. Moçambique,
apesar das medidas preventivas
decretadas, está a assistir a um
aumento de casos de infecção e
de contágio, incluindo casos de
mortalidade pela doença. Estes
resultados sugerem que a agilidade na definição e concretização de acções emergenciais
para proteger as populações,
em particular as mais vulneráveis, é um factor decisivo
no combate a uma epidemia e
suas consequências devastadoras.

A Vila Municipal da Manhiça possui uma superfície
de cerca de 250km² e
encontra-se localizada a
cerca de 78km a norte
da cidade de Maputo.
Segundo o edil local, Luís
Munguambe, a Vila Municipal da Manhiça é a mais
limpa entre as quatro autarquias da província de
Maputo, não havendo lixo
espalhado ou amontoado
ao redor da vila, como
também possui um sistema integrado de recolha
de resíduos sólidos, constituído por dois camiões
porta-contentores que
circulam diariamente por
todos os bairros da vila.
Neuton Langa

A

nossa conversa
é com o presidente da Vila
Municipal da
Manhiça, Luís
Munguambe, reeleito para
o seu segundo mandato nas
eleições de 2018, onde passamos em revista as principais
actividades desencadeadas
pela edilidade até ao momento.
Munguambe começou por
dizer que, infelizmente, o
seu segundo mandato acontece num momento em que
o mundo inteiro está a ser
assolado pela pandemia da
Covid-19, facto que tem limitado algumas acções da
edilidade. Mas, apesar dessas
limitações, a edilidade continua engajada em prover
o bem-estar aos munícipes,
como é o caso da construção
de 27 salas de aula devidamente equipadas, a construção de um centro de saúde
com maternidade e residência para o pessoal médico,
no bairro Magaba, que dista
14km da Vila Municipal da
Manhiça, sendo que este centro de saúde vai abranger as

em todos os bairros da vila.
Até porque as distâncias não
são muito longas, talvez seja
por isso que a Vila Municipal
da Manhiça é a mais limpa
da província de Maputo, e
essa é a nossa maior satisfação”, disse Munguambe.
Convidamos o edil da Manhiça para falar do potencial
turístico daquela vila municipal, pois possui a praia de
Ukalanga, que é uma das
praias virgens da província de Maputo, tendo dito
que estão em curso obras de
construção da estrada que
vai ligar a Vila da Manhiça à praia. ‟Espera-se que o
potencial turístico aumente
de forma exponencial, crianpopulações de Nhambi, Malangane, Khouve e Machecane.
Na componente de água e
saneamento do meio aumentou-se o número de fontanários para o abastecimento de
água e o número de ligações
de água canalisada para algumas famílias que residem
na vila e bairros circunvizinhos, prevendo-se que nos
próximos meses o precioso líquido possa jorrar nas
torneiras 24 horas por dia.
“Tudo isso será possível devido à construção de mais um
furo de água no bairro Aeródromo, que vai aumentar
a nossa capacidade de abastecimento de água para 108
metros cúbicos por hora, contrariamente aos anteriores
48 metros cúbicos, mas também aumentou a capacidade
de reservatórios de água dos
anteriores 20 para 90 metros
cúbicos”, explicou.
Em relação à recolha de resíduos sólidos, o edil da Manhiça disse que estavam bem
encaminhados, porque na
Vila da Manhiça não existe
lixo amontoado e espalhado
em todos os cantos da vila.
‟Nós introduzimos no primeiro mandato o uso de contentores de lixo com uma capacidade de 6 metros cúbicos,
mas gradualmente estamos a
aumentar o número dos contentores. Actualmente temos
dois camiões que se dedicam
à recolha de resíduos sólidos

do mais postos de trabalho à
população do distrito, e não
só”, referiu.
Contudo, os principais desafios que se impõem à edilidade neste momento é o
parcelamento de terra em
dimensões maiores, designadas quintas, na Zona 6, com
vista à atracção de investimento nas áreas da indústria
e comércio, de modo a criar
novos postos de trabalho.
O edil da Manhiça concluiu
a sua intervenção afirmando
que todos os bairros que estão ao redor da vila estão devidamente parcelados e nos
bairros distantes decorre um
processo massivo de parcelamento da terra.

Secretária de Estado quer protecção a
denunciantes de criminosos em Namaacha

Vitória Diogo, Secretária de
Estado na província de Maputo, recomendou na semana
passada, ao Comando Distrital da Namaacha, a garantir
total protecção aos denunciantes de criminosos.
Ela deixou a recomendação,
depois de ouvir queixas dos
líderes comunitários, alertando estar a sofrer ameaças de
suspostos bandidos, após serem libertos pela PRM, depois de detidos por acusações
de furtos e roubo nas comunidades.
Vitória Diogo reforçou que
esse tipo de situações não
deve acontecer, sob o risco
de inibir o combate ao crime
e fragilizar a ligação Polícia-Comunidade, que tem sido
fundamental para garantir
a segurança e tranquilidade
públicas nas comunidades.
Ainda no decurso da visita
que efectuou ao distrito de
Namaacha, a Secretária de
Estado na província de Maputo instou os empresários

e agentes económicos, a aumentar os níveis de produção
e produtividade agrícola, tendo em conta o potencial do
clima local e do mercado nacional e internacional.
Vitória Diogo sublinhou que
o clima predominante no distrito da Namaacha é favorável para a produção de hortícolas, frutas, variedades que
não tem sido suficientemente exploradas e que podem
alavancar a economia local,
à semelhança do turismo religioso, que deve ocorrer de
forma estruturada.
A Secretária de Estado observou que o Governo, a
vários níveis, está a implementar facilidades no ramo
da produção alimentar e é
fundamental que os empresários explorem as oportunidades existentes, para
fazer negócios e garantir,
em simultâneo, renda para
muitas famílias através da
abertura de novos postos de
trabalho.
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Formiga recebe cinco
milhões fora do mandato
O presidente do Conselho
Nacional da Juventude
(CNJ), Manuel Formiga,
de quem as suas acções
no organismo que dirige
não se têm em memória,
recebeu da Secretaria
de Estado da Juventude
e Emprego (SEJE) cinco milhões de meticais,
inseridos no quadro do
contrato- programa anual
entre o Governo e o CNJ.
Este dinheiro, destinado
à consolidação do associativismo juvenil, será
usado, entre outros, na
realização da Assembleia-Geral, que poderá ou não
indicar o substituto de
Formiga, que já se encontra fora do mandato.
Nelson Mucandze

O

cheque, para o
presente ano,
é avaliado em
5.134.000,00Mt.
Os fundos são
destinados para o CNJ a nível central e para os Conselhos Provinciais da Juventude
(CPJ’s), bem como à realiza-

Manuel Formiga

ção da Assembleia-Geral daquela instituição.
Neste momento, Manuel Formiga encontra-se fora do mandato, mas por força das restrições da Covid-19 ainda não foi
possível realizar a AssembleiaGeral, que poderá ditar ou não
a sua substituição na direcção
da instituição, onde desde que
entrou no CNJ em 2014 não
se conhecem as suas acções em
resposta aos anseios da juventude, que se debate com todo
o tipo de desafios. Entretanto,
apesar do silêncio quando o
abordamos sobre a questão da

sucessão, esteve implicitamente
claro no seu discurso que não
está na sua equação concorrer a um segundo mandato no
CNJ.
Em 2014, quando foi eleito,
Formiga ostentava planos de
reforçar a capacidade institucional do CNJ, a todos os níveis; advogar políticas públicas
que concedessem a oportunidade de acesso a habitação
condigna para a juventude,
através do acesso a terra infra-estruturada e material de
construção de baixo custo e ao
emprego, através da abertura a oportunidades de acesso,
socialização dos regulamentos
dos estágios pré-profissionalizantes e criação de condições.
Mas o tempo denunciou que,
afinal, o discurso de Formiga não passava de propaganda política para se acomodar
numa instituição cuja vocação
está acima das suas capacidades de liderança.
No seu breve discurso, num
evento que decorreu semana
passada em Maputo, que marcou o retorno de Manuel Formiga aos holofotes públicos,
depois de um longo sumiço,
disse que a organização que
preside irá destinar parte do
valor para o funcionamento
interno do CNJ, enquanto a
outra parte será gasta na realização da Assembleia-Geral e
para as CPJ’s.
O Governo, através do Instituto Nacional da Juventude
(INJ), representado pelo res-

Situação geográfica de Mabote expõe o distrito à Covid-19
A estrada tradicional que liga
o distrito de Mabote, a norte
da província de Inhambane, à
fronteira de Mpafúri, na província de Gaza, e a República
da África do Sul está a constituir um veículo de circulação
de pessoas entre os dois países,
expondo Mabote a elevadas
suspeitas de contágio com a
pandemia da Covid-19.
Mabote está situado no interior
da parte setentrional da província de Inhambane, limitando-se a norte pelos distritos de
Machaze, na província de Manica, e Machanga, na província
de Sofala; a leste com os distritos de Govuro e Inhassoro,
a sul com o distrito de Funhaloro e a oeste com os distritos
de Chigubo e Massangena, na
província de Gaza.
Esta localização faz do distrito
de Mabote um ponto de convergência de várias pessoas,
tornando-o susceptível à propa-

gação do vírus da Covid-19.
O administrador de Mabote,
Carlos Mussanhane, explica
que a sua administração realiza
uma sessão semanal do COE,
no âmbito de prevenção da Covid-19, envolvendo directores
dos serviços distritais, chefes
de postos administrativos e de
localidades no controlo e cumprimento das medidas emanadas do decreto presidencial do
estado de emergência, em curso
no país, para além de palestras
de sensibilização da população
para a adopção de medidas de
prevenção da Covid-19, recorrendo ao contacto interpessoal, megafones e radiofónico,
acto que se realiza duas vezes
por semana.
Mas, mais do que isso, o administrador diz haver uma comissão mista composta pelos
sectores da Saúde, Polícia e
do núcleo dos transportadores
locais para o controlo de lota-

ção dos passageiros e rastreio
dos passageiros dos transportes semi-colectivos, para além
duma equipa multissectorial
composta pelos sectores das
Actividades Económicas, Saúde e Polícia da República de
Moçambique para a fiscalização dos preços dos produtos
nos estabelecimentos comerciais, evitando assim a especulação de preços. “É preciso
garantir o controlo nas principais entradas do distrito,
com destaque para os distritos
circunvizinhos. Daí que com
o funcionamento dos serviços
de rastreio em quatro centros
de Saúde, nomeadamente o
da vila-sede, de Mussengue,
Benzane e Zimane, conseguimos mapear 312 cidadãos
provenientes das províncias
de Maputo, Nampula, Sofala e
de países como África do Sul,
Zimbabwe e China.
António Zacarias
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pectivo director-geral, Johane
Muatsa, depois da assinatura
do contrato-programa, entregou simbolicamente um cheque nas mãos do presidente
do CNJ, que assegurou que
“o valor que nos é dado como
apoio por parte do Governo
será criteriosamente usado
para o bem do desenvolvimento integrado da juventude”.
A Gestão transparente e prestação de contas na utilização
de fundos canalizados pelo
Governo ao CNJ foram as
palavras-chave do discurso de
Oswaldo Petersburgo, Secretário de Estado da Juventude e
Emprego.
Dirigindo-se ao CNJ, Petersburgo disse que os recursos
disponibilizados devem ser
geridos de forma criteriosa,
observando as regras de pres-

tação de contas. “Do CNJ,
espero que com este contrato-programa haja mais motivação, proactividade, responsabilidade, porque o Governo
espera transparência na gestão
de fundos e prestação de contas e que a sociedade esteja
mais perto do associativismo
juvenil”, destacou o Secretário de Estado da Juventude e
Emprego, encorajando as associações juvenis a juntarem-se
ao CNJ.
De referir que na mesma ocasião foi testemunhada a assinatura do memorando de
entendimento entre a Secretaria de Estado da Juventude e
Emprego e a Voluntary Service Overseas (VSO), que visa o
reforço do espírito e da acção
voluntária e solidária no seio
da juventude.

Afastar formalismo técnico-jurídico que
prejudica a protecção dos Direitos Humanos
Esta é uma das recomendações deixadas às instituições
de Justiça pelo relatório de
Percepção dos Cidadãos Moçambicanos sobre os Direitos
Humanos em Moçambique,
elaborado pelo Secretariado
da Sociedade Civil – MRPU,
com o apoio do Programa
das Nações Unidas para o
Desenvolvimento.
O relatório, referente a 2019,
incentiva ainda aos cidadãos
a protegerem os seus Direitos
Humanos, através de todos
os meios legais à sua disposição.
O documento, que procurou
apresentar um quadro geral
da percepção dos cidadãos
moçambicanos sobre os Direitos Humanos, quer servir
para as Organizações da Sociedade Civil desenvolverem
acções de advocacia entre os
formuladores das políticas
públicas, instituições nacionais e internacionais dos Direitos Humanos, parceiros de
cooperação, bem como desenvolverem acções junto dos cidadãos, com vista a melhorar
as insuficiências resultantes
da percepção destes sobre os
Direitos Humanos, tendo em
conta aqueles que são os padrões universais nessa matéria.
O estudo concluiu que os cidadãos moçambicanos que
têm uma noção assinalável
do que são, genericamente,
os Direitos Humanos consideram que estes direitos
carecem de mais e maior
promoção e protecção, de
preferência os socioeconómicos, que só pode ser alcançada com a participação de
todos e melhor desempenho
das instituições e dos mecanismos de promoção e pro-

tecção dos Direitos Humanos.
Para os pesquisadores, existe um conhecimento de Direitos Humanos em Moçambique por parte do cidadão,
mas isto ainda é um conhecimento genérico e que, portanto, é necessário que este
conhecimento seja um conhecimento substancial, em
particular para o que diz
respeito à consciencialização
das mulheres.
“Existe ainda uma forte relativização dos direitos humanos, em particular aqueles de mulheres, crianças ou
minorias sexuais, por trás da
qual existe o risco de deslegitimação de sua universalidade”, entendem.
Sugerem que os Direitos Humanos devem deixar de ser
de conhecimento de apenas
uma equipa privilegiada,
existindo a necessidade de
investimento no domínio
público em Direitos Humanos e na consciencialização
da relação entre Governo e
cidadão nesse aspecto. “As
constatações deste exercício
demonstram que é importante que o discurso sobre Direitos Humanos se torne um
processo holístico e cultural
e que os cidadãos se tornem
parte activa desse discurso”,
sugerem.
O Secretariado da Sociedade Civil é um conjunto
de organizações nacionais
que compõem as plataformas pró-direitos humanos,
nomeadamente a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, a Mulher, Lei e Desenvolvimento (MULEIDE),
a Justa Paz, a LAMBDA e o
FECIVE – Instituto de Educação Cívica.

12

Magazine independente

Terça-feira | 07 de Julho 2020

07 de Julho 2020 | Terça-feira

Aulas: regressar ou não regressar, eis a questão
lização dos alunos e encarregados
de educação.
Neste regresso às aulas, garantiu
Coana, a Escola Secundária Francisco Manyanga será desinfectada
todos os dias, com a obrigatoriedade de lavagem das mãos à entrada e a cantina fechada para
evitar a aglomeração dos alunos.

alunos de fazer a manutenção das
suas relações sociais fora da esfera privada (ambiente familiar),
e esta retoma vai garantir que
isso aconteça”, disse, acreditando
também que o retorno às aulas
pode reduzir as situações de violência que se acentuaram com a
orientação de “ficar em casa”.

Magazine independente
em casa possa criar resistência
para o regresso, lembrando que,
mesmo antes da Covid-19, já
existiam relatos de evasão ou
abandono às aulas.

Foi anunciado o regresso
gradual às aulas. Algumas escolas começam
já a preparar-se. Outras,
reféns de um sistema de
saneamento já há muito
desleixado, nem por isso.
Pais e encarregados de
educação têm receio da
escola tornar-se um foco
de transmissão do coronavírus. O médico Philipe
Gagnaux afasta as incertezas. “Não há motivo
para não abrir as escolas”,
disse.

que a escola não fosse um foco
de transmissão do coronavírus.
Com a interrupção das aulas
parece ter seguido também a interrupção da limpeza, sobretudo
nas escolas públicas, já com um
sistema de saneamento bastante

do na linha da frente os estudantes da 10ª e 12ª classes, assim
como os Institutos de Formação
de Professores, a que se seguirão
as outras classes.
O Centro de Integridade Pública, tendo em conta a realidade

Elton Pila

N

ão há professores. Não há estudantes. Nas salas
de aulas impõe-se o silêncio e
as carteiras sentem o massajar
da poeira. O quadro negro especado na parede há muito que
não se vê tingido de giz. É assim
desde há três meses, quando as
aulas foram interrompidas para

Mário Moiane

Lúcia Coana

precário.
Mas os estudantes podem estar
de regresso às aulas. O Presidente da República, Filipe Nyusi,
numa comunicação à Nação, a
28 de Junho, que anunciou, pela
terceira vez, a prorrogação do
Estado de Emergência, ao mesmo tempo que o relaxamento de
algumas medidas, avisou sobre o
regresso gradual às aulas, estan-

higiénica das instituições de ensino, iniciou a campanha “Preparados para o retorno às aulas?”,
a colocar em questão as condições das instituições de ensino
públicas para fazer valer as medidas de prevenção.
“A maioria das escolas públicas
em Moçambique não reúne condições que garantam o cumprimento das medidas de prevenção

da propagação do coronavírus”,
fazem saber no texto de lançamento da campanha.
Consideram que reabrir as escolas públicas para aulas presenciais é expor a comunidade
escolar (alunos, professores, funcionários) e as famílias a alto
risco de infecção pelo coronavírus. “Nas condições actuais, as
escolas moçambicanas serão foco
de transmissão do coronavírus”,
afirma, destacando a inexistência
de espaço para a observância do
distanciamento social, sanitários
sem água corrente e as condições
de higiene deploráveis.
A Escola 12 de Outubro, que se
dedica ao ensino primário e secundário, é um exemplo de várias instituições fora do espaço
urbano higienicamente despreparadas para estes tempos de
pandemia. A escola, com o pátio transformado em parque de
viaturas num negócio obscuro
que não se sabe a quem beneficia, tem os sanitários entregues à
própria sorte, com fezes sobre as
pias a testemunharem um longo
período sem limpeza, o que contribui para a desconfiança dos
pais.
Mário Manuel Moiane, com
os filhos na Escola Secundária
Francisco Manyanga, olha com
desconfiança a esta experiência.
“Não tenho certeza que as crian-

ças garantirão as medidas necessárias contra esta pandemia”,

O distanciamento social vai obrigar a que cada sala de aula albergue apenas 20 estudantes, o que
vai significar uma mudança de
horários para alguns.
Feita a divisão por 20 estudantes, o número de turmas somado
ultrapassa o número de salas de
aula disponíveis. “Algumas estarão no turno da manhã, outras
será no turno da tarde”, diz a directora.
A socióloga Paula Paulino Paulo
percebe a preocupação dos pais

Reabrir escolas públicas é expor a comunidade escolar a alto risco. CIP

diz.
Tem receio que os estudantes
sejam usados como cobaias. “Podemos trabalhar ao nível das
nossas casas, mas na escola o
ambiente é outro”, pensa.
‟Esta pandemia é um processo
que todos não dominamos”, indica. “É preciso ter coragem, vale
mais perder o ano do que perder
a vida”, sugere.
Mas a directora da Escola Secundária Francisco Manyanga,
Lúcia Coana, diz que a instituição que dirige se está a preparar
para este retorno, já com as condições mínimas criadas, adiantando que o que falta é a sensibi-

neste regresso às aulas, mas pensa que quanto maior o nível de
escolaridade provavelmente maior
será o cumprimento das medidas de prevenção. “Os mais velhos, falo de adolescentes, jovens
e adultos, (estudantes de escolas
secundárias, do ensino superior ou
do ensino técnico-profissional) são
mais propensos a cumprir com as
medidas de prevenção”, diz.
E ressalta a componente positiva
deste regresso, as relações sociais
que daí advêm, depois de um longo período de suspensão. “É sabido que o ser humano é um ser
social e a situação de estar em
casa tem privado os estudantes/

Traz à colação a ideia de outros
países, a exemplo da França,
cuja reabertura das escolas propiciou o aumento de casos, o que
levou a mais um encerramento,
mas diz ser cedo para pensarmos
que também pode acontecer em
Moçambique. “Mas acho que é
prematuro dizer o que pode acontecer, temos que aguardar para
ver”.
Olha para a divisão de turmas
em grupos de 20 como um incremento para a qualidade do ensino-aprendizagem. “Sabemos que
temos turmas superlotadas que
chegam a 100 e tal alunos numa
única sala e o professor/docente
tem que gerir tantos alunos. Com
as turmas divididas, penso que a
qualidade pode melhorar, o docente pode dar melhor atenção
aos alunos”.
Já a psicóloga Hanifa Narane,
para quem a educação para as
crianças não podia ser assegurada
à distância, pelo despreparo das
crianças, famílias e instituições
de ensino, considera este regresso importante. No entanto, indica que será pejado de desafios.
“Existirá uma dificuldade para
todos, pois estão a sair de um
distanciamento social que já dura
pouco mais de dois meses, com
alguns possíveis efeitos emocionais (stress, por exemplo), devendo assim reflectir-se sobre o que
significou esta experiência para
as crianças e suas famílias”.
Para ela, deve-se garantir que os
estudantes não estejam a sair de
um confinamento em casa para
um confinamento na escola. “É
importante referir que, neste momento, vale mais preocupar-se
com a saúde física e mental das
crianças do que com o conteúdo
a ser aprendido”.
Concorda que todo este tempo

O medo que gira em torno das
famílias destas crianças bem
como a acomodação a esta situação, pensa, são pontos fortes
para criar uma resistência para

o regresso. “Principalmente
porque as condições nas nossas escolas ainda são precárias,
pior quando falamos do saneamento”.

Não há motivo para não abrir as escolas
O médico Philipe Gagnaux, que sempre foi
contra o confinamento,
diz que esta medida de
reabertura das aulas foi
a melhor decisão tomada pelo Governo, desde que foi decretado o
Estado de Emergência.
“Não há motivo para
não abrir as escolas”,
afirma, sustentando-se
nas baixas taxas de infecção grave em crianças e jovens.

Como olha para este
possível regresso às
aulas?
Os sanitários que esperam pelos estudantes
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- As escolas nem deveriam ter
fechado. Depois dos dois meses do Estado de Emergência,
esta foi a melhor decisão do
Governo.
As crianças e os jovens saudáveis são os que têm, mesmo
no mundo inteiro, uma probabilidade zero de morte. As
crianças de menos de 10 anos
são as que têm maior resistência à Covid-19. Então, porque
mantê-los em casa? O argumento de que podem infectar
os mais velhos também não
se sustenta, pois também são
os que menos transmitem. O
problema não é a transmissão,
mas o número de graves que
possamos ter e que sobrecarreguem os serviços de saúde.
E, como temos visto, as unidades sanitárias estão vazias.
Portanto, não há motivo para
não abrir as escolas.

Mas a questão de higiene das nossas escolas
não pode facilitar esta
infecção dos alunos?
- Pode, mas o problema não é
a infecção. É a gravidade da
infecção que nas crianças é
zero. E já vimos que, em Moçambique, não existem quase casos nenhuns de pessoas
susceptíveis a eventualmente
proteger. Por isso, a infecção
pode ser enorme, mas os casos
graves serão muito poucos e
sempre menos que a malária
ou que outra doença pela qual
não nos preocupamos.
No mundo inteiro, 99% das
pessoas infectadas não sentem
nada ou têm sintomas ligeiros.
Apenas 1% das pessoas infectadas são casos moderados,

ros nem mortes.

Quando diz sem mortes
está a ignorar as declaradas, que até incluem de
crianças?
- Essas mortes são ridiculamente baixas para uma população de 30 milhões de habitantes. Não apresentaram
sintomas de severidade típicas
da Covid-19, tinham todas
patologias adjacentes suficientes para matar sem Covid-19.
E quando fala de 5/7 mortes
isso é insignificante do ponto
de vista epidemiológico. Não
se justifica que medidas de
confinamento perturbem as
escolas ou a economia. O mais
As escolas nem deveriam ter fechado provável é que tenham morrido mais pessoas como conseseveros ou críticos. E, em Mo- quência delas. A única criança
çambique, temos ainda menos de menos que 10 anos que foi
pessoas susceptíveis. Por isso, registada como possível caso
pode-se estimar que no con- de Covid-19 seria a primeira
texto moçambicano será mui- excepção no mundo inteiro, o
to menos do que um porcento. que nos leva a considerar ainDaí que não há motivo para da mais improvável que seja
implantar medidas que têm uma morte por Covid-19. Ticonsequências nefastas para as nha problemas graves de malescolas ou a economia.
nutrição e insuficiência cardíaca. Morreu em casa, sem
O fecho das escolas
sintomas de Covid-19.

quando tínhamos poucos casos e abertura
quando já estamos
perto dos mil não deixa
de ser paradoxal. O que
deve estar por detrás
disto?

O que nos faz pensar que
agora não podemos ter
uma explosão da pandemia? Talvez não tenhamos tido antes, porque
estávamos fechados.

- Temos que nos perguntar
primeiro por que fechamos as
escolas, que não deveríamos
ter fechado? A resposta é que
queríamos travar a propagação da epidemia o tempo necessário para perceber o seu
comportamento para permitir
manter os serviços de saúde
sem colapsar. Outro factor
não menos importante é que
não se sabia com certeza o
que a epidemia poderia fazer
às crianças e aos avós, que
poderiam conviver com as
crianças depois da escola. Por
prudência, pode-se considerar
aceitável fechar as escolas,
mas não como medida de protecção das crianças, mas como
um factor para atrasar a epidemia. No entanto, depois de
três meses ficou claro que, na
nossa conjuntura, a epidemia
não explode, não causa seve-

- Mesmo que tenhamos
uma explosão não temos severos nem graves, portanto,
podemos ter 20 milhões de
infectados, desde que não
precisem de assistência hospitalar não há problema.
E mais. Como já disse, temos já milhões de pessoas
com contacto com o coronavírus. E não aumentou
a mortalidade por isso. Daí
que não há que se preocupar muito e se deve aliviar
as medidas que quase toda
a gente acha que não estão a ser implementadas.
Se não estão a ser eficazes,
não há por que se preocupar em levantá-las. E note
que as medidas estão a ser
levantadas gradualmente. A
serem eficazes, a explosão
da epidemia não deve acontecer.
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Civil Society organisations support Josina Machel

nacional

Mozambican women’s organisations, and several other civil society bodies, have condemned
the Higher Appeals Court for its “unjust and irresponsible” ruling which acquitted the man accused of a savage assault on Josina Machel, daughter of the country’s first President, Samora
Machel, in which she was blinded in one eye. AIM

Despite fiscal stamps, alcoholic
drinks still evade tax
instance, become possible
to reduce Value Added Tax
(VAT) from the current 17
per cent to 14 per cent.
If the AT did not act, he
warned, revenue would continue to fall, “and the formal

Jihadist blueprint for
terror state in Cabo
Delgado
The introduction of a religious police force, bans on
alcohol, smoking and even
music, cutting the hands off
thieves and publicly executing
“witches” – this nightmare is
not restricted to Afghanistan
under the Taliban, but it is
also what islamist terrorists
are promising for the northern Mozambican province
of Cabo Delgado.
Terrorist activities have been
under way in Cabo Delgado
since October 2017. The islamist group is known locally
as “Al-Shabaab”, but seems
to have no direct connection
with the Somali organisation
of that name. The group’s
real name seems to be “Ansar Al-Sunna” (meaning “supporters of the tradition”).
Nowadays it is closely aligned
with the international terrorist organisation known as
“Islamic State” (or ISIS, ISIL
or Daesh), which has taken to
claiming responsibility for attacks in Cabo Delgado.
It has often been said that
nobody knows what the terrorists in Cabo Delgado stand
for – however, that position
is no longer tenable, since
what amounts to a manifesto for turning Cabo Delgado
into a state where Islamic
fundamentalism reigns has
just been published on the
Mozambican Internet portal
“Pinnacle News”.
One or more of the jihadists
(names were not given), on 3
July, wrote a contribution to
a “Pinnacle News” open discussion group, attempting to
explain the group’s activities
in Cbio Delgado.
The author states that after
a city or territory has been
“liberated” from the Mozambican government, “the first
task will be to strengthen
the defence of the city, the
second task is to establish
Islamic laws, the third is to
establish just Islamic courts,
which will solve all internal
problems”.AIM

sector importers will feel discouraged to purchase the
stamps legally, because they
know that those who obtain
the stamps on the informal
market are not paying any
taxes at all”.AIM

EU supports increased
resilience against drought

Despite the introduction
of fiscal stamps in 2017,
huge quantities of wines
and spirits continue to
enter Mozambique without paying any tax,
according to a study undertaken by the anti-corruption NGO, the Centre
for Public Integrity (CIP).

S

peaking at a Maputo press conference
on Tuesday, CIP
researcher Borges Nhamirre estimated that, over the past
three years, this smuggling
has cost the state 62.7 million US dollars. He believed
that only ten per cent of the
drinks entering the country
are taxed.
The use of fiscal stamps to
seal bottles of wines and spirits has been compromised,
Nhamirre claimed, because
the stamps themselves are
also being sold on the informal market.
According to the CIP research, corrupt customs staff
are implicated in this scam,
as are some workers of the
British company OPSEC,
which was hired to produce
the fiscal stamps. The deal
under which OPEC produces the stamps is valid for
15 years.
The proof of this, Nhamirre
argues, is the drastic decli-

ne in the number of fiscal
stamps sold by the Mozambican customs service to the
producers and importers of
wines and spirits. In the first
year, 2017, the producers
and importers purchased 44
million fiscal stamps. This
figure dropped to 28 million
in 2018 and to 21 million in
2019.
But there was no accompanying decline in the
amount of alcoholic drinks
on sale. The bottles are
continuing to enter Mozambique, but they are sealed
(if at all) with contraband
stamps.
“Thse who smuggle the
drinks have also managed to
smuggle the stamps”, said
Nhamirre. “So the entire reform is annulled as long as
the stamps remain on sale
on the informal market.
The smuggler brings in the
drinks, buys the stamps and
puts them on the bottles.
The police can’t arrest him
because the stamps are authentic”.
Nhamirre advised the Mozambique Tax Authority
(AT) to work with the OPSEC factory producing the
stamps, in order to identify
the illicit channels whereby
they leave the factory and
end up in the hands of the
smugglers.
Nhamirre believed that, if
the fiscal stamps were used
correctly, they would raise
enough money to allow the
Mozambican state to reduce other taxes. It would, for

The European Union has
contributed three million
euros (about 3.4 million US
dollars) to strengthen the
resilience of vulnerable communities for better adaptation to the impacts of climate change in drought-prone
areas in the Mozambican
provinces of Gaza and Tete.
The project, entitled “Pro-Resilience Action (PRO-ACT) in Mozambique”, will
be implemented jointly by
the United Nations World
Food Programme (WFP)
and the Food and Agriculture Organisation (FAO) over
a period of three years.
A joint release from the EU,
the WFP and FAO notes
that Mozambique is the third
most vulnerable country in
Africa to climatic disasters.
“With the growing frequency
and variability of drought-related shocks, national and
individual capacities to prepare for these events and to
manage them need to be improved”, it said.
Financed by the EU, PRO-ACT will adopt a model of
financing based on seasonal
and meteorological forecasts,
making it possible to take action in advance to mitigate
disasters. The forecasts will
be tied to contingency plans
and to financing instruments
“which will be used to reduce losses and damage to the
livelihoods of people who are
facing increasingly extreme
climatic conditions”.
The release says the project
“will concentrate on strengthening the resilience of
small farmers to the impacts
of climate change, by increasing access to durable goods,
to knowledge and to climate
information”.

To assist in this goal, FAO
“will set up 40 peasant field
schools to benefit at least
1,000 households in Guija
and Mabalane , two of the
most drought-prone districts
in Gaza”.
“FAO will lead the implementation of activities that
seem to increase the resilience and productivity of farmers, by promoting climate-smart agricultural practices,
by improving livestock production through better access
to animal feed and to animal
health services, and by the
use of climate information,
particularly for farmers and
for rural women and youths”, said the FAO representative in Mozambique,
Hernani da Silva.
The WFP will support institutional resilience, in developing and testing early
warning systems in drought
prone parts of Gaza and
Tete among selected communities that are worst hit
by food insecurity. The release says WFP will prioritise vulnerable groups, such
as households headed by
children, or by elderly or disabled people.
“Since the shocks are becoming increasingly recurrent, and there is less time
for the people affected to
recover, it is necessary to
strengthen their resilience
to climatic shocks”, said James Lattimer, the interim
representative of the WFP
in Mozambique. “There is
an important role for local
government authorities to
support these communities
and their resilience, which
requires additional strengthening of their technical capacity”.AIM
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Marcas em Movimento
Aga Khan e Oeiras oferecem material Cornelder homenageia parceiros de
médico a Moçambique
produção de máscaras de protecção

A Rede Aga Khan para o Desenvolvimento e o Município de Oeiras ofereceram equipamento médico e de
proteção individual a Moçambique
no âmbito das medidas de combate
à Covid-19 e para o apoio aos hospitais que servem o norte do país. No
seguimento das suas acções conjuntas
de cooperação com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP), a Rede Aga Khan para o
Desenvolvimento (AKDN) e a Câmara Municipal de Oeiras entregaram ao
Embaixador de Moçambique em Portugal 2 ventiladores, 10 mil máscaras
cirúrgicas e 12 mil máscaras reutilizá-

veis para o apoio ao combate
à Covid-19. Foram igualmente doados 3 equipamentos de
análise laboratorial e 2 microscópios ao Hospital de Ibo,
bem como cerca de 400 embalagens de complexos vitamímicos infantis que se destinam
ao norte do país, uma região
que atravessa um período de
grande instabilidade que tem
provocado o deslocamento
de populações. A Associação
Kanimambo juntou-se igualmente a esta iniciativa, entregando ao Embaixador de
Moçambique 300 protetores
solares e 100 chapéus tipo “panamá”
que serão distribuídos pela população
local. A cerimónia de entrega deste
equipamento teve lugar esta sexta-feira, dia 3 de julho, na Delegação do
Imamat Ismaili, em Lisboa. Esta doação insere-se num conjunto de ações
que visaram vários PALOP, com o
objetivo de dar resposta à crise sanitária provocada pela Covid-19, colmatando as necessidades sentidas no
acesso a equipamento de tratamento
médico e proteção individual. A iniciativa solidária para com os PALOP
representa um investimento conjunto
total superior a 700 mil euros.

UE apoia resiliência ao clima e segurança
alimentar em Gaza e Tete com € 3 milhões
A União Europeia (UE) contribuiu recentemente com 3 milhões de euros para fortalecer a
resiliência de comunidades vulneráveis e com insegurança alimentar e melhorar a capacidade
dos sistemas de protecção social,
para melhor adaptação e resposta aos impactos das mudanças
climáticas nas áreas propensas
à seca nas províncias de Gaza e
Tete.
O projecto, intitulado Acção Pró-Resiliência (PRO-ACT) em Moçambique,
será implementado em conjunto pelo
Programa Mundial para a Alimentação
das Nações Unidas (PMA) e pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), por um
período de três anos (2020 - 2022).
Moçambique é o terceiro país mais propenso a desastres climáticos em África,
sofrendo secas, inundações, ciclones e
tempestades tropicais. Com a crescente
frequência e variabilidade de choques
relacionados à seca, as capacidades nacionais e individuais de preparação para
esses eventos e sua gestão precisam ser
aperfeiçoadas.
O PRO-ACT, financiado pela UE,

adoptará um modelo de financiamento baseado em previsões, que permite
acções antecipadas para mitigação de
desastres nos níveis da comunidade e
do governo, usando previsões sazonais
e meteorológicas. Essas previsões serão
vinculadas a planos de contingência pré-determinados, a actores e instrumentos
de financiamento que serão usados para
reduzir perdas e danos nos meios de
vida de pessoas que enfrentam crescentes condições climáticas extremas.
Alinhado a isso, o projecto se concentrará no fortalecimento da resiliência
dos pequenos agricultores aos impactos
das mudanças climáticas, através do aumento do acesso a bens duráveis, conhecimento e informações climáticas.

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

Recorda-se que as Associações Young Africa, Restaurando Sonhos, Renascer do Sol e
Sant´Egídio e as Paróquias da Igreja Católica
nomeadamente Munhava,
Matacuane e Macuti, responderam prontamente ao
apelo da Cornelder e, no
contexto, mobilizaram as
suas comunidades para a
concretização com sucesso, deste tão importante e
urgente objectivo.
Numa cerimónia restrita, carregada de
simbolismo, dado o momento particular que se vive no nosso País, realizada recentemente, a concessionária dos
Terminais de Contentores e de Carga
Geral do Porto da Beira, representada pelo seu Administrador Delegado,
Jan de Vries, procedeu, como forma
de agradecimento, a entrega de diplomas de honra aos visados, depois de
tecer largas e elogiosas observações às
sinergias criadas por todos os envolvidos no desenvolvimento do projecto,
com destaque para os voluntários que
orgulhosamente dignificaram as suas
organizações.

MCNet junta-se ao MISAU no combate
à pandemia global
A MCNet-Mozambique Community Network, entidade que gere a
Janela Única Electrónica (JUE), entregou, na semana passada, ao Ministério da Saúde (MISAU), numa
cerimónia ocorrida em Nampula,
equipamento completo de laboratório de diagnóstico da Covid-19 e os
respectivos kits de testes, num total
de 15 mil testes.
A oferta avaliada em 35 milhões de
meticais, está enquadrada nas acções
de responsabilidade social da MCNet,
visando ajudar o Governo nos esforços
de expansão da vigilância sanitária activa, a nível da cidade e província de
Nampula.
Trata-se da conjugação de esforços
para debelar este inimigo invisível, reforçando as medidas de combate e prevenção da doença, apoiando em meios
para identificar, de forma precoce, os
novos focos de infecção.
No acto de entrega, que contou com a
participação do ministro da Saúde, Armindo Tiago, o presidente do Conselho
de Administração da MCNet, Rogério
Samo Gudo, disse esperar que o apoio
reforce a capacidade da identificação
dos focos para posterior tomada de medidas com vista a deter a expansão da

pandemia no País. “A protecção da
vida humana, consubstanciada na sua
saúde, faz parte dos principais valores
da MCNet como parte do desenvolvimento do capital humano em Moçambique, que é o centro de todo o processo de desenvolvimento económico e
social”, destacou.
Como parte dos seus objectivos, a MCNet, segundo garantiu Rogério Samo
Gudo, tem outros projectos de apoio
ao Sistema Nacional da Saúde, como a
luta contra diabetes, a testagem auditiva dos recém-nascidos, interrompidos
devido à situação da pandemia.
“A testagem auditiva é um projecto
que a MCNet, em parceria com o Governo, pretende retomar logo que as
condições epidemiológicas assim o permitirem”, frisou.
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Universidade Pedagógica cria Academia Huawei

economia

A Universidade Pedagógica de Maputo (UP-Maputo) vai criar uma Academia Huawei dedicada às
Tecnologias de Informação e Comunicação, que deverá abrir na primeira metade de 2021. A novidade
surgiu durante uma videoconferência que contou com a presença do Reitor da UP-Maputo e o Director-Executivo da gigante tecnológico chinês Huawei.

Qualidade dos activos da banca
continua a preocupar o Banco Central

Apiex confirma
adiamento da FACIM
devido à Covid-19
A Agência para a Promoção
de Investimento e Exportações (Apiex), confirmou
o que já era expectável- o
adiamento da 57ª edição da
Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Moçambique (FACIM), a maior do
país.
“Não vai haver FACIM este
ano: não pode haver aglomerados de pessoas, segundo a
lei”, disse Lourenço Sambo,
director da Apiex.
‟Do total de 32 países que
já tinham confirmado a sua
presença para a feira deste
ano, 14 cancelaram a sua
participação, o que, além
das restrições impostas pela
pandemia, levou à anulação
do evento”, acrescentou.
“Vimos que não valia a pena
esperar que os restantes
também cancelassem”, referiu Sambo.
A principal feira de actividades económicas moçambicana, que decorre anualmente
entre Agosto e Setembro,
conta com a participação
de cerca de 20 a 30 países e
serve de “montra da economia moçambicana e porta de
entrada de investimento estrangeiro”.
“O impacto é enorme, há
muito negócio e dinheiro
perdido”, frisou Sambo.
A agência avançou que para
2021 há três moldes diferentes em estudo, dependendo da
evolução da doença no país e
no mundo: a feira digital, presencial ou a combinação dos
dois.
“É provável que a feira perca
o número de países e empresas participantes, assim como
visitantes”, observou.
Com mais de 900 casos positivos, oito óbitos e mais de
200 recuperados, Moçambique
vive em estado de emergência desde 1 de Abril. LUSA

A qualidade dos activos
dos bancos comercias a
operar no país continua
a preocupoar o principal
regulador do sistema
finaceiro do país, apesar
da redução do crédito
vencido há mais de 90
dias - NPL e do rácio
crédito vencido há mais
de 90 dias – NPL/Crédito
total.
Elísio Muchanga

O

sector bancário
permanece rentável, estável e
com adequada
liquidez e capitalização, refere o Banco Central
que, porém, mostra-se preocupado com a qualidade de activos dos bancos comerciais.
A este respeito, o Banco Central destaca a necessária prudência e diversificação na
concessão de crédito, pois a
existência de activos de má
qualidade e concentração das
aplicações pode acarretar problemas de insolvência, a ponto
de comprometer as expectativas de crescimento, a competição e a continuidade da instituição.
De acordo com o banco, em
Dezembro de 2019 o crédito
total do sector bancário ascendeu a 252.469 milhões de meticais, representando um crescimento de 2,3% em relação
ao período homólogo de 2018,
sendo 204.961 milhões (81,2%)
em moeda nacional e 47.508
milhões (18,8%) em moeda es-

trangeira.
Os indicadores da qualidade
de crédito mantiveram a tendência para melhoria reportada em 2018. O crédito vencido
há mais de 90 dias - NPL passou de 30.960 milhões de meticais em Dezembro de 2018
para 29.077 milhões de meticais em Dezembro de 2019,
tendo o seu peso em percentagem do crédito total diminuído de 11,1% para 10,2%,
acima do benchmark internacional de 5%. O rácio de cobertura do crédito vencido há
mais de 90 dias - NPL pelas
provisões específicas também
diminuiu, tendo passado de
92,2% em Dezembro de 2018
para 88,7% em Dezembro de
2019
Em termos de distribuição do
NPL por sectores de actividade, em Dezembro de 2019 registou-se a maior concentração
no comércio, com 33,8%, seguido de outros sectores, com
31,9%, e da indústria, com
20,6%.
Quanto à rendibilidade, o sector bancário manteve a trajectória de elevada rendibilidade
nos últimos anos.
Em Dezembro de 2019, os resultados líquidos do exercício
fixaram-se em 18.840 milhões
de meticais, representando
um crescimento de 6,1% face
ao período homólogo do ano
passado, devido fundamentalmente ao crescimento das
comissões líquidas (23,5%),
resultados de reavaliação cambial (8,6%) e resultados de
operações financeiras (6,8%).
Ja o passivo total do sector
bancário cifrou-se em 546.753
milhões de meticais, representando uma expansão de 50.475
milhões de meticais (10,2%)
face ao valor alcançado no período homólogo de 2018.

De acordo com o banco, esta
variação resultou, fundamentalmente, do aumento dos depósitos em 47.617 milhões de
meticais, ou seja, 11,5% em
relação ao período homólogo
de 2018, os quais constituem
a maior fonte de captação de
recursos das IC, representando
84,4% do passivo total.
Os depósitos somaram 461.288
milhões de meticais, dos quais
342.230 milhões (74,2%) em
moeda nacional e 119.058 milhões (25,8%) em moeda es-

trangeira.
Ao longo do período em análise, os depósitos em moeda
nacional cresceram 39.018 milhões de meticais (12,9%), enquanto os depósitos em moeda
estrangeira cresceram 8.536
milhões de meticais (7,7%).
Os capitais próprios do sector
bancário totalizaram 123.544
milhões de meticais, representando um aumento absoluto
de 14.187 milhões de meticais
(13,0%) face ao registado em
Dezembro de 2018.

Standard Bank inova
para “É Possível”
O Standard Bank adoptou
a partir de 1 de Julho, um
novo posicionamento no
mercado, assumindo-se como
uma marca mais criativa,
inovadora, curiosa e com um
espírito empreendedor, para
ajudar a tornar possíveis os
sonhos dos seus clientes e do
público em geral.
A transformação estratégica
do banco, cristalizada pela
mudança do slogan “Seguindo em Frente” para “É Possível”, está alinhada ao pressuposto de se constituir num
verdadeiro parceiro financeiro para os clientes, na identificação de novas formas e
soluções, visando a materialização dos sonhos.
Trata-se da demonstração
do comprometimento do
banco no desenvolvimento
socioeconómico do País, que
eleva a inspiração dos moçambicanos, mesmo nos momentos de grandes desafios
como a pandemia do novo
coronavírus.
Pretende-se com esta mudança de posicionamento,
responder às expectativas
do público, particularmente
os clientes e colaboradores,
sobre a marca, no âmbito
da permanente preocupação
em servi-los, cada vez melhor, de forma abrangente e
integrada.
Consubstancia, igualmente,
a crença sobre o importante
papel que o Standard Bank
tem vindo a desempenhar
no processo de realização

dos sonhos dos seus clientes,
trabalhando, em conjunto,
para ultrapassar qualquer
obstáculo e encontrar soluções para problemas complexos.
Para o administrador delegado do banco, Chuma
Nwokocha, esta mudança
resulta de um “processo
bastante intenso que se iniciou há cerca de dois anos
e incluiu sessões de conversa
com os clientes e colaboradores, para entender como
eles percebem a marca
Standard Bank”.
Durante muito tempo a
marca Standard Bank prometia “tornar o progresso
real” e fazia isso através de
várias acções socioeconómicas, que permitiram os
clientes e o país seguirem
em frente.
No entanto, segundo explicou, estas acções estavam
muito centradas no banco,
isto é, naquilo que entendia ser relevante: “Depois
de ouvir os nossos clientes
e colaboradores, percebemos
que eles dão primazia aos
seus sonhos e gostariam de
ter um banco que os compreenda e esteja disponível.
Querem um banco parceiro,
que os ajude”, frisou.
Por isso, acrescentou Chuma
Nwokocha, a “promessa da
marca passou a centrar-se,
totalmente, no cliente e agora tem como foco encontrar
novas formas de tornar os
sonhos possíveis”.
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BNI disponibiliza linha de crédito para “salvar” PMEs
BNI ocorre numa altura em
que o sector empresarial
tem registado perdas significativas, com várias empresas a fechar as portas, e,
de acordo com a CTA, este
sector poderá registar perdas entre USD 234 milhões
e USD 375 milhões, sendo
que o sector do turismo figura como o mais afectado,
com perdas estimadas entre
USD 53 milhões e USD 71
milhões.

Num estudo feito pela
CTA sobre os impactos da
Covid-19 na economia, esta
associação propôs como solução a adopção de medidas
fiscais, aduaneiras, laborais
e financeiras com vista a
assegurar a sobrevivência
das empresas e garantir a
recuperação das suas actividades, sendo que o custo da
implementação destas medidas foi estimado em USD
355 milhões.

Autoridades apreendem uma tonelada e
meia de frango em Ressano Garcia

O Banco Nacional de
Investimento (BNI) anunciou a operacionalização
de uma linha de financiamento de 600 milhões
de meticais para as
micro, pequenas e médias
empresas enfrentarem o
impacto da Covid-19. Entretanto, o sector empresarial estima perdas entre
USD 234 milhões e USD
375 milhões, sendo que o
sector do turismo figura
como o mais afectado
Elísio Muchanga

N

uma altura em
que as PMEs
clamam pela
falta de clareza para aceder
às linhas de crédito já disponibilizadas pelo Governo

face à pandemia do novo
coronavírus, o BNI lançou uma linha de crédito
no valor de 600 milhões de
meticais, valor que se junta a outras linhas de crédito lançadas, com destaque
para a linha de crédito de
500 milhões de dólares para
o sistema financeiro se precaver dos impactos negativos do novo coronavírus na
economia.
O Presidente do Conselho de Administração do
BNI, Tomás Matola, avançou que a taxa de juro do
financiamento será de 8%
a 12%, em função do perfil de risco do devedor, mas
sempre abaixo da taxa de
juro de referência (‘prime
rate’) fixada pelo Banco de
Moçambique e Associação
Moçambicana de Bancos
para Julho, que é de 16,7%.
‟O fundo destina-se ao
apoio à tesouraria e às necessidades de investimento
e aquisição de equipamento
das empresas”, explicou o
responsável da instituição
estatal moçambicana.

“O valor tem como finalidade o reforço da tesouraria e apoio ao investimento,
visando promover a revitalização ou melhoria operacional das micro, pequenas
e médias empresas”, afirmou Tomás Matola.
O financiamento pretende
essencialmente ajudar as
empresas na manutenção e
geração de novos postos de
trabalho face ao efeito do
novo coronavírus.
O Presidente do BNI revelou que o banco capitalizou-se junto do Instituto Nacional de Segurança Social
para poder colocar o fundo
à disposição.
Tomás Matola adiantou que
o montante mínimo de empréstimo será de 2,5 milhões
de meticais e o máximo serão 45 milhões de meticais.
Este fundo já havia sido
anunciado em Maio pelo
Governo moçambicano, no
âmbito das medidas económicas visando a mitigação
dos efeitos do novo coronavírus.
A linha de finaciamento do

Empresa chinesa constrói fábrica
de azulejos em Moçambique
A Keda Industrial Co.,
Ltd anunciou que a International Finance Corporation, que faz parte do
Banco Mundial, concedeu
à fabricante chinesa um
empréstimo no valor de
165 milhões de dólares.
A empresa vai utilizar o
dinheiro para construir
fábricas de azulejos em
Moçambique, Camarões
e República Democrática

do Congo para responder
à procura por parte da indústria africana da construção civil.
Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de
Xangai na semana passada, a Keda diz que parte
do empréstimo, 33,5 milhões de dólares, será reservado para a futura fábrica em Moçambique.
A empresa sublinha que

actualmente já opera quatro fábricas de azulejos no
Quénia, Gana, Tanzânia e
Senegal.
Em 2019, as vendas de
azulejos da Keda no estrangeiro subiram 31,3
por cento para 1,06 mil
milhões de yuan (150 milhões de dólares), com
uma margem líquida de
lucro acima dos 30 por
cento.

Uma tonelada e meia de
frango, com marca sul-africana, foi apreendida na noite
de quinta-feira na Fronteira
de Ressano Garcia, província
de Maputo, numa operação
de combate ao contrabando
de produtos agro-pecuários.
A accão foi desencadeada
pela Inspeção-Geral do Ministério da Agricultura e
Desenvolvimento Rural, Autoridade Tributária e pelo
Ministério da Indústria e
Comércio.
“O combate ao contrabando
de produtos agro-pecuários
nas fronteiras terrestes de
Moçambique está a conhecer
uma nova dinâmica”, informou a Autoridade Tributária em comunicado enviado
à nossa Redacção, onde lê-se
também que o combate ao
contrabando de frango tem
sido intensificado nos últimos tempos, o que levou já
à apreensão de três importadores ilegais somente no último mês.
Os produtos apreendidos tinham como destino os mercados de Maputo e Matola,
onde normalmente são ven-

didos a preços baixos, o que
prejudica a produção nacional.
Para além deste impacto na
economia, os produtos ilegais podem representar um
perigo para a saúde pública,
uma vez que não foram sujeitos a qualquer inspecção.
Para além disso, a importação ilegal lesa o Estado,
prejudicando a entrada de
receitas.
O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
(MADER) reuniu-se, a 19
de Maio último, em Manica,
com a Associação Moçambicana da Indústria Avícola
(AMIA), onde os produtores
elencaram o contrabando do
frango como um dos grandes
obstáculos para a queda dos
preços do frango em Moçambique bem como para crescimento do sector. O MADER
informa que continuará a
desencadear acções visando
acabar com o contrabando
de produtos sob a sua alçada como uma das medidas
de estímulo à economia e ao
consumo da produção nacional.
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O resto das nossas vidas
Estamos a viver os primeiros dias do resto
das nossas vidas ou estamos a viver o resto
das nossas vidas? Não saberemos, quem deve
saber dos restos é o escritor Luís Carlos Patraquim, que há muito foi viver para Portugal,
com visitas intermitentes a Moçambique, para
nossa pena que só não é ainda maior porque ele
ainda não renunciou a pena. “o deus restante”
foi o último livro, escrito ainda a pandemia da
covid-19 não se havia imposto, mas escrito com
o desassossego (toma, Fernando Pessoa!) que
a pandemia impôs. Depois de tanto rezarmos
pela normalização da vida, tendo até cansado os
ouvidos de Deus, talvez agora apenas nos reste
rezar para este deus restante. Mas os da Igreja
agora rezam por outro deus, Filipe Nyusi, para
que os deixe rezar para o Deus maior, todo-poderoso, para que nos possa livrar da pandemia
que incorpora em si todo mal e abrir as Igrejas
e os cofres delas que já se estão no vermelho.
Jorge Ferrão, reitor da UniMaputo, vítima de
um parcelamento da Universidade Pedagógica, que fez dele, antes dono de várias terras,
agora apenas dono de uma parcela, abraça o
deus restante.
Vivemos o resto das nossas vidas, mas quanta
vida ainda resta para o meio ambiente, com
a crescente poluição? Carlos Serra Júnior,
que não cansa de se bater por uma maior
consciência ambiental, está mais uma vez
a ensinar estes adolescentes sobre os malefícios do plástico, esperemos que não
estejam, estes estudantes, mais focados
no líquido anterior contido no frasco na
mão do ambientalista.
Não há palavras para descrever este choque de músico Otis ao saber do locutor
Izidine Faquirá que não é desta vez que
os palcos se vão reabrir, as cortinas continuarão fechadas sob o peso do silêncio.
Alguém o avise do (Projecto?) Arte no
Quintal ou o Quintal da Arte cujos espectáculos tem estado a passar ao lado
da atenção do grande público. Culpa das
TIC’s, dirão.
Joaquim Chissano, o único antigo Presidente da República vivo, que pode fazer
périplo por todas as televisões, instituições e ruas, sem medo de ser apedrejado,
deve estar a dar uma lição de liderança em
tempos de pandemia a um Mouzinho Saíde, agora feito Director Geral do Hospital
Central de Maputo, que olha com aquela
serenidade de quem a pandemia deu menos
trabalho do que o previsto.
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Aniversariantes
João

André

Eu desejo que tu celebres
essa data por muitos
anos e que nunca te
falte a paz no coração, o amor na
vida, os sorrisos
no rosto e companhias maravilhosas. E que cada
novo dia seja o
renovar de uma
esperança e um entusiasmo infinitos. A
tua existência não é um
número, mas sim um conjunto de momentos vividos, singulares,
únicos, que apenas te pertencem e que
por isso tu deves estimar e com eles te
alegrares. Votos do teu primo Chambule

Estamos aqui hoje para
homenagear um
grande homem, cujo
aniversário é logo
neste dia tão especial. Que continues
sendo esta pessoa
maravilhosa que
nós vemos todos
os dias, ensinando
aos outros a progredirem na carreira, sem
pensar no passado, seguindo
sempre para o futuro. Nunca
deixes a tua luz parar de brilhar e todos
os que tu amas estejam sempre por perto,
dando ainda mais forças para esse profissional que tu és! Votos dos teus colegas.

Carla

Paulo

Cunhada, com certeza
o teu sucesso continuará enquanto
demonstrares a
humildade de
sempre, junto
com a determinação, coragem e auto-confiança que são
factores decisivos
para o sucesso.
Se estamos possuídos
por
uma inabalável determinação conseguiremos superar todos
os obstáculos. Independentemente das
circunstâncias devemos ser sempre
humildes, recantados e despidos de
orgulho. Feliz aniversário!

Tenhas a certeza na força
que reside dentro de ti e
todas as coisas se encaminharão da melhor maneira possível. Dê um largo
sorriso de confiança
e tranquilidade e
entregues nas mãos
de Deus porque é a
solução das nossas
vidas. Nem tudo está
perdido, tu ainda podes
fazer muitas coisas e se
o
reumatismo teimar em te
fazer uma visita faças uma excursão para as
Caldas Novas. Parabéns e tudo de bom.

Dino
Desejo que durante todo
o teu dia muitos amigos e familiares se
lembrem de ti e
que te digam palavras bonitas,
dizendo como tu
és importante e
especial e como
te desejam felicidades. E espero
que à noite possas
estar cercada das
pessoas que amas, dos
amigos mais próximos e
queridos e que recebas muitos abraços e
beijinhos. Muitos carinhos sem fim!

Isildo
É

com muita alegria e sinceridade que eu desejo
te toda a felicidade
do mundo neste dia
tão especial. Hoje
é realmente um
dia que todos desejamos lembrar,
já que tu acabaste
te tornando mais
um amigo. É por
este motivo que te
estou enviando esta
maravilhosa mensagem de aniversário. Aposto que todos aqueles que estão à tua volta
desejam o mesmo e querem sempre estar
ao teu lado para o que der e vier.

Jérsia
Neste teu aniversário
revejas algumas
das tuas posturas
diante da vida
e te preocupes
mais com o futuro, um bom
plano de saúde,
entrada para
grandes renovações e, quem
sabe, um financiamento para um
lugarzinho no jardim
da vida. Nós sabemos que tudo vai
dar certo, porque depende muito da
tua força de vontade e do teu real
desejo transformar em realidade.
Parabéns! Votos da tua mana Aida
que tanto te ama.

Tarciso
Hoje é um dia especial e
feliz para nós, pois é o
teu aniversário. Um
ciclo se está fechando e eu espero que
tu tenhas muita
alegria, aprendizagem e lindas
recordações para
guardar. Ter alguém
como tu significa dividir momentos com uma
pessoa inteligente e não amigo.
Não é à toa que vives rodeada de
pessoas que verdadeiramente te
amam. Desejo que hoje comeces da
melhor forma mais um ano da tua
vida. Parabéns!

Hélio
No nosso universo guardamos as pessoas
interessantes, algumas bastante
especiais, e tu és
uma dessas pessoas. Isso nos
deixa orgulhosos porque nos
sentimos ávidos
de uma aprendizagem que
tenha por base o
conhecimento daquilo que vamos fazer.
Ao longo de toda a tua existência contes
a tua idade pelos amigos que conquistas e nunca pelos anos que vives. Feliz
aniversário!

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
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Curtas de Jared Nota e Gigliola Zacara distinguidos

cultura

Ontogénesis de Jared Nota e Nkwama de Gigliola Zacara venceram o quarto concurso de curta-metragens organizado pelo Centro Cultural Moçambicano-Alemão. O filme premiado de Nota é uma
curta-metragem que se encaixa no que o realizador considera género “Psychological Thriller”. O de
Zacara é um exercício de consciencialização sobre o meio ambiente.

Modigo e Mbenga reflectem sobre o mercado digital
Em actividade desde 2014,
a agremiação tem um site
(mbenga.co.mz), onde publica conteúdos jornalísticos
(notícias, entrevistas, reportagens, crónicas, críticas)
e literários que alcançam
pouco mais de 60 mil usuários, mensalmente. Igualmente produz programas
radiofônicos Mosaico das
Artes, Cinema em Foco (Rádio Cidade e RDM África),

Prémio Literário FFLC:
Não há fundos para sua
atribuição
Este ano não haverá o prémio literário da Fundação
Fernando Leite Couto, atribuído em parceria com a
Trassus Mobiliário. Em causa está a inexistencia de fundos para um prémio orçado
em 150 mil meticais.
Este ano, o novo Coronavírus, já declarado pandemia,
interferiu nos planos de muitas casas de cultura e não só.
Mexeu com a economia da
Fundação e da Trassus Mobiliário, uma empresa parceira da instituição que este
ano comemora cinco anos de
existência.
O prémio literário Fernando
Leite Couto é resultado desta parceria entre a Fundação
e a Trassus Mobiliário. O
certame foi criado em 2017,
para anualmente distinguir
“um novo autor de obras literárias alternando entre a
prosa e a poesia”, conforme
consta no regulamento.
Mas, o novo Coronavírus
mexeu, este ano, com a economia de quase todas as
instituições. A Trassus e a
Fundação foram afectadas
por esta crise, que há um
ano ninguém podia prever.
A Fundação não poderá atribuir o prémio que carrega o
nome do seu patrono.
Enquanto perdurar a situação, a Fundação consola-se
organizando-se para atribuir
o prémio no ano que se segue.
Refira-se que o Prémio Literário Fernando Leite Couto
lançado em 2018 e teve duas
edições. Os vencedores das
mesmas foram Macvildo Pedro Bonde e Otildo Justino
Guido, com “A descrição das
sombras” (2016) e “Kamadaukane e o silêncio da pele”
(2017). Em 2018, não houve
vencedores.

Unirversos (Rádio Cidadr) e
Repórter Arte. Além da rádio distribui esses conteúdos
em podcast em plataformas
de streaming (YouTube,
SoundCloud e Speaker).
No ano passado, a União
Europeia e a Associação
Iverca abraçaram a esta
plataforma e, com o financiamento destas duas instituições, lançaram uma aplicação de notícias e agendas.

Literatura: Xitende escreve
para a Covid-19

A Modigi - Distribuição
Digital, em parceria com
a Plataforma Mbenga
Artes e Reflexões, realiza
a primeira webinar sobre
a música moçambicana e
africana no contexto de
novos modelos de consumo, introduzidos pelo
streaming, download ou
os toques nas chamadas
das redes móveis.

I

ntitulada “Como ganhar dinheiro através
da música no mercado
digital?”, a sessão de
conversa, será transmitida no dia 10 de Julho, pelas
18.30 horas, durante quarenta minutos, nas respectivas
páginas de Facebook e Youtube dos intervenientes.
Os oradores serão Paulo
Chibanga (Director geral da
Khuzula, responsável pelo
Festival Azgo, Modigi- Distribuição Digital e Khuzula Editora), G2 (músico de
R&B/Hip-Hop e produtor
musical, é também representante da Gmusic e Mozikplay) e Stewart Sukuma
(músico, compositor, produtor musical e activista Moçambicano), sob moderação
de Leonel Matusse Jr. (jornalista e coordenador do sitio
da internet da Plataforma
Mbenga Artes e Reflexões).

Trata-se da primeira sessão
de uma série para as quais
serão convidados diferentes
intervenientes e protagonistas do mercado musical moçambicano com o objectivo
de alargar o debate sobre
este sector, que, mundialmente, é um dos mais lucrativos das Indústrias Culturais e Criativas.
Moçambique Digital ou simplesmente Modigi é uma
empresa moçambicana de
distribuição de conteúdos
digitais parte da Khuzula.
Modigi representa a principal empresa de distribuição
conteúdos digitais, a The
Orchard, empresa americana
de música e entretenimento
subsidiária integral da Sony
Music Entertainment. A
Modigi é especializada em
licenciamento, distribuição,
marketing e vendas de Música e vídeos colaborando
com artistas independentes,
Grupos e Labels para possibilitar a expansão da música moçambicana ao público
internacional e criar novas
formas de rendimentos artísticos.
A Plataforma Mbenga Artes
e Reflexões é um grupo de
jovens jornalistas culturais
moçambicanos, sem fins lucrativos, que visa, com base
em debates e oficinas criativas, incrementar as ferramentas e informação sobre
as artes e cultura para que
possa produzir melhores conteúdos.

“19 CARTAS para Covid-19” é a mais recentemente antologia publicada pelo
grupo Xitende, de Gaza. A
obra é sobre os tempos da
nova pandemia e reúne dezanove escritores residentes em
Moçambique e na diáspora.
É o segundo volume disponibilizado pela agremiação,
com o mesmo intuito de trazer soluções ao isolamento
social imposto pela Covid-19.
A obra foi editada pela Oleba Editores e prefaciada por
Absalão Cossa. A mesma
coletânea encontra-se disponível na internet e pode ser
descarregada por qualquer
leitor interessado.
A obra expressa o sentimento dos seus autores correlação aos tempos da pandemia.
Os mesmos aproveitam-se da
ocasião para relatarem as experiências que tem vivido e a
sua visão, às vezes utópica,
sobre o possível período pós-Covid-19.
“Mostrar-se o que há detrás
da janela coberta por um
vidro escuro, vêem-se nesta
colectânea em prosa os estilhaços da tristeza com que se
fita cada um de nós diante
das incertezas a que a equação da vida que tem como
incógnita a Covid 19 se nos
submete”, escreve o grupo
Xitende
O Xitende que, em Maio,
ainda sob a chancela da
Oleba Editores, lançou “Fique em Casa, Amor!”, uma
antologia de onze autores,
na mesma perspetiva, refere ainda que a sua nova coleção aparece como resposta
à terceira prorrogação, pelo
Presidente da República, do
estado de emergência.
“Expressivo é nosso descon-

tentamento a cada dia que
coronavírus nos aprisiona e
em papel expressamos o tédio em cartas para que acompanhem a todos nós durante
o confinamento social e dian-

te de quem espera por um sol
que perdure”, refere o grupo
Xitende.
“19 Cartas para Covid-19”
conta com a participação
especial de três escritores
da diáspora, António MR
Martins e Eduardo Roseira,
que participam de Portugal e Kanguimbu Ananaz,
que escreveu a sua carta estando em Angola. Também
participam da antologia os
escritores Alex Dau, Almeida Cumbane, Artista Moçambicano Qualquer, Britos Baptista, Carlos Abrao
M’lauze, Dragao Bee Yoni,
Deusa d’Africa, Dom Midó
das Dores, Edy Mandlate,
Elisio Miambo, Hermenegildo
Mondlane, Kanguimbu Ananaz, Lahissane, Mudjondzisse Bukwani, Otildo Justino,
Poeta Militar e Vanildo.
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Kanye West anuncia candidatura
à presidência dos EUA
O músico norte-americano Kanye West anunciou
este sábado, Dia da Independência dos Estados
Unidos, a sua candidatura
à Casa Branca, depois de
ter apoiado anteriormente o actual presidente
e candidato à reeleição,
Donald Trump.

A

gora devemos
cumprir a promessa dos Estados Unidos
confiando em
Deus, unificando a nossa
visão e construindo o nosso futuro. Vou concorrer
à Presidência dos Estados
Unidos”, anunciou o “rapper” nas redes sociais com
o “slogan” “Visão2020”.
Não é a primeira vez que
West, um afro-americano
de 43 anos e de acordo com
a revista Forbes a estrela
mais bem paga em 2020, especula sobre uma possível
incursão na política.
Além disso, o dia escolhido
não é acidental, uma vez
que o 4 de Julho é o feriado político mais importante
nos Estados Unidos, que celebra a Declaração de Inde-

pendência do país.
Até ao momento, a equipa
do músico e produtor não
deu mais detalhes. Nos últimos anos, West tem sido
um forte defensor da política e da figura de Trump,
a quem ele visitou em 2018
durante uma reunião na
Casa Branca para discutir a
violência e o sistema prisional nos Estados Unidos.
Vestindo um boné vermelho com o “slogan” “Tornar
a América Grande Outra
Vez”, o famoso “rapper”
chamou o presidente de herói e agradeceu por o fazer
sentir “como o Super-Ho-

mem”.
Por isso, este fim-de-sema-

na, muitos acusaram-no de
estar a usar as eleições para
promover o próximo disco, God’s Country, de que
o primeiro single, Wash us
in the blood, estará a sair
esta semana. O vídeo, diz
o jornal norte-americano
New York Times, foi realizado pelo artista Arthur
Jafa, que usou a canção
Ultralight Beam, do álbum
The Life of Pablo (2016),
como banda sonora no seu
premiado filme Love is the
Message, the Message is
Death.
Para ser um verdadeiro
candidato, Kanye West tem
de se apresentar como independente e conseguir as
assinaturas necessárias para
estar no boletim de voto a
3 de Novembro. O site Po-

litico diz que o prazo para
formalizar uma candidatura já terminou no Indiana,
Maine, Novo México, Nova
Iorque, Carolina do Norte e
Texas, mas que West ainda
pode aparecer como independente em muitos boletins de voto.
Mais tarde, em 2019, reiterou o objectivo de se candidatar à presidência durante
entrevistas promocionais
para o seu álbum religioso
“Jesus é rei”, embora tenha
situado a candidatura em
2024.
A reacção mais notória ao
anúncio de West foi a do
empresário norte-americano
Elon Musk, fundador da
Tesla e da SpaceX: “Tens
todo o meu apoio”, respondeu no Twitter Musk.

Música para combater à seca
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O rapper DingZwaya do agrupamento Xitiku Ni Mbawula,
em parceria com o Instituto
Nacional de Gestão do Risco
de Calamidades (INGC) e a
organização italiana WeWorld-GVC (WWGVC), lançou,
recentemente, a música e
o vídeo “Hilwa Ni Djanza –
Combate à Seca”.
“Esta música surge na preocupação comum de mudar o
rumo das coisas no que respeita a degradação climática. Acho que é uma forma de
tentar travar as várias feridas
que nós como humanos vamos
abrindo à natureza”, pensa o
rapper.
As secas induzidas por El Niño
em Moçambique causam efeitos devastadores para as comunidades que dependem da
agricultura para a segurança
alimentar. Nos distritos de
Boane e Namaacha, períodos
prolongados de seca aumentaram a insegurança alimentar,

reduziram os meios de subsistência, aumentaram a desnutrição, entre outros. Umas das
causas da emergência é o processo de desmatamento. Queimar a vegetação para a agricultura e derrubar plantas para
vender carvão e lenha são práticas comuns nas machambas,
onde as comunidades, muitas
vezes, não têm outras formas
de renda.
Para enfrentar as problemáticas acima mencionadas, o
INGC e a WWGVC, no âmbito do projecto “Prevenção e
resposta às alterações climáticas: práticas de mitigação
resilientes dos efeitos da seca
na Suazilândia e Moçambique” financiado pela Agência
Italiana de Cooperação para o
Desenvolvimento (AICS), criaram e restabeleceram 6 comitês de Gestão de Risco de Calamidades nos distritos acima
mencionados para informar
e alertar as comunidades. No

específico, foi fornecido treinamento sobre terminologia e
avisos antecipados e, em seguida, foram planejados planos
de adaptação local de maneira
participativa.
É neste contexto que nasce a
ideia de divulgar estas mensagens urgentes através duma
música em língua local –
Changana – que possa despertar uma major conscientização
nas comunidades e nas camadas juvenis. Ao final, o papel
mais alto da arte é trazer um
novo olhar sobre as questões
mais sensíveis da sociedade
para conscientizar as pessoas
e abrir novos caminhos. Com
respeito a isso, DingZwaya
comenta que “a essência é inverter situações sociais nocivas
através do Rap. Hoje em dia
o conceito vai ganhando mobilidade no seu significado. Tal
como o jornalista, hoje o Rapper forma, informa e entretém
as pessoas”.
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Chiquinho Conde demitido do Vitória de Setúbal

desporto

O treinador moçambicano Chiquinho Conde não vai continuar no comando técnico da equipa principal de
Sub-23 do V. Setúbal, afirmando sair magoado pela forma como foi tratado o processo da não renovação
do seu contrato.

FIDE anuncia olimpíada online e
Moçambique garante sua presença
Jogos de qualificação
para o Mundial-2020
adiados
A selecção moçambicana de
futebol, treinada pelo técnico português Luís Gonçalves,
já não irá iniciar a campanha de qualificação para o
Mundial-Qatar 2020 em Outubro como estava previsto,
depois de a FIFA ter adiado
o arranque das eliminatórias
para uma data a anunciar.
O adiamento deve-se à Covid-19, uma doença de elevado e rápido contágio e que
desde Março ganhou força
em todo o mundo.
A equipa moçambicana está
inserida no Grupo D, juntamente com os Camarões,
Costa do Marfim e Malawi.
Recorde-se que é a segunda
vez que a FIFA adia o arranque da corrida ao Mundial,
isto depois de tê-lo feito em
Março. Entretanto, o Comité
Executivo da Confederação
Africana de Futebol (CAF)
decidiu adiar o Campeonato
Africano das Nações de 2021
para Janeiro de 2022 devido
à pandemia da Covid-19 que
tem assolado o mundo. O
anúncio foi feito na semana
passada, através de videoconferência, pelo presidente
da CAF, Ahmad Ahmad,
não tendo avançado datas
específicas para os jogos da
fase final da competição e a
remarcação dos jogos da fase
de grupos de qualificação ao
certame. Quanto à Liga dos
Campeões Africanos, esta
será disputada no formato de
“Final Four”, não tendo ainda sido decidido o local que
vai acolher a competição, enquanto a Copa da Confederação Africana será disputada
no Marrocos.
Quanto ao local de realização da “Final Four” da Liga
dos Campeões Africanos ainda não foi determinado, mas
a “Final Four” da Copa da
Confederação Africana será
disputada no Marrocos.

A Federação Internacional
de Xadrez (FIDE) anunciou
uma nova grande competição mundial de xadrez
online para o presente
ano. A Federação Moçambicana de Xadrez, através
do seu vice-presidente
para Alta Competição,
Milton Botão, garantiu
que Moçambique vai participar na prova, estando
o Departamento Técnico
da Federação Moçambicana de Xadrez em busca
de critérios de composição da selecção mista de
Moçambique.
Alfredo Langa

P

ara o presente
ano estava prevista a realização
das Olimpíadas
de Moscovo de
Xadrez, tendo a Federação Internacional de Xadrez
(FIDE) adiado a olimpíada, marcada para 5 a 17 de
Agosto.
Numa declaração, o Conselho da FIDE anunciou que
tanto a olimpíada que seria
realizada em Moscovo quanto o Congresso da FIDE (em
Khanty-Mansiysk) foram
adiados e serão remarcados
para o Verão de 2021 nos
mesmos locais.
A Olimpíada de Xadrez é
o evento mais popular da
FIDE, com a participação
de milhares de pessoas, incluindo jogadores, treinadores, oficiais e telespectadores.
A missão das Olimpíadas
de Xadrez não é apenas determinar os resultados desportivos, mas também popularizar e unir os amantes
do xadrez em todo o mundo neste festival desportivo
verdadeiramente global. Ao
mesmo tempo, a FIDE está
profundamente preocupada
com a crescente pandemia da
Covid-19 e seu impacto na

Milton Botão, vice-presidente para Alta Competição da FMX

vida das pessoas. Neste contexto, o maior organismo da
modalidade de xadrez, a Federação Internacional de Xadrez, anunciou recentemente,
na sua página oficial, uma

de Julho e 30 de Agosto de
2020.
A olimpíada online é um
evento de equipas nacionais,
no qual todas as federações
afiliadas à FIDE têm o direi-

com o mínimo de três jogadores do sexo feminino e dois
juniores. Especificamente,
cada equipa deve incluir pelo
menos um jogador nascido
em 2000 ou mais tarde. Pelo
menos duas mulheres e uma
menina de 20 anos.
As equipas podem ter até
seis reservas, além de um
capitão. O controlo de tempo para este evento será de
15 minutos + 5 segundos de
incremento por movimento.
O evento consistirá em duas
etapas principais: a etapa
“Divisões” e a “Play-offs”.
Como a olimpíada online é um evento misto, para
fins de emparelhamento, o
ranking será estabelecido de
acordo com a classificação final da última “Copa Gaprindashvili”, que combina os
resultados nas secções aberta
e feminina na Olimpíada de
Batumi Xadrez 2018.
Entretanto, o vice-presidente
da Federação Moçambicana
de Xadrez, Milton Botão, em
curta reacção ao MAGAZINE Independente sobre essa
nova competição da FIDE,
a olimpíada online, disse que
“recebemos esta informação
com muito agrado, uma vez
que estávamos a nos prepararmos afincadamente para
as Olimpíadas de Moscovo,

Vânia Vilhete é a atleta com mais participações em olimpíadas

nova grande competição: a
Olimpíada Online da FIDE
2020, a ser realizada entre 22

to de participar. Cada equipa
será composta por seis jogadores, num formato misto,

já adiadas para o próximo
ano. Já nos reunimos, apesar
de não estarmos a fazer com

07 de Julho 2020 | Terça-feira
muita frequência, devido a
Covid-19. Neste momento,
o Departamento Técnico
da FMX está a preparar os
critérios da composição de
uma selecção mista, segundo o regulamento da pro-

va”. Apontou ainda que “
alguns xadrezistas já têm o
lugar garantido na selecção
e outras vagas vão ser usadas sob critério de apuramento online. Acreditamos
que não vai ser muito difícil

Magazine independente
para os xadrezistas, porque
os mesmos têm estado de
forma frequente a competir em torneios online com
iniciativas da FMX e de
outros xadrezistas à escala
nacional”.
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Sobe o número de casos
de Covid-19 na NBA

Donaldo Salvador percorre 70km de patins

Donaldo Salvador a patinar

O atleta de patins em linha
Donaldo Salvador, que participou da Maratona de Berlim
no ano passado, tendo alcançado a posição 558, num universo de 10 mil patinadores
de todo o Mundo, está a preparar-se para a Maratona de
2020, cuja data será anunciada no mês de Outubro, devido à pandemia da Covid-19.
O patinador percorreu 70km,
partindo da rotunda da Katembe até à Reserva Especial
de Maputo, em 3h43min.
O relógio marcava 7:30min
e estávamos na rotunda da
Katembe, local onde Donaldo
começa o seu treino em direcção à Reserva Especial de
Maputo, e marchámos a uma
velocidade de 30km/h imprimida por Donaldo. Passados
90 minutos, o atleta havia
percorrido 32km e encontrávamo-nos a escassos quilómetros do posto administrativo
da Bela Vista- Sede. Começa a reduzir gradualmente a
velocidade que vinha mantendo no arranque do treino,
que eram 30km/h para uma
velocidade que variava entre
os 20km/h e 18km/h, devido às subidas e curvas acentuadas. Quando o relógio já
marcava 10:30 minutos, Donaldo já demonstrava sinais
de fadiga, devido à temperatura que rondava os 19ºC,
o que fazia com que os seus
músculos não respondessem

como o desejado, mas a vontade de continuar era maior
que o cansaço. Mas, como já
havíamos passado a segunda
ponte de Salamanga, Donaldo pede ao patrocinador para
continuar porque estávamos
a 8km da Reserva Especial
de Maputo, percurso feito em
45 minutos, mas com o atleta totalmente destroçado e a

penho não foi dos melhores,
tendo como base a sua expectativa e os seus músculos
já não estavam habituados a
percorrer longas distâncias.
‟Mas três vezes por semana
percorro Maputo/Marracuene para manter o meu equilíbrio e forma”.
Por seu turno, o patrocinador Ricco Alibai mostrou-se

Donaldo com o seu patrocinador Ricco Alibai

temperatura mantinha-se nos
19ºC, o que o deixava mais
cansado. Contudo, conseguiu
cumprir a sua meta que era
percorrer os 70km naquele
dia.
Falando à imprensa, Donaldo
disse que estava um pouco
satisfeito, mas gostaria de ter
feito mais, pois o seu desem-

satisfeito com o treino do seu
atleta, afirmando que ‟Donaldo percorreu 70km sem
grandes queixas ou dificuldades, tendo percorrido cerca
de 3h43min a patinar e as
primeiras duas horas foram
mais produtivas em relação
aos últimos minutos”.
Nelton Langa

A Liga norte-americana de
basquetebol (NBA) anunciou, quinta-feira passada,
mais nove jogadores com
teste positivo à Covid-19,
aumentando assim para um
total de 25 infectados desde
23 de Junho.
Além dos jogadores, a NBA
revelou ainda que há também 10 casos confirmados
entre membros de equipas
técnicas. Todos continuarão
em isolamento e não podem
juntar-se ao regresso dos trabalhos das equipas.
Recorde-se que a competição
vai ser retomada no ESPN
Wide World of Sports Complex, em Orlando, na Flórida, a 30 de Julho.
Após ter sido confirmada a
retoma da NBA a 30 de Julho, com a temporada a ser
concluída no parque de diversões da Disney, em Orlando, com algumas alterações
ao formato habitual, o comissário da NBA, Adam Silver,
admitiu que a competição
pode parar. «Se tivermos de
enfrentar uma propagação
importante do coronavírus,
isso pode obrigar-nos a parar.
O número-limite que conduzirá a essa decisão não está
determinado com precisão»,
realçou Silver, em conferência de imprensa telefónica.
Diga-se que o número crescente de casos na Flórida
- registaram-se mais 8.942
casos em 24 horas, num total
de 122.952 infectados - está
a provocar inquietação entre
os participantes. Jeanie Buss,
dona dos Los Angeles Lakers
desde 2013, revelou nas redes

sociais uma carta com insultos que recebeu durante a
semana passada. Os ataques
surgiram depois da empresária ter tomado uma posição antirracista, juntando-se

ao movimento Black Lives
Matter (As vidas negras importam). «Depois de 60 anos
como adepto incondicional
dos Lakers, não quero saber
mais desses traidores negros
com salários luxuosos e da
NBA. Vai para o inferno e
junta-te ao Kobe Bryant»,
pode ler-se na carta. Recorde-se que Kobe Bryant, antiga base dos Los Angeles
Lakers, faleceu em Janeiro
deste ano. O basquetebolista
perdeu a vida num acidente
de helicóptero que vitimou a
filha Gigi, de 13 anos, bem
como outras cinco pessoas.
In Abola
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COM enche de dólares bolsos de
atletas de alto rendimento
As velejadoras Denise
Paruque e Maria Machava e a pugilista Alcinda
Panguana beneficiaram
de uma bolsa da Solidariedade Olímpica para
melhorar as suas condições de treinamento.
As três atletas vão
receber uma quantia
de 750 dólares por mês,
durante um ano. Neste
contexto, as três atletas vão consumir acima
de 500 mil meticais por
ano durante a vigência
do contrato, sendo que
a sua renovação vai depender da transparência
no uso dos valores.
Alfredo Langa

O

s atletas olímpicos, os únicos permitidos a praticar
a actividade
desportiva depois do confinamento do desporto devido a vigência do Estado

A atleta de boxe Alcinda Panguana foi uma das contempladas

de Emergência, continuam
os seus preparativos para a
retoma segura dos treinos e
logística para garantir segurança devido à propagação do coronavírus.
Depois de tomarem conhecimento dos resultados do
primeiro teste, os atletas
olímpicos foram submetidos a um segundo teste de
despiste à Covid-19, cujo

resultado vai definir de
forma definitiva quem volta aos treinos. Para além
do segundo teste, haverá
também outras medidas
de controlo dos treinos dos
atletas e o MISAU vai monitorar, através das visitas
que fará aos locais dos treinos, e o Comité Olímpico
de Moçambique, por sua
vez, vai monitorar as fede-

rações por meio do seu Gabinete Técnico, entretanto,
os resultados não serão públicos.
As velejadoras Denise Paruque e Maria Machava e
a pugilista Alcinda Panguana beneficiaram de
uma bolsa da Solidariedade
Olímpica para melhorar as
condições de treinamento.
As três atletas vão receber

uma quantia de 750 dólares por mês, durante um
ano. Isso quer dizer que ao
câmbio efectuado no dia
30 de Julho do presente
ano, o valor correspondia
a 45 mil meticais. Portanto, por ano cada uma das
três atletas vai gastar acima de 500 mil meticais.
Entretanto, as atletas reconheceram que o valor
veio ajudar um pouco naquilo que é a parte logística.
O Comité Olímpico espera que esta bolsa seja bem
aproveitada pelas atletas,
para que seja prorrogada,
em Agosto de 2021. Penalva César, secretário-geral do Comité Olímpico
de Moçambique, disse que
“a federação de cada modalidade é que vai dizer
como gerir esta bolsa com
o atleta, para que possa
ter as tais condições melhoradas”, destacando as
condições de alimentação,
transporte, material de
treino, entre outros.
Este acto não é o primeiro, sendo que já outros
atletas beneficiaram destas bolsas, o que significa
que é o prosseguimento de
acções de melhoria de condições para os atletas de
alto rendimento.

Está em suas mãos evitar que o
coronavírus se espalhe
Recomendações

#Fique em Casa!

