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Demora no envio de resultados cria 
pânico em Massinga
Quase um mês depois de análises feitas para suspeitos da 
Covid-19, cidadãos interessados viveram dias de pânico e terror, 
pela demora dos resultados, naquilo que se descreve como 
negligência e irresponsabilidade. 

Ossufo Momade satisfeito 
com o ritmo do DDR

Celebra-se no próximo dia 6 de Agosto o 
primeiro aniversário da assinatura do Acordo 
de Paz Defi nitiva de Maputo, ensombrado pelo 
processo de Desarmamento, Desmobilização 
e Reintegração e pela Junta Militar de 
Mariano Nhongo. Ossufo Momade, líder da 
Renamo, considera satisfatório o ritmo da 
implementação do DDR.

- “… quem recorrer ao tal crédito [500 
milhões de dólares] corre o risco de sofrer 
mais por ele do que pela Covid-19”, 
afi rma o pesquisador António Francisco

BM deu “um 
presente 

envenenado 
às empresas”

Moçambique 
tornou-se um 
apetecível 
mercado 
securitário

Galiza Matos propõe 
concessão do porto 

de Vilankulo

Foto: DW/D Anacleto



2 Magazine independente Terça-feira   |  28 de Julho 2020 

destaques
CIP acusa BM de exclusão nas discussões do Fundo Soberano
O Centro de Integridade Pública (CIP) acusa o Banco de Moçambique (BM) de exclusão nas discus-
sões sobre a criação de um Fundo Soberano, cuja gestão, defende, deve ser feita com muita trans-
parência. A investigadora do CIP, Inocência Mapisse, diz ser fundamental o envolvimento de outros 
grupos de interesse. RFI

USD 500 milhões: BM deu “um 
presente envenenado às empresas”

Figueiredo diz que País 
se deve posicionar para 
captar interesse de 
investidores

O Presidente do Conselho de 
Administração do Moza Ban-
co defende que, depois da crise 
mundial criada pelo novo coro-
navírus, Moçambique deve criar 
condições para se posicionar 
como um espaço geográfico pre-
ferencial na captação do interesse 
de investidores globais.
João Figueiredo considera que 
a localização geoestratégica do 
país, alavancada por um custo 
de mão-de-obra acessível, aliado 
a um investimento na sua for-
mação e regime fiscal atractivo, 
poderá posicionar Moçambique 
como palco alternativo para mui-
tas agro-indústrias cuja capital 
internacional é hoje o famoso Im-
pério do Meio.
“Compete-nos a nós moçambica-
nos aproveitar esta oportunidade 
e proceder à criação de um am-
biente regulatório favorável ao 
investimento local e estrangeiro, 
no curto a médio prazo, com o 
intuito de gerar novas cadeias de 
valor internas, promovendo as-
sim a independência da produção 
alimentar e emprego da popula-
ção socialmente excluída”, expli-
ca João Figueiredo.
Aliás, na opinião do banqueiro, 
a agricultura é o ponto no qual 
se deve investir ainda mais, pois 
“a segurança alimentar no país 
é uma preocupação presente, 
numa economia largamente im-
portadora de produtos alimenta-
res”.
Além da agricultura, João Fi-
gueiredo aponta o sector de te-
lecomunicações, como um ponto 
em que se deve prestar atenção 
no novo normal.
“No contexto do novo paradig-
ma de distanciamento social, o 
sector das telecomunicações pode 
ainda reinventar-se, para um 
crescimento sustentável apostado 
na inovação de tecnologias que 
permitam a interacção ininter-
rupta e eficiente das famílias e 
empresas, a custos cada vez mais 
reduzidos”, sugere o empresário.
Mas porque só o discurso não 
basta, o Moza Banco, instituição 
da qual João Figueiredo é PCA, 
já começou com diferentes acti-
vidades com vista ao apoio, por 
exemplo, da agricultura.

O Banco de Moçambique 
(BM) insiste que o “mer-
cado dispõe de divisas 
suficientes para apoiar 
a actividade económica 
no curto e médio pra-
zo”, afirma em resposta 
a este jornal, quando 
abordado sobre a ineficá-
cia dos USD 500 milhões. 
No entanto, a introdução 
de “uma linha de apoio” 
indiferente à crise revela 
engano por parte do BM. 
“É um presente enve-
nenado e muito tóxico 
(...) quem recorrer ao tal 
crédito corre o risco de 
sofrer mais por ele do que 
pela Covid-19”, observa 
o economista António 
Francisco.

Nelson Mucandze

A linha de crédito 
dos USD 500 
milhões para o 
sistema finan-
ceiro precaver-

-se dos impactos negativos 
da Covid 19 na economia foi 
introduzida a 23 de Março 
e expira a 31 de Dezembro 
próximo, mas até aqui não 
alcançou o seu objectivo, 
muito menos a aceitação das 
empresas e nem compreensão 
dos economistas.
Da distância dos objectivos 
à realidade conclui-se que o 
BM fez uma propaganda en-
ganosa, quando afirmou que 
a linha era para as empresas 
se precaverem da Covid-19, 
enquanto que a mesma é dis-
ponibilizada em condições to-
talmente alheias e insensíveis 
à crise provocada pelo Esta-
do de Emergência decretado 
pelo Governo.
Como efeito, os bancos co-
merciais não foram buscar o 
dinheiro. Estes afirmam em 
voz baixa que o dinheiro do 
BM era muito caro, mas este 
entendeu que eles tinham 
muita liquidez. 

Da resposta do BM, argu-
mentando a suficiência de 
liquidez nos bancos comer-
ciais, consta que “desde Abril 
último, o sistema bancário 
nacional comprou divisas no 
mercado doméstico no va-
lor de USD 1.096 milhões e 
vendeu aos seus clientes um 
total de USD 1.022 milhões, 
resultando num excedente de 
USD 74 milhões, o que não 
induz ao recurso a esta linha 
de crédito disponibilizada 
pelo Banco de Moçambique”.
No momento, o crédito dos 
USD 500 milhões está à 
disposição dos bancos co-
merciais participantes no 
Mercado Cambial Interban-
cário (MCI) para suprirem 
as necessidades de moeda 
estrangeira por parte dos res-
pectivos clientes. “Cabe aos 
bancos participantes no MCI, 
em função das necessidades 
dos seus clientes, manifesta-
rem o interesse junto do BM 
para, posteriormente, repas-
sarem as divisas aos desti-
natários finais, nas condições 
que os bancos e mutuários de 
crédito acordarem”, reforça o 
BM.
Esta posição, no entendi-
mento de António Francis-
co, professor catedrático da 
Faculdade de Economia da 
Universidade Eduardo Monl-
dane (UEM), é reveladora da 
insensibilidade do mesmo em 

relação aos efeitos que, já em 
Março passado, se esperava 
que os operadores no merca-
do iriam sofrer com a pande-
mia da Covid-19.
Adiante, argu-
menta que “se 
a disponibili-
dade de divi-
sas no merca-
do é suficiente 
e, pelo que pa-
rece, com me-
lhores condi-
ções para não 
induzir, como 
diz  o Banco 
C e n t r a l  em 
resposta à per-
gunta, ao recurso a esta linha 
de crédito, fica claro que o 
Banco Central não pretendeu 
com este crédito aliviar, faci-
litar, mitigar ou bonificar as 
empresas”.

Afinal qual é a taxa 
aplicada pelo BM?
Foi a pergunta que o MA-
GAZINE Independente co-
locou ao BM e partilha a 
resposta na íntegra: “A taxa 
de juro anual nominal da 
linha de crédito tem como 
indexantes, no momento da 
confirmação da operação, 
a LIBOR de 6 meses para 
o USD e o prémio de custo 
calculado pela Associação 
Moçambicana de Bancos 

(AMB), em sede do Acordo 
sobre o Indexante Único do 
Sistema Bancário Moçambi-
cano, sendo posteriormente 
acrescido um prémio de 10 
pontos base (pb). A taxa de 
juro resultante é arredonda-
da até à centésima de ponto 
percentual. Taxa de Juro = 
LIBOR + Prémio de Custo 
+ 10 pb”.
Para essa exposição técnica, 
o jornal pediu a análise do 
economista António Francis-
co, que respondeu que mais 
uma vez, o respondente à 
carta do MAGAZINE Inde-
pendente opta por uma res-
posta deselegante e pouco 
profissional. Em vez de dizer 
que taxas estão a ser aplica-
das, apresenta a fórmula da 
Taxa de Juro anual nominal 
da linha de crédito com os 
respectivos indexantes.
“Ao escusarem-se a respon-
der directamente à pergunta 
concreta que vocês fizeram 
acabam por testemunhar o 
que digo acima, sobre o cré-
dito totalmente insensível e 
alheio às condições especiais 

criadas pelo Es-
tado de Emer-
gência devido à 
Covid-19. Eles 
f o ram cop ia r 
a  fórmula da 
taxa de juros, 
como quem diz։ 
‘calcula, se qui-
seres... ou sou-
beres. . . ’ ,  mas 
também para 
ev i t a r em ex -
plicar a razão 

de ser da revisão que o Co-
mité de Política Monetária 
(CPMO) do BdM anunciou 
em 17 de Junho. 
Apesar de terem reduzido a 
taxa de juro conhecida por 
MIMO, a redução que fi-
zeram do custo do crédito 
bancário é claramente insen-
sível à situação da crise em 
que as empresas estão mer-
gulhadas”, analisa o econo-
mista.
Segundo observa António 
Francisco, se reduziram 100 
pontos base (pb), ao passa-
rem de 11,25 porcento para 
10,25 porcento, os argumen-
tos da baixa são totalmente 
indiferentes ao facto que em 
tempo de crise os critérios 
que deviam usar não podiam 

“BM devia ser 
denunciado e res-
ponsabilizado pela 
recusa em fazer 
mais do que, por 
exemplo, o BNI. 
É simplesmente 
inadmissível!”.

António Francisco
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Demora no envio de resultados de Covid-19 
cria pânico a suspeitos em Massinga

ser os tradicionais critérios 
sobre inflação, previsão de 
procura agregada, expectati-
va de retoma em 2020. “Afi-
nal, estamos numa situação 
de emergência ou não?”- 
questiona o catedrático.
A ânsia do sector priva-
do, nesses tempos de crise, 
era de conseguir uma linha 

de financiamento cuja taxa 
não excede um dígito. Não 
é uma expectativa exclusiva, 
é o que se assiste em quase 
todos os países que decidi-
ram apoiar o sector privado, 
como a África do Sul, Bra-
sil, Portugal, entre outros. 
Mas aqui não foi possível, 
não por falta de dinheiro, 
uma vez que pelo nível de 
reservas internacionais, es-
timadas em USD 4 mil mi-
lhões, cobrindo cerca de 8 
meses de importação, o BM, 
de acordo com a Confede-
ração das Associações Eco-
nómicas de Moçambique 
(CTA), está em condições 
de assumir parte do risco 
dos bancos e financiar as 
empresas.
A mais recente linha de cré-
dito que surgiu, no âmbito 
das medidas de mitigação 
dos impactos da Covid-19 
na economia moçambica-
na, anunciada pelo Banco 
Nacional de Investimentos 
(BNI), com a participação 
do Instituto Nacional de Se-
gurança Social (INSS), mos-
tra-se muito mais atractiva, 
mas também foi recebida 
com reservas.
“Reagindo à linha de cré-
dito do BNI, com taxas de 

juro a variar entre 6 e 12 
porcento, vários operadores 
deixaram claro que 6 por-
cento, sim, será uma ajuda 
às empresas, mas 12 porcen-
to não é”, observa o profes-
sor catedrático, para mais 
adiante argumentar que se 
em 17 de Julho o BM colo-
cou a taxa de referência em 

10,25 porcento, significa que 
com uma taxa de 12 porcen-
to o BNI ainda vai ter gan-
ho de 1.75 pp. 
Uma taxa também engoda, 
considerando o contexto, 
mas que foi ultrapassada de 
longe pelo Banco Central. 
Aliás, “quem recorrer a tal 
crédito corre o risco de so-
frer mais por ele do que pela 
Covid-19. É um presente en-
venenado e muito tóxico”, 
entende António Francisco.
A conclusão do economis-
ta é de que contrariamente 
ao espírito da declaração do 
Executivo, tal crédito pare-
ce ter sido desenhado para 
se servir da epidemia para 
sufocar, em vez de ajudar 
a salvar as empresas: “Das 
duas uma: 1) O Banco de 
Moçambique está a enganar 
o Executivo, criando um pa-
cote insensível às previsíveis 
dificuldades que as empresas 
iriam enfrentar; ou 2) quer 
aproveitar a oportunidade 
para lucrar com a crise em-
presarial privada”.
O catedrático defende ainda 
que o BM devia ser denun-
ciado e responsabilizado pela 
recusa em fazer mais do que, 
por exemplo, o BNI. “É sim-
plesmente inadmissível!”

Quase um mês depois de 
análises feitas em suspei-
tos da Covid-19, cidadãos 
interessados viveram dias 
de pânico e terror pela 
demora dos resultados, 
naquilo que se descre-
ve como negligência e 
irresponsabilidade. Uma 
história que teve o seu 
epicentro na vila de Mas-
singa, mas que se pode 
repetir em vários outros 
locais, caso a atitude de 
alguns funcionários da 
Saúde não mude.

António Zacarias, em 
Inhambane, e Lourenço 
Jossias, em Maputo

Segundo fontes do 
MAGAZINE Inde-
pendente posiciona-
das em Massinga, há 
quase um mês que a 

demora no envio de resultados 
da Covid-19 vem aterrorizando 
cidadãos suspeitos da doença e 
seus familiares ou amigos.
No início de Julho, uma cida-
dã que trabalha nas bombas 
de combustível teve um ataque 
de asma, ela que é asmática faz 
tempo.
Quando ela se fez ao hospital, 
a cidadã em causa foi mandada 
para fazer o teste de Covid-19, 
que deu positivo. Na sequência, 
segundo as nossas fontes, as au-
toridades de Saúde foram fazer 
testes a colegas seus no serviço e 
a familiares em casa.
No entanto, o que atormenta 
as pessoas rastreadas é o facto 
de até ontem, segunda-feira, os 
resultados dos testes não terem 
chegado aos visados, o que ali-
mentou algumas especulações, 
boatos e desinformação de vária 
ordem.
Depois de recebermos esta quei-
xa na sexta-feira pusemo-nos 
no terreno para perceber o que 
realmente se estava a passar. No 
decurso da nossa investigação 
descobrimos que os resultados 
saíram há muito tempo do labo-
ratório especializado localizado 
em Marracuene, mas eventual-
mente os requisitantes, que são 
as autoridades da Saúde de Mas-
singa, não se preocuparam em 
solicitar o seu envio ou os técni-
cos de laboratório sentaram em 
cima dos papéis.
A investigação do MAGAZINE 
Independente apurou, no entan-
to, que os resultados desse grupo 

específico das bombas de Mas-
singa, incluindo da doente que 
sofre de asma, saíram há muito 
tempo e deram todos negativo.
Mas ficou a nódoa pela demora 
no seu envio, que só aconteceu 
ontem ao meio da manhã, não se 
sabendo se os interessados já te-
rão sido notificados. Porém, até 
às 10 horas desta segunda-feira o 
grupo das bombas de Massinga 
não tinha sido informado dos re-
sultados dos testes.

Massinga recebeu ontem 
28 resultados 

Depois de muita espera, com as 
suspeitas a subir de tom, segui-
ram esta segunda-feira, 27 de 
Julho, para o Centro de Saúde 
de Massinga, na província de 
Inhambane, 28 resultados de 
testes da Covid-19, chegados do 
Instituto Nacional de Saúde, em 
Maputo. 
São resultados de testes reali-
zados ao longo de um período e 
que nesta segunda-feira chegam 
a Massinga, reduzindo assim a 
azáfama tanto dos cidadãos tes-
tados como dos familiares destes 
ou ainda de pessoas que, por al-
guma razão, tivessem tido con-
tacto com os suspeitos.
Cremildo Alberto, Chefe do De-
partamento de Saúde Pública na 
Direcção Provincial de Saúde em 
Inhambane, disse ao MAGAZI-
NE que, para além dos 28 resul-
tados já aviados para o distrito 
de Massinga, chegaram ainda 
outros 36 resultados referentes 
aos testes da província no global. 
Porém, um exercício de triagem 
será realizado, para daí se enviar 
os resultados correspondentes a 
cada distrito.  
Na Massinga, de forma especí-
fica, há um burburinho muito 
forte que circula, faz tempo, na 
sequência de um diagnóstico 
realizado sobre uma cidadã sus-
peita de contágio com Covid-19. 
A cidadã, que sofre de asma cró-
nica, teve contacto com diversos 
colaboradores de uma estação de 
serviços, tendo daí circulado uma 
desmedida suspeita de contami-
nação colectiva dos trabalhado-
res e outros indivíduos naquela 
empresa. 
“Do diagnóstico hospitalar, a 
situação dos trabalhadores da-
quela estação de serviços ficou 
esclarecida. Faltava, necessaria-

mente, a desta cidadã que já está 
dentre os 28 resultados chegados 
na manhã desta segunda-feira ao 
Centro de Saúde de Massinga”, 
esclareceu Cremildo Alberto, 
pondo fim ao alarido que corre 
à velocidade da luza nas popula-
ções de Massinga. 
Recorde-se que a pandemia da 
Covid-19 entrou na província de 
Inhambane na primeira semana 
de Maio último, através de um 
jovem de 29 anos de idade com 
alta mobilidade em negócios, e 
sua mãe com quem vive, traba-
lhadora na cidade da Maxixe, 
atravessando todos os dias a baía 
através de distintos barcos com 
multidões à volta. 
Na altura foram feitos vários 
testes, com destaque para o de 
malária, que deu negativo; colec-
tadas amostras para o teste de 
coronavírus que foram enviadas 
para o laboratório do Instituto 
Nacional de Saúde, em Maputo. 
Entretanto, a 11 de Maio veio a 
confirmação de que o jovem es-
tava infectado com a Covid-19. 
Durante os cinco dias de espera, 
o jovem manteve contacto com 
amigos e familiares, dos quais 
pelo menos 18 foram identifica-
dos e colhidas amostras de parte 
deles. Destes, oito são pessoas da 
família que vivem com ele e ou-
tros 10 são de amigos com quem 
esteve nesses dias, estando a mãe 
no grupo das pessoas da família.
Enquanto aguardava pelos resul-
tados, várias vezes o jovem era 
visto a circular com amigos no 
mercado da Mafureira, um dos 
mais movimentados da cidade, 
embora Naftal Matusse, director 
provincial de Saúde em Inham-
bane, tenha assegurado que 
“depois que veio a confirmação, 
o jovem foi levado à casa, onde 
permanece até ao momento, e 
neste momento o jovem e a fa-
mília estão em isolamento domi-
ciliar na sua residência”.
A subida do número de contac-
tos de 18 para 24 identificados 
do primeiro caso confirmado de 
Covid-19, em Inhambane, deveu-
-se ao facto de 48 horas depois 
ter havido maior exposição des-
tes com o jovem, sendo que 
destes casos 10 são da família. 
Todos os contactos foram sub-
metidos a quarentena obriga-
tória, ao mesmo tempo que são 
colhidas amostras para análises 
laboratoriais. 
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Comissão de Direitos Humanos receia infiltração de terroristas
O elevado número de deslocados dos ataques terroristas em alguns distritos da província de 
Cabo Delgado está a preocupar a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. O presidente da 
organização receia que a fuga de deslocados dos distritos afectados pela violência armada, possa 
também abrir espaço para a entrada de membros do grupo terroristas. RFI

Moçambique tornou-se um 
apetecível mercado securitário

CPLP devia ajudar a 
mobilizar apoios contra 
terrorismo em Cabo 
Delgado
O antigo secretário-executivo 
da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) 
Murade Murargy defendeu, 
esta segunda-feira, que a orga-
nização deve ajudar Moçam-
bique no combate aos ataques 
em Cabo Delgado, nomeada-
mente agindo “como um padri-
nho” na mobilização de apoios 
internacionais.
Como moçambicano, Mura-
de Murargy, que também fez 
parte de anteriores governos 
do seu país e foi chefe da Casa 
Civil de ex-Presidente Joaquim 
Chissano, disse, em entrevis-
ta à Lusa, que Moçambique 
precisa do apoio internacio-
nal para combater o problema 
dos ataques em Cabo Delgado 
(norte do país) e que a CPLP 
devia passar das palavras aos 
atos na ajuda a um Estado-
-membro que enfrenta “uma 
agressão externa” e “uma inva-
são do seu território”.
“O meu país, além desta gran-
de crise sanitária [a pandemia 
de covid-19] ainda está enfren-
tando duas frentes de bata-
lha (…). A primeira, já é an-
tiga,(…) que é a guerra contra 
a Junta Militar da Renamo [o 
grupo de antigos militares do 
braço armado do maior parti-
do da oposição], que está ainda 
atuando no centro de Moçam-
bique. Depois tem a frente de 
Cabo Delgado, que está mais 
relacionada com o crime orga-
nizado e transfronteiriço”, su-
blinhou.
Numa organização como a 
CPLP, “solidária, fraterna, 
com espírito de entreajuda”, 
seria natural que “os chefes de 
Estado, de alguma forma, ti-
vessem uma reunião de urgên-
cia,(…) para ver o que se pode 
fazer para ajudar Moçambique 
a ultrapassar esta invasão do 
seu território”, afirmou Murar-
gy, que foi secretário-executi-
vo entre 2012 e 2016.
Os apoios podem, na opinião 
de Murargy, ser técnico-mili-
tares, materiais ou financei-
ros.
E, acrescentou, “a CPLP pode 
ser o padrinho para solicitar a 
mobilização do apoio internacio-
nal para Moçambique”. Lusa

João Feijó, doutor em 
Estudos Africanos, tem 
como áreas de investi-
gação a pobreza, desi-
gualdades e conflitos, a 
tríade que também ca-
racteriza Cabo Delgado. 
E tem estado na linha da 
frente dos pesquisadores 
que nos querem ajudar 
a entender o terrorismo 
e a crise que emerge 
com ele. “O aumento da 
agressividade no terreno, 
de todas as partes, está 
a atingir níveis muito 
sérios”, constata.

Elton Pila

C
omo olha 
para a 
presença de 
mercenários 
para comba-

ter o terrorismo em Cabo 
Delgado?

- Não me agrada a ideia de 
ver jovens moçambicanos a 
serem enviados para uma 
frente de batalha nas matas 
de Cabo Delgado, com todas 
as dificuldades operacionais 
que imaginamos, nem tão 
pouco a recorrência a merce-
nários estrangeiros, que nem 
hão-de saber distinguir um 
moçambicano de um tanza-
niano. Isto demonstra que 
Moçambique se consolida 
como um apetecível mercado 
securitário. Grande parte das 
unidades económicas como 
bancos, ou embaixadas, etc., 
já vinham sendo protegidas 
por empresas de segurança 
privada, que empregam hoje 
várias dezenas de milhares 
de indivíduos, provavelmente 
em número superior ao das 
Forças de Defesa e Seguran-
ça. Portanto, a recorrência 
a mercenários para comba-
ter a insurgência em Cabo 
Delgado é uma continuidade 
do que se vinha registando: 

a fragilização do Estado e 
recurso a serviços privados 
para suprir as funções do Es-
tado, nomeadamente de pro-
ver a segurança de pessoas e 
bens.

Como a resolução dos 
elementos que propiciam 
a insurgência pode ajudar 
a combater a insurgên-
cia?

-Num contexto de guerra e 
de enorme insegurança, em 

que nem a administração do 
Estado consegue estar pre-
sente ao nível do distrito ou 
do posto administrativo, é 
muito complicado investir na 

diminuição da pobreza e das 
desigualdades, sobretudo nes-
te cenário de Covid-19. 
Mesmo as organizações de 
emergência internacional, 
como o PMA ou os médicos 
sem fronteiras, tiveram que 
deixar as zonas onde actua-
vam, como Mocímboa da 
Praia ou Macomia. Nesta si-
tuação de insegurança não é 
fácil pensar em projectos de 
intervenção. A questão aqui 
está na forma como é feito 
o combate aos insurgentes. 
A avaliar pelos vídeos que 

circulam pelas redes sociais, 
filmados pelos próprios mi-
litares, é evidente que estão 
sob um forte stress, com ac-
ções de violência brutal so-

bre os indivíduos capturados. 
Num dos vários vídeos que 
circularam nas redes sociais 
de espancamento por parte 
de militares a jovens já mo-
ribundos, um aspecto que me 
chamou a atenção foi a voz 
de um militar que dizia: “nós 
também temos família”. Isto 
demonstra o desespero de 
quem é enviado para o terre-
no, com um salário de 6000 
meticais ou coisa do género, 
provavelmente com proble-
mas logísticos, provavel-
mente sem seguro de vida... 
O aumento da agressivida-
de no terreno, de todas as 
partes, está a atingir níveis 
muito sérios. Uma senhora 
de Mocímboa da Praia, que 
telefonava para uma rádio 
e que dizia que estava a ser 
atacada por dois grupos de 
Al-Shababs, um pertencente 
aos insurgentes outro perten-
cente às FDS, que entretanto 
parece que vai ser processada 
pelas FDS, é apenas uma voz 
entre muitas que denunciam 
os excessos das FDS. 
De acordo com relatos de 
populações locais, por exem-
plo no bairro Milamba, em 
Mocímboa da Praia, ou tam-
bém na costa de Macomia 
e Quissanga, muitos jovens 
alegadamente inocentes são 
agredidos violentamente até 
à morte, por desconfiança de 
pertença ou de colaboração 
com o grupo de insurgentes. 
Esta situação cria uma ani-

mosidade das populações lo-
cais para com as Forças de 
Defesa e Segurança e reforça 
a base social de apoio dos 
insurgentes. E eu creio que 

João Feijó
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Cabo Delgado: Da atenção 
internacional à renovação com a DAG

uma estratégia de contra-
-insurgência deverá ser mais 
subtil.

Foi renovado o contrato 
com a Dyck Advisory 
Group. Acredita que a 
DAG seja uma força que 
faz diferença no terreno?

-Não sei, mas parece-me que 
estamos num impasse. O que 
sabemos é que a DAG presta 
apoio aéreo e que tem colo-
cado os insurgentes em des-
vantagem. Durante umas 
semanas, a DAG ajudou o 
nosso Exército a recuperar a 
iniciativa das operações. An-
daram a anunciar-se dezenas 
de baixas no inimigo, entre 
inúmeros jovens detidos. Mas 
numa altura em que parecia 
que os insurgentes estavam 
dispersos e escondidos, sem 
capacidade de re-organiza-
ção, a realidade é que fomos 
surpreendidos com o ataque 
a Mocímboa da Praia, ocupa-
da durante vários dias. Exis-
tem muitos relatos que falam 
de muitos raptos de jovens 

e de outros que aderem es-
pontaneamente. A julgar por 
estes números e pelo número 
de ataques que são realiza-
dos, tudo indica que estamos 
a falar de várias centenas de 
indivíduos que compõem os 
insurgentes. 

Estamos a falar duma 
força que parece ter difi-
culdades de meios para 
combater o terrorismo?

-Este tipo de guerra de guer-
rilha é muito complicado 
de vencer. Quantos milha-
res de americanos morreram 
no Vietname ou no Iraque? 
Quantos milhares de russos 
morreram no Afeganistão? 
Se as maiores potências mili-
tares do mundo tiveram essa 
dificuldade, nós não havemos 
de ser excepção.

Sabemos que Lionel Dick, 
apesar de falar de su-
cessos, reconhece que a 
guerra está longe do fim. 
O que isso pode signifi-
car?

-Significa que está a apro-
veitar a oportunidade para 
vender os seus serviços, num 
país que projecta vir a ter re-
ceitas futuras em termos de 
exploração de recursos natu-
rais.

A nova estratégia de 
treinamento de homens 
das tropas moçambica-
nas pode mudar alguma 
coisa?

-Eu não sou estratega mili-
tar, pelo que não sou a pes-
soa indicada para comentar 
esse assunto. Não sei que es-
tratégia de treinamento vai 
ensinar um militar a distin-
guir os civis de insurgentes. 
Sabe-se que numa guerra de 
guerrilha, o guerrilheiro pre-

cisa da população como o 
peixe precisa da água e que 
a solução passa por retirar a 
água ao peixe. Nesta lógica, 
eu apostaria numa estratégia 
de captura das populações, 
oferecendo-lhes serviços mé-
dicos por parte dos próprios 
militares. Acções de vacina-
ção contra a cólera, distribui-
ção de alimentos pelos pró-
prios militares. A Engenharia 
militar a fazer furos de água 
ou a reconstruir as pontecas 
que sirvam as populações. 
Eu creio que importaria que 
as acções militares fossem 
também acompanhadas por 
este tipo de acções de cap-
tura da população. Acho que 
seria também muito impor-
tante que aparecesse uma 
mensagem do poder a dis-
tanciar-se com veemência dos 
vídeos que estão a circular, 
salientando que não deve ser 

essa a postura de um militar 
do Exército moçambicano.

A DAG, estando no ter-
reno, passa a ter acesso 
a informações relevantes 
sobre a defesa da sobera-
nia e da integridade ter-
ritorial. O que isto pode 
significar para o futuro de 
Moçambique?

-Não sei que tipo de infor-
mações tem acesso a DAG. 
Mas quanto à soberania, eu 
creio que a temos estado a 
perder ao longo dos últimos 
anos. A prospecção dos re-
cursos, os financiamentos, os 
investimentos foram todos 
protagonizados a partir do 
exterior. O próprio enqua-
dramento jurídico é feito 
com a assessoria do exterior. 
Os melhores empregos são 
absorvidos a partir do exte-
rior. A segurança marítima 
dos investimentos, em águas 
nacionais, é feita pelo exte-
rior. Agora temos um pro-
blema de guerrilha interna, 

que vai ser combatido com 
recurso a forças externas. 
Muito provavelmente hipo-
teca-se receitas que se espera 
vir a obter no futuro. 
Durante décadas foram fei-
tos negócios fraudulentos 
que conduziram a uma cres-
cente fragilização do Esta-
do. A falência do BCM, do 
Banco Austral, ou do Nosso 
Banco; a EMATUM, MAM 
e ProIndicus são apenas a 
face visível de negócios que 
serviram para enriquecer 
alguns indivíduos, mas que 
conduziram a uma grande 
fragilização do Estado. Um 
dos argumentos pelos quais 
não se queria apresentar evi-
dências à Kroll era precisa-
mente pela defesa da sobe-
rania. Ora, porque é que as 
nossas lanchas militares não 
estão a proteger a nossa so-
berania em Cabo Delgado? 

São já centenas de milhares 
de deslocados e mais de 1100 
mortos. Os números estão 
longe de ser concretos, mas 
a guerra não. Esta é concre-
ta e tem chamado a atenção 
internacional. São notícias 
de todas as partes do mun-
do, a maioria a desenhar um 
cenário apocalíptico. Cabo 
Delgado está cada vez mais 
distante do el dourado que se 
augurava. 
O conflito chegou até à Wiki-
pédia, na versão inglesa, que 
aponta como líderes insur-
gentes Abdul Faizal, Abdul 
Raim, Abdul Remane, Ibn 
Omar, Salimo e Nuno Rema-
ne.
Se no início eram ataques 
esporádicos, com o tempo 
tornaram-se cada vez mais 
frequentes, tendo como alvo 
recorrentes os edifícios de 
instituições do Estado, uma 
clara manifestação do desejo 
de impor uma nova ordem. 
Já foram forçadas a abando-
nar a província várias orga-
nizações de apoio humanitá-
rio, tão necessárias também 
a pensar no combate à pan-
demia da Covid-19, que tem 
passado para segundo plano 
quando a intenção primeira 
é sobreviver aos tiros e bom-
bardeamentos. 
Desde muito cedo, as forças 
governamentais mostraram-
-se com dificuldades de fazer 
frente à insurgência, optando 
por desvalorizar os primei-
ros ataques. Mas à medida 
que estes se intensificavam 
viram-se forçadas a recorrer 
ao socorro dos mercenários 
da Wagner Group, que, sem 
registo de grandes sucessos, 
acabaram abandonando o 
teatro das operações, ainda 
que informações dos bastido-
res dêem conta da sua con-

tinuidade. Mas certeza dada 
é da continuação dos mer-
cenários da Dyck Advisory 
Group, que renovaram o seu 
contrato. 
Nos primeiros seis meses de 
trabalho, a DAG encaixou 15 
milhões de dólares, sem que 
os insurgentes mostrassem si-
nais de abrandamento, sendo 
que a frequência dos ataques 
está aí para provar. 
Lionel Dyck, proprietário 
da Dyck Advisory Group 
(DAG), numa entrevista à 
África Unauthorised, assu-
miu que a guerra está longe 
de ser vencida. Para os pró-
ximos seis meses, cujo con-
trato pode estar também 
orçado em 15 milhões de dó-
lares, Lionel Dyck desenha 
novas estratégias, que pas-
sam por seleccionar e treinar 
homens das tropas moçambi-
canas. 
A DAG foi contactada, em 
2019, pelo Comandante-
-Geral da PRM, Bernardi-
no Rafael, o que levou a um 
ambiente de crispação com 
as Forças Armadas de Defe-
sa de Moçambique (FADM), 
que se vêem contrariadas 
pela presença dos mercená-
rios. 
As FADM queriam estar na 
linha da frente no combate 
aos insurgentes, como man-
dam as normas. O artigo 8 
da Lei nº17/97, de 1 de Ou-
tubro, Lei da Política de De-
fesa e Segurança, estabelece 
que a componente militar da 
Defesa Nacional é assegurada 
pelas FADM. “A componen-
te militar da Defesa Nacional 
é assegurada pelas Forças 
Armadas de Defesa de Mo-
çambique (FADM) e a não 
militar pelos demais órgãos 
do Estado”, lê-se no artigo 8.

 Elton Pila
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Luiza Menezes, a embondeira 
Sereya do Zambeze

Luiza  Menezes ,  ant i -
ga professora de Língua 
Portuguesa na Escola 
Secundária de Tete, lo-
cutora e radial ista na 
R á d i o  M o ç a m b i q u e , 
onde se notabilizou nos 
finais dos anos 70 e 80, 
é uma figura incontorná-
vel na história da Rádio 
Moçambique e da sociali-
zação da cidade de Tete. 
É uma sumidade.
Radia l i s ta  da est i rpe 
de Maria Judite, Gló-
r i a  Muianga ,  Anabe -
la Adrianópolis, Fárida 
Costa, Izidine Faquirá, 
Carlos Andrigo, Egídio 
Pascoal, entre o vasto 
naipe de outros grandes 
embondeiros da Rádio e 
da Comunicação Social, 
no geral, Luiza Mene-
zes tem arcabouço que 
transborda conhecimento 
sobre as gentes de Tete 
e outros lugares nas geo-
grafias da vida. É a nos-
sa Mana Grande, e não 
faz alaridos! Os meus 
respeitos são parcos para 
essa Grande Senhora. 
Privilegiados são os que 
a têm à sua ilharga, po-
dendo aprove i tar  dos 
seus ralhetes filosóficos 
para o crescimento so-
cial.
Em 1983 entrevistou o 
mús ico  congo lê s  Sam 
Mangwana, filho de pai 
zimbabweano e mãe an-
golana, portanto irmão 
de Moçambique, durante 

a sua primeira visita a 
Moçambique. 
A meio da entrevista, 
rendido aos encantos da 
nossa Sereya do Zambe-
ze, o músico frisou que 
“sobretudo era solteiro”, 
evidenciando o seu de-
sesperado apelo emocio-
nal aos bons auspícios da 
nossa embondeira femme 
fatale.  Luiza Menezes 
apresentou e espalhou o 
charme nyúngwe em vá-
rios espectáculos musi-
cais ao longo do país, en-
tre os quais o memorável 
show do falecido ícone 
da música zimbabweana 
John Chibadura, na ci-
dade de Tete, nos finais 
dos anos 80.
Embondeira de primeira 
água, de intelecto eleva-
do e boa têmpera, por 
vezes de língua afiada, 
fez parelha em sátira ra-
diofónica de intervenção 
social com o nosso Tcha-
gwatika Ndzeru, em “O 
Riso Não Paga Impos-
to”, e juntos gravaram 
algumas apresentações, 
colocadas nos mercados 
discográficos nacionais e 
estrangeiros, em forma 
de cassetes.
Com o conhecido produ-
tor e radialista Izidine 
Faquirá produziu o pro-
grama radiofónico que 
de ixou saudades  pe lo 
sussurrar da sua voz em 
“No Coração da Noite”, 
colocado no ar durante a 

noite. 
No final das tardes de 
domingo, a sua voz ecoa-
va na linha ténue entre 
a realidade e o imaginá-
rio de muitos ouvintes 
de rádio em “Detalhes de 
Nós Dois”, que roman-
tizou a vida de muitos, 
tornando-se num veículo 
de felicidade e comunica-
ção de sentimentos.
Actualmente é partícipe 
regular de programas só-
cio-culturais, mentora e 
tutora de muitos jovens 
e adultos, e com o ar da 
sua classe vai interagin-
do construtivamente com 
várias gerações e em di-
ferentes plataformas das 
chamadas redes sociais, 
com intervenções didác-
ticas perante diatribes e 
inocentados trocadilhos, 
que insistem e persistem 
em edificar tremendos 
clichés difusos, na dialéc-
tica confusão do resvalo 
e chafúrdia entre o ca-
pim e o Relvas. 
Luiza Menezes é uma 
Grande Senhora da clas-
se profissional de Leite 
de Vaconcelos e João de 
Sousa, pelo manancial 
cultural. Merece a minha 
vénia e de muitos dis-
cípulos e seguidores de 
José Maria Relvas.
Há  mu i to  que  s e  l h e 
diga. Este artigo, embo-
ra bastante incipiente, 
mas nem por isso redu-
cionista da sua figura, 

pretende ser uma singela 
homenagem a Luiza Me-
nezes (sem necessidade 
de “troca de galharde-
tes”, citando o meu ido-
latrado Magnífico Reitor 
das Univers idades da 
Vida, Prof. Doutor Jor-
ge Ferrão). Merece res-
peito e consideração dos 
tetenses, porque apesar 
dos píncaros de sucesso 
profissional que permiti-
riam outros voos regres-
sou à cidade que a viu 
nascer para dar de si no 
desenvolvimento sócio-
-cultural, ombeando lado 
a lado com um outro 
embondeiro da Claquete 
e da Objectiva, Victor 
Marrão, numa rádio lo-
cal, a Rádio Mwadya.
A coluna de opinião de-
nominada “Embondeiro” 
foi criada para contri-
buir na desconstrução 
do actual paradigma so-
cial de Tete, enaltecen-
do e exaltando feitos e 
obras, na perspectiva de 
promoção do bem-estar 
socia l ,  no seguimento 
do que em outros níveis 
de evolução tem o nome 
de “Comunicação para 
a Mudança de Compor-
tamento Social”, rebus-
cando boas memórias 
(pessoais e colectivas), 
factos por muitos desco-
nhecidos e, por outros, 
deliberadamente igno-
rados, como subterfúgio 
para questões de prota-

gonismos desenfreados, 
populismos exacerbados, 
se quisermos, que carac-
terizam grande parte das 
nossas gentes, algumas 
das quais fingindo bene-
volência, complacência e 
solidariedade, para de-
pois destruir e impedir o 
progresso de outros, com 
base em mesquinhices.
Estimulemo-nos no amor 
e  nas boas obras ,  ta l 
como os i srae l i tas  no 
passado bíblico que can-
tando e tocando trom-
be ta s  de r rubaram a s 
muralhas de Jericó. Pul-
verizemos então e su-
plantemos os caudilhos 
do retrocesso social, dis-
cípulos do Pai da Menti-
ra, e juntos caminhemos 
para mudanças adapta-
tivas, alinhados no con-
ceito que encerra a filo-
sofia zulu “Ubuntu”, que 
enfatiza a necessidade de 
união, exprimindo sem-
pre a crença na comu-
nhão que conecta toda 
a Humanidade. “Sou o 
que sou graças ao que 
todos nós somos”, numa 
perspectiva gestáltica, 
se quisermos, onde cada 
detalhe faz um todo e o 
todo feito de cada deta-
lhe.
Bem-haja Luiza Mene-
zes, a Embondeira Se-
reya do Zambeze. Que 
os “detalhes de nós dois” 
continuem fazendo a di-
ferença em todos nós!

Embondeiro

Lionel Papane
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Desde a eclosão da pande-
mia da Covid-19, as autori-
dades do nosso País sempre 
advertiram que estamos pe-
rante um assunto sério. O 
Presidente da República já 
se dirigiu à Nação, em mais 
de três vezes, dando indi-
cações de que a pandemia 
é assunto de saúde pública 
que pode levar a morte de 
vários cidadãos.
As autoridades da Saúde, 
nomeadamente o ministro 
da área e seus directores, 
a vários níveis, já chama-
ram atenção para a neces-
sidade do pessoal médico 
trabalhar com renovada 
responsabilidade em todas 
as questões ligadas à Co-
vid-19, observando todos os 
protocolos aprovados.
Não é que um caso concre-
to de negligência e aguda 
irresponsabilidade despo-
letou no distrito de Mas-
singa, província de Inham-
bane, onde re inava, até 
ontem, terror e pânico , 

provocados por atitudes 
negligentes de pessoal de 
Saúde, que pura e simples-
mente não dá seguimento a 
testes ligados ao coronaví-
rus. 
Vamos a história que tanto 
pavor provocou em Mas-
singa. No início do mês de 
Julho, uma cidadã a traba-
lhar numa das bombas de 
abastecimento de combustí-
veis sentiu-se mal. O histó-
rico da cidadã é de que ela 
sofre de asma. Em tempo 
útil dirigiu-se ao Hospital 
Distrital de Massinga, onde 
foi observada, tendo sido 
aconselhada a fazer o teste 
da Covid-19, uma vez que 
tinha graves dificuldades de 
respirar.
Também em tempo útil, o 
resultado do exame da Co-
vid-19 deu positivo e as 
autoridades de Saúde lo-
cal acharam por bem ir fa-
zer testes aos seus colegas 
das bombas e sua família, e 
eventualmente aos seus vizi-

nhos. Uma medida de pre-
caução recomendável e boa.
Os testes foram realizados, 
mas, para desgraça dos cida-
dãos em causa, os resultados 
demoraram uma eternidade 
para serem conhecidos. Só 
ontem, depois de insistências 
e pressões em meio mundo, 
os resultados chegaram a 
Massinga. 
Segundo soubemos, a co-
lheita foi feita em Massinga 
mas o processamento é fei-
to em laboratório específico 
no distrito de Marracuene, 
na província de Maputo, e 
calcula-se que em cinco dias, 
no máximo, os resultados 
deviam ser comunicados aos 
interessados. Mas nada disso 
aconteceu.
Uma pequena investigação 
efectuada pelo MAGAZINE 
Independente apurou, entre-
tanto, que os resultados saí-
ram em tempo útil e ficaram 
disponíveis no laboratório de 
Marracuene, faltando uni-
camente a boa comunicação 

entre o requisitante, talvez 
o Hospital de Massinga e o 
laboratório. Negligência é no 
mínimo o que aconteceu. 
Para a felicidade dos sus-
peitos da Covid-19, tais re-
sultados deram negativo, 
incluindo os da doente que 
inicialmente dera positivo.
Depois de muita pressão dos 
interessados, depois de cru-
zamento de contactos entre 
a Direcção de Saúde em Ma-
puto, o Hospital de Massin-
ga, e eventualmente a Direc-
ção Provincial de Saúde de 
Inhambane, finalmente os 
resultados chegaram a Mas-
singa na manhã de ontem, 
segunda-feira.
A esta hora, se tiver havi-
do flexibilidade e responsa-
bilidade, os interessados já 
estarão a saber da sua real 
situação, depois de tanto 
terror e pânico entre eles e 
suas famílias e as comunida-
des onde vivem, com boatos 
e desinformações à mistura.
Este é um exemplo de como 

as nossas instituições públi-
cas algumas vezes funcio-
nam, com impacto negativo 
para os cidadãos e suas fa-
mílias. Foi quase um mês de 
impaciência, de boatos e de 
intrigas sobre uma situação 
de saúde pública séria. Fo-
ram quase 30 dias de lon-
ga espera sem necessidade, 
numa altura em que as co-
municações até são fáceis de 
se estabelecer.
Esperamos que os nossos 
quadros da Saúde sejam 
mais atentos, não só para 
questões ligadas à Covid-19 
como também para todos os 
casos em que os cidadãos so-
licitam assistência médica. 
As requisições ou resultados 
de análises desaparecem nos 
laboratórios e ficam guar-
dados sem serem enviados 
aos requisitantes, ou es-
tes mesmos nem sempre se 
preocupam em levantar os 
resultados. E o cidadão é 
quem paga a factura. As-
sim não pode ser!

Atitude irresponsável nos exames 
da Covid-19 em Massinga

Silêncio
Altifalante

…O mesmo silêncio de sempre, como se desta vez a polí-
cia quisesse dizer que a falta de esclarecimento dos cri-
mes contra vozes contestatárias, como Gilles Cistac e 
Anastácio Matavele, não significa falta de vontade ou 
captura da polícia por elites políticas, mas que é normal 
que os processos morram empoeirados nas instantes dos 
comandos.  

«O que eu fiz, Salimo?» tem 
a mesma carga de mistério 
de «quem matou Laura Pal-
mer?». A frase, atribuída 
a Agostinho Vuma, pouco 
antes de serem ouvidos os 
dois tiros e do silêncio que 
se seguiu, chegou na voz 
de uma testemunha que foi 
exibida de forma escanca-
rada em rede nacional. Era 
o jornalismo no seu pior, 
shownalismo, o mesmo que 

nos havíamos habituado nos 
noticiários da outra televi-
são, mas que já conseguiu 
fazer escola e todos os ou-
tros lhe seguem às pegadas. 
«Primeiro estranha-se, de-
pois entranha-se», sábio era 
Fernando Pessoa. 
Salimo, que dito assim, sem 
sobrenome, pode sugerir 
tantos outros Salimos que 
fazem parte da nossa me-
mória colectiva, mostrou-se 
um grande erro de casting. 
Uma pequena busca no sig-
nificado e carácter dos no-
mes teria feito com que o 
mandante (quem? Silêncio) 
escolhesse uma outra pes-

soa, com outro nome, Ma-
nuel, Aníbal, Agapito ou 
qualquer outro que fosse. 
Os Salimos, dizem os que se 
dedicam a estudar os nomes 
e há uma carrada de artigos 
na internet sobre isso, têm 
como características «in-
decisão, covardia e falta de 
habilidade (de quê? Silên-
cio)». Foi o que se viu… e 
ainda bem. E depois vimos 
uma polícia a correr para 
frente das câmaras para 
se dizer no encalço do ati-
rador. E depois? O mesmo 
silêncio de sempre, como se 
desta vez a polícia quisesse 
dizer que a falta de esclare-

cimento dos crimes contra 
vozes contestatárias, como 
Gilles Cistac e Anastácio 
Matavele, não significa fal-
ta de vontade ou captura 
da polícia por elites políti-
cas, mas que é normal que 
os processos morram em-
poeirados nas instantes dos 
comandos. Se a Polícia les-
se romances, pelo menos os 
romances policiais moçam-
bicanos, aprenderia o com-
promisso pelo trabalho de 
Costley Liyongo, saído da 
pena de Pedro Pereira Lo-
pes, apresentado em “mun-
do grave” (INCM/Eugénio 
Lisboa, 2017), um romance 

policial que namora com o 
fantástico, vivos a braços 
com mortos, um enredo re-
gado despudoradamente por 
sangue, que não nos vais 
chocar porque a realidade 
já há muito nos habituou a 
isso. Liyongo não nos entu-
siasma pela astúcia que tal-
vez tenhamos memórias de 
outros romances policiais, 
mas pela obstinação que 
tem em resolver os assassi-
natos que animam o livro. 
É uma pena que não leia - 
a Polícia - romances, nem 
mesmo os policiais. E isto 
diz muito do que somos. Si-
lêncio.

Elton Pila
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A estória do Padre Jesus de Manje

Voz do Povo

Conheci o Padre Jesus atra-
vés de um amigo voluntário 
de nome Alonso, também 
venezuelano, com quem via-
jei uma vez aquando da vi-
sita dos Médicos Cirurgiões 
em Acção à província de 
Tete. Em Manje, distrito de 
Chiúta, tem a missão cató-
lica de Chiúta-Chifunde sob 
a responsabilidade do Padre 
Jesus. Segundo me constou, 
estão a fazer um trabalho 
fantástico com a comunida-
de daquele distrito. 
Vamos ouvir a sua estória 
na primeira pessoa: “Cha-
mo-me Jesus Alexander 
Godoy. Nasci em Barquisi-
meto, que fica no Ocidente 
da Venezuela, há 36 anos. 
Eu estudei na Faculdade 
de Administração e depois 
na Faculdade de Ensino de 
Filosofia. Durante o estágio 
de Filosofia fui para a fron-
teira com a Colómbia e vi 
que muita gente que fugia 
da guerra da Colómbia pre-
cisava de apoio espiritual, 
e dei-me conta que muita 
gente precisa deste apoio 
espiritual e nessa altura de-
cidi ingressar no Seminário 
do Sacerdócio para poder 
dar esse apoio espiritual a 
muita mais gente. Depois 
de 4 anos de estudos em 
Teologia fui ordenado Sa-
cerdote na Arquidiocese de 
Caracas. Depois da orde-
nação comecei a trabalhar 
como professor e formador 
no Seminário onde se for-
mam os futuros sacerdotes. 
No trabalho do Seminário 
conheci sacerdotes que tra-
balhavam em África com 
este povo e ouvíamos como 
eles trabalhavam aqui em 
África e a sua maneira de 
trabalhar. Assim despertou-
-se em mim o desejo de vir 
trabalhar neste continente 
do qual sempre escutei que 
é onde existem as pessoas 
mais pobres da Terra. Mas 
o desejo não chegava, era 
preciso que o Bispo auto-
rizasse. Eu somente rezava 
para ver se seria a vontade 
de Deus que eu viesse para 
cá. Um dia, no dia do meu 
aniversário, 16 de Fevereiro 
de 2019, o Bispo me telefo-

nou a perguntar se eu que-
ria ir para África logo que 
terminasse o curso onde 
estava a leccionar no Semi-
nário. Seria para vir para 
África, Moçambique, em 
Tete. Eu senti que foi uma 
verdadeira graça de Deus 
receber aquela notícia no 
dia do meu aniversário. A 
preparação foi até Julho e 
no dia 23 de Julho cheguei 
a Maputo. No mesmo dia 
(23) vim para Tete e dei 
início àquele meu sonho da 
missão de trabalhar nestas 
terras. A minha primeira 
tarefa foi aprender Portu-
guês na cidade de Tete, no 
Instituto de Línguas. Ti-
nha algum conhecimento do 
Português do Brasil, mas 
fiquei admirado com a di-
ferença entre o Português 
do Brasil e o Português de 
Moçambique. Depois de es-
tudar por um mês em Tete 
fui a Maputo encontrar-me 
com o Papa e com toda a 
comunidade católica de Mo-
çambique numa ocasião úni-
ca. Depois do encontro com 
o Papa voltei para Manje, 
onde iniciei a minha tarefa 
de responsável da Missão 
e Pároco. Os desafios ain-
da estavam por iniciar… A 
minha percepção ao ouvir 
o nyanja pela primeira vez 
e tentar perceber a cultura 
daquele povo foi de que es-
tava noutro planeta. Novos 
sistemas de relações sociais, 
a maneira de perceber o 
trabalho, a família, a vida, 
o sentido religioso e a ma-
neira de encarar, isto tudo 
era uma completa novidade 
para aquelas pessoas. Eu só 
perguntava a Deus o que eu 
estaria a fazer ali. 
Na América Latina, todo 
o povo é muito religioso, e 
aqui há muita interferência 
do místico e do culto aos 
antepassados. Mas logo me 
apercebi que ao mesmo tem-
po encontrei uma grande ri-
queza na educação e respei-
to daquele povo. Fiz logo o 
possível por aprender algum 
nyanja. Acho que é funda-
mental para entrar na cul-
tura de um povo aprender a 
sua língua. O encontro com 
as 53 comunidades cristãs e 
os responsáveis dos grupos 
foi uma das primeiras coisas 
a fazer para conhecer a rea-
lidade das aldeias, das zo-
nas que me foram confiadas.

PUBLICIDADE

A Empresa Magazine Mulitimdia, SA, avisa os estimados cliente que tenham facturas em 
atraso, relativas as assinaturas de jornais de 2019, para procederem a sua regularização, 
no prazo maximo de tirinta (30) dias, de modo a não afectar o fornecimento de jornais no 
próximo ano de 2020, cujo processo de ronovação já iniciou.

A caminhada pelas comu-
nidades ao dormir como 
as gentes dormem, comer 
o que as gentes comem foi 
uma grande lição para eu 
poder aprender a maneira 
de viver daquele povo. Dia-
riamente, o conhecimento 
das comunidades e a par-
tilha com o povo gerava a 
minha pergunta sobre o que 
a Igreja Católica tem que 
fazer aqui no meio de uma 
grande dor pelas doenças, 
pela situação de sistema de 
saúde, pela situação da edu-
cação, pelas fortes regras 
culturais que de alguma 
maneira falavam de uma 
nova escravatura. E sem-
pre me perguntava o que 
eu devo fazer nesta reali-
dade como pastor da Igreja 
Católica, e assim eu obtive 
as respostas a mim próprio։ 
ensinar sobre Jesus Cris-
to como dignidade da vida 
e dar educação porque não 
é possível a evolução social 
sem educação. No meio dis-
so tudo, uma menina que ia 
sempre à Missão mostrou 
vontade de se tornar freira. 
Quando ela estava para en-
trar na escola das noviças, 
ela veio pedir desculpas, já 
não podia ser freira porque 
o pai a tinha dado a um ho-
mem para casar e ela não 
podia contrariar o pai. 
Claro que isso para mim 
foi um choque de início, 
mas depois percebi ser um 
problema cultural e que 

eu pouco ou nada poderia 
fazer. Por estas razões to-
das, na nossa Missão temos 
uma escolinha que recebe 
40 crianças entre os 3 e 5 
anos. Oferecemos espaço 
para os casais sobre famí-
lia e vida. Temos itinerários 
formativos para trabalhar 
com os jovens sobre a se-
xualidade, a família, o pro-
jecto de vida. Com alguma 
frequência abrimos espaços 
para os idosos das nossas 
comunidades para oferecer 
alguma comida, cuidados 
médicos, alguns medicamen-
tos, corte de cabelo, higiene 
das unhas e das mãos. Pes-
quisamos nas nossas comu-
nidades quais aquelas com 
pobreza absoluta e apoia-
mos com comida ou mais 
alguma coisa de que neces-
sitem. De alguma maneira, 
na nossa Missão arranjamos 
espaço para Justiça e Paz e 
que a Igreja seja um espa-
ço para ajudar os cristãos 
a resolver os seus proble-
mas e de alguma maneira 
evitar que o problema seja 
levado até à Procuradoria 
ou ao Tribunal. Com o an-
dar do tempo apareceu uma 
ideia que para mim é muito 
importante. O projecto da 
realização do internato na 
nossa vila para permitir aos 
jovens que vivem em loca-
lidades longínquas poderem 
estudar nas escolas públicas 
e nós oferecermos um suple-
mento na área de ética, mo-

ral e virtudes cristãs, além 
de um espaço para nele per-
noitarem. 
Nestes tempos do coronaví-
rus, muitos dos nossos pro-
gramas foram adiados, mas 
mesmo assim, com muito 
sacrifício, temos continuado 
com algumas das nossas ta-
refas, em particular a assis-
tência às pessoas mais vul-
neráveis. Depois de um ano 
aqui, posso dizer que sinto 
amor e paixão por esta ter-
ra, por esta gente, e isto me 
move a trabalhar sem des-
canso para ajudar a manifes-
tar a dignidade da pessoa e a 
grande notícia de que todos 
somos iguais ante o sonho de 
Deus. Prossigo com a minha 
equipa de leigos trabalhando 
com uma certeza de que ali 
onde está a Igreja Católica 
tem que brilhar o desenvol-
vimento. A minha mãe, que 
não faz a mínima ideia do 
que é África, está muito de-
sejosa de me vir visitar, para 
ver onde eu vivo e o que eu 
estou a fazer. Estamos a re-
zar e tentar preparar a sua 
vinda para inícios do próxi-
mo ano, logo que possível. É 
esta a minha estória Isaura”.
Muito obrigada Padre Jesus 
pela sua linda estória e tenho 
a certeza que Deus está a ver 
tudo que faz!

Isaura Macedo Pinto
Padre Jesus, Email: je-
maux@hotmail.com
Tlm: 868644323a

Estórias
Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com
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Dos contornos do DDR à satisfação 
de Ossufo Momade

Líderes comunitários instados a combater roubo de gado 
Vitória Diogo, Secretária de Estado na província de Maputo, exortou os líderes comunitários do distrito de 
Matutuine para um maior envolvimento no combate ao roubo de gado, que interfere no crescimento econó-
mico e desenvolvimento daquela região. Diogo também apelou àquele segmento para uma participação mais 
activa, na prevenção da caça furtiva.nacional

Moçambique regista 
mais 32 casos positivos 
da Covid-19
Moçambique registou nas úl-
timas 24 horas 32 novos casos 
positivos do Coronavírus, des-
tes 12 testes resultam da vigi-
lância nas unidades sanitárias 
e dois rastreios de contactos. 
Na verdade, o País testou nas 
últimas 24 horas um total de 
1.043, dos quais 1011 foram 
negativos e 32 foram positi-
vos para Covid -19. Os 32 ca-
sos reportados ontem, 29 são 
indivíduos de nacionalidade 
moçambicana e foram conta-
minados através da transmis-
são local e três importados de 
nacionalidade malawiana. As-
sim, o nosso País tem cumu-
lativo de 1.701 casos positivos 
registados, dos quais 1.541 de 
transmissão local e 160 casos 
importados. 
Dos casos registados ontem, 8 
são provenientes da Província 
de Cabo-Delgado, 06 Distrito 
de Montepuez e 2 na Cidade 
de Pemba, que resultam de 
vigilância activa; 1 caso na 
Província de Tete, na cidade 
de Tete, que resulta de vigi-
lância na unidade sanitária; 
9 casos, na Província de Ma-
puto, destes 6 na Cidade da 
Matola, que resultam de vigi-
lância nas unidades sanitárias, 
e 3, no Distrito de Ressano 
Garcia, que resultam de vigi-
lância activa; por último 14 
casos foram registados na Ci-
dade de Maputo.   
Contudo, nas últimas 24 ho-
ras registou-se dois interna-
mentos na Cidade de Maputo. 
Todos indivíduos internados 
cursam com evolução clínica 
satisfatória. Foram também 
registados mais 3 casos to-
talmente recuperados da Co-
vid-19, todos da Província da 
Zambézia.
Importa referir que Moçam-
bique continua 11 óbitos de-
vido à Covid-19 e 2 óbitos 
por outras causas. Sendo que 
do cumulativo de 1.701 casos 
positivos diagnosticados em 
todo o país, 596 os correspon-
dentes a 35.03 % indivíduos 
estão totalmente recuperados 
da Covid-19.Redacção 

Celebra-se no próximo dia 
6 de Agosto o primeiro 
aniversário da assina-
tura do Acordo de Paz 
Definitiva de Maputo, 
ensombrado pelo proces-
so de Desarmamento, 
Desmobilização e Reinte-
gração (DDR), pois até ao 
momento apenas duas 
bases foram encerradas. 
Também a Junta Militar 
da Renamo continua a 
protagonizar ataques na 
zona Centro do país. Con-
tudo, Ossufo Momade, 
líder da Renamo, conside-
ra satisfatório o ritmo da 
implementação do DDR.

Neuton Langa 

Volvidos 45 dias 
após a retomada 
do processo de 
DDR, o presi-
dente da Rena-

mo, Ossufo Momade, registou 
com satisfação a sua implemen-
tação, que vem decorrendo a 
um ritmo encorajador, estando 
expectante que a desmobilização 
e reintegração dos combaten-
tes da Renamo continue célere, 
condigna e humanizada, para o 
bem da democracia. 
Momade acrescentou que até 
ao momento foram encerradas 
duas bases e desmobilizados 
mais de 500 guerrilheiros, dos 
5000 que se espera que sejam 
desmobilizados até Junho de 
2021. Aliás, a desmobilização 
dos cinco mil homens foi acor-
dada entre as partes (Governo e 
Renamo) através duma lista, a 
qual não se baseia em critérios 
verificáveis sobre quem deve ou 
não ser considerado antigo guer-
rilheiro, por isso estão listados 
muitos homens que não se per-
cebe qual é a sua origem. 
Por seu turno, o Instituto Elei-
toral para a Democracia Susten-
tável em África (EISA) defende 
que, apesar do Governo ter con-
seguido encerrar duas bases mi-
litares da Renamo em menos de 
dois meses, a autodenominada 

Junta Militar da Renamo con-
tinua a operar, principalmente 
na região Centro de Moçambi-
que, não reconhecendo o Acor-
do de Paz Definitiva de 6 de 
Agosto de 2019, o que implica 
a não implementação completa 
do DDR, especialmente depois 
de tentativas recentes de nego-
ciar com Mariano Nhongo, que 
resultaram em fracasso. 
O EISA estabelece um para-
lelismo entre o DDR dos anos 
1990 e o mais recente de 2019, 
baseando-se no facto da maioria 
dos homens inscritos no proces-
so de DDR terem mais de 50 
anos de idade, o que levanta 
questionamentos em relação ao 
número de homens que pode-
rão ter sido desmobilizados nos 
anos 1990 e o que poderão vir 
a ser as suas vidas na próxima 
década, porque é pouco prová-
vel que a maioria dos antigos 
guerrilheiros esteja interessada 
ou capaz de começar uma nova 
actividade. 
Ora, não está especificado quais 
são os critérios que foram apli-
cados para se determinar quem 
é guerrilheiro e quem não é, e 
dessa forma como é que se terá 
chegado a esta lista. Mas o fac-
to é que há a percepção geral 
de que o verdadeiro número 
de guerrilheiros da Renamo, 
em Agosto de 2019, teria esta-
do próximo de mil. Portanto, 
presume-se que esta lista foi ne-
gociada politicamente entre as 
partes. Muito provavelmente, 
estaria a incluir um grande nú-
mero de apoiantes da Renamo 
que nunca estiveram no activo 
como combatentes, mas que 
tenham estado associados a ac-
tividades militares da Renamo, 

A violência contra o idoso é 
um mal que cresce dia após dia 
em Moçambique, sendo vários 
os relatos de assassinatos na 
base de acusações de feitiçaria, 
até por familiares que deve-
riam garantir o seu bem-estar, 
denuncia Luís Vasco, director 
executivo da Associação Ce-
nhameruved, durante a entrega 
de bens alimentícios e vestuá-
rio a este grupo, e não só, num 
acto encabeçado pela esposa do 
Presidente da República, Isaura 
Nyusi. 
O ambiente familiar, que em 
regra é cercado de protecção e 
aconchego, por vezes esconde 
abusos e negligência contra 
a pessoa idosa. Estes crimes 
ocorrem, na sua maioria, na 
própria residência da vítima e 
na maioria dos casos os agres-
sores são os filhos ou netos.
De acordo com Luís Vasco, do 
Centro Comunitário Cenha-
meruved (expressão em biton-
ga que em português significa 
marginal), é lamentável a si-
tuação em que muitos idosos 
vivem, pois estes sofrem cons-
tantemente de torturas físicas 
e psicológicas, muitas vezes 
protagonizadas pelos seus des-
cendentes.
Luís Vasco, que falava ao 
MAGAZINE Independente, 
há dias, no bairro Trevo, na 
cerimónia de entrega de cesta 
básica aos idosos em situa-
ção de vulnerabilidade, como 
forma de garantir que este 
grupo de risco não contraia 
a Covid-19, na busca do seu 
sustento, apelou para maior 
intervenção da sociedade com 
vista a pôr fim a este mal que 

enferma esta camada social.   
O centro, criado em 1997 com 
vista a apoiar os meninos de 
rua, viu-se obrigado, a meio 
do caminho, a direccionar as 
suas acções para apoiar a ca-
mada idosa, pois percebeu na 
altura que este grupo era ne-
gligenciado quer em assistên-
cia jurídica quer alimentar. 
O apoio ao centro comuni-
tário que assiste pelo menos 
750 idosos dos bairros Trevo 
e Zona Verde foi entregue a 
esta associação pelo Gabinete 
da Primeira-Dama, em par-
ceria com a Cervejas de Mo-
çambique, com um donativo 
de uma tonelada de farinha 
de milho e mandioca, Maputo 
Shopping e a Fundação Riz-
wan Adatia que entregaram 
diversos bens alimentícios, 250 
cobertores e igual número de 
camisolas.
Na ocasião, a esposa do Pre-
sidente da República, Isaura 
Nyusi, disse que a Covid-19 
está a deixar marcas eternece-
doras e imensuráveis nas pes-
soas, directa ou indirectamen-
te afectadas, que impulsionam 
a desenvolver de forma a con-
tinuar com acções estratégicas 
de solidariedade com vista a 
prevenir a infecção pela Co-
vid-19.
Por outro lado, Isaura Nyusi 
disse que estas acções visam 
em simultâneo mitigar o sofri-
mento dos moçambicanos, que 
paulatinamente vão transitan-
do duma situação de pobreza 
para uma pobreza extrema, 
no meio de todos os riscos que 
a mesma acarreta. 

Aida Matsinhe

Persiste violência contra os 
idosos em Moçambique

tanto que alguns deles foram 
combatentes antes da primeira 
desmobilização em 1994. 
Uma questão óbvia é como 
tudo isto será entendido pelas 
comunidades onde os antigos 
guerrilheiros estarão inseridos, 
particularmente se benefícios 
substanciais forem disponibili-
zados directamente a cada indi-
víduo. Com base nos direitos, a 
composição da lista poderá ser 
questionada, e se a lista não po-
der ser claramente justificada, 

isto pode minar a confiança so-
bre o processo e as instituições 
envolvidas, assim como o pró-
prio processo de reintegração 
social. 
Contudo, o EISA recomenda 
que o Governo e a Renamo le-
vem em consideração o apoio à 
reintegração baseado na comu-
nidade e não centrado nos direi-
tos individuais, mas na presta-
ção de apoio à capacidade das 
respectivas comunidades na ab-
sorção dos antigos guerrilheiros. 

Ossufo Momade
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Galiza Matos propõe concessão 
do porto de Vilankulo
A ideia da possível pri-
vatização da ponte-cais 
de Vilankulo, como única 
solução para relançar a 
economia naquele distri-
to da província de Inham-
bane, veio da boca do seu 
administrador distrital, 
Edmundo Galiza Matos 
Jr. Esta é considerada a 
primeira audácia de Galiza 
Matos, na sua primeira 
visita àquela infra-estru-
tura que integra, na sua 
gestão, a Administração 
Marítima e a empresa 
Caminhos de Ferro de 
Moçambique, motivo 
mais que suficiente para 
a entrevista, cujas partes 
mais incisivas se seguem.

António Zacarias

C
hegou a 
Vilankulo em 
Junho últi-
mo. Nessa 
qualidade de 

administrador já propõe 
a privatização do porto 
de Vilankulo. Não estará a 
correr muito?

- Bom, primeiro devo dizer 
que quando cheguei a Vi-
lankulo como administrador 
do distrito activei um pro-
grama que consiste em rece-
ber aleatoriamente diversas 
figuras influentes do distrito. 
Arranquei com essa agenda 
no dia 27 de Junho, na re-
sidência oficial do adminis-
trador. Recebi para além de 
gente influente cinco jovens, 
sendo alguns professores e 
empreendedores. Quase to-
dos consideram que Vilanku-
lo tem um potencial enorme 
para progredir em diversas 
áreas, não só no sector do tu-
rismo, mas também no sector 
da agricultura, cultura, entre 
outros.
Recordo-me de Amélia Fa-
nheiro, professora universi-
tária aqui da Escola Superior 
de Desenvolvimento Rural 
da UEM, em Vilankulo, que 

destacou a necessidade de se 
fortalecer a ligação entre a 
universidade e a comunidade 
para permitir que mais jo-
vens de Vilankulo sejam ca-
pacitados de modo a adquirir 
habilidades profissionais que 
possam ser aplicadas para o 
desenvolvimento do distrito e 
da cidade de Vilankulo.

Então são essas pessoas 
que o aconselharam na 
privatização do porto de 
Vilankulo?

-Não. Estou a explanar as 
ideias soltas que vieram das 
pessoas que recebi ao chegar 
ao distrito. 
Gabriel Fortuna, professor 
de Inglês e gestor do Institu-
to de Línguas, que também 
é empreendedor, considera 
que Vilankulo tem estado a 
crescer, verificando-se um 
“boom” demográfico com a 
chegada de jovens de vários 
cantos do país, sendo a po-
pulação local bastante aco-
lhedora. Este cidadão referiu, 
entretanto, que muitos jo-
vens de Vilankulo têm medo 
de arriscar e empreender. 
Já Elias Armando, que é pro-
fessor na Escola Secundária 
de Mucoque e activista cul-
tural, entende que Vilanku-
lo deve ter uma biblioteca 
multimídia apetrechada com 
livros e que devem ser reali-
zados mais eventos culturais 
ligados à moda. 
Armando entende que devem 
ser realizadas, anualmente, 
galas para premiar os que 
mais se destacarem, desde 
empreendedores a empresas 

que actuam no município, 
em particular, e no distrito 
em geral, como forma de re-
conhecimento das suas práti-
cas. 
Ora, com base nestas ideias 
construi um único modelo de 
repensar Vilankulo. 

Senhor administrador, 
temos de insistir. Então, 
juntou as ideias dessas 
pessoas e pensou na 
privatização do porto de 
Vilankulo?

- Não foi por isso. Eu visitei 
a infra-estrutura da ponte-
-cais de Vilankulo e achei 
que aquele porto poderá re-
lançar a economia local. Mas 
a privatização pode ser a so-
lução para a melhoria do seu 
funcionamento e dinamização 
de negócios. Este é um em-
preendimento que existe des-
de o tempo colonial. A infra-
-estrutura serve ainda para 
o envio e recepção de carga 
e pescado de e para as ilhas, 
mas encontra-se com alguma 
estrutura degradada. 
Nas ideias que construi notei 
que a sua reabilitação deve-
ria incidir sobre a expansão 
do porto para acostagem de 
barcos de pesca, iates e ou-
tras embarcações de recreio. 
No local tive o privilégio de 
interagir com quadros dos 
Caminhos de Ferro de Mo-
çambique, da Administra-
ção Marítima e da Marinha 
Naval. Com eles abordei a 
necessidade de se estudar 
a imperiosa necessidade de 
se investir numa rampa de 

lançamento para barcos e 
num sistema frigorífico para 
acondicionar o pescado, bem 
como para a produção de 
gelo. Mas são ideias visando 
acrescentar valor àquela in-
fra-estrutura de grande rele-
vo para a economia da região 
norte de Inhambane. 

Os pescadores de Vi-
lankulo pedem um esta-
belecimento de conserva 
de pescado?

-Não só pedem um local de 
conservação de pescado, 
como também material de 
pesca. Já fiz a entrega de um 
motor de barco a um pesca-
dor da ilha de Benguerua, 
avaliado em cerca de 280 
mil meticais. Mas os mais de 
2000 pescadores de Vilanku-
lo enfrentam dificuldades 
para adquirir material para 
as suas actividades, devendo 
deslocar-se a Maputo ou Bei-
ra para proceder à sua aqui-
sição. Então, também pedem 
a instalação de uma unidade 
de venda de material de pes-
ca. Trabalhamos com qua-
dros do Fundo de Fomento 
Pesqueiro, em Vilankulo, 
para buscar a solução deste 
problema. Prometemos enga-
jamento directo na melhoria 
das condições de trabalho 
dos pescadores.

Que ideias adicionais lhe 
chegaram nesses encon-
tros com jovens e outras 
figuras influentes de 
Vilankulo?

-No programa “portas aber-
tas”, auscultando jovens, 
soube que há pessoas que 
consideram que Vilankulo 
precisa de mais universida-
des. É uma ideia muito forte. 
Vânia Cumbe, funcionária 
pública, disse-me que o dis-
trito precisa de receber mais 
universidades para que os 
jovens tenham mais opções 
de escolha em relação aos 
cursos superiores. Ela até 
considera o leque de cursos 
oferecidos pela UEM como 
grande, mas entende que se 
devia estender a áreas como 
Direito, Gestão de Recur-
sos Humanos, entre outros. 
Lamentou o facto de muitos 
funcionários que estão a fa-
zer o ensino à distância, te-
rem que se deslocar a Maxixe 
para prosseguir com os estu-
dos, o que encarece as suas 
vidas. Preocupado com o 
facto de os moradores de Vi-
lankulo terem que se deslocar 
a Inhambane para tratar de 
expedientes tais como carta 
de condução, DIRE, Passa-
porte ou documentos que ha-
bilitem as empresas a partici-
par  em concursos públicos, 
Elídio Fernando, informático 
e proprietário de três empre-
sas, reiterou a necessidade de 
os serviços públicos de Justi-
ça, Migração e outros terem 
as suas representações em 
Vilankulo, pois a economia 
do distrito sai a ganhar. 
Como vê, são ideias muito 
frutíferas e que me estimu-
lam a estender essas auscul-
tações para os jornalistas, 
músicos, líderes tradicionais, 
religiosos, mulheres, empre-
sários, funcionários públicos, 
entre outros. 

Um pouco antes de 
iniciarmos esta entrevis-
ta admitiu que os mo-
çambicanos devem fazer 
turismo interno para que 
o dinheiro circule dentro 
do país. Pode explicar 
melhor?

-É simples. No geral é assim։ 
ao viajar para fora do país 
os moçambicanos investem 
milhões de dólares noutros 
países, quando este dinhei-
ro podia circular dentro de 
Moçambique, beneficiando a 
nossa economia e aos cida-
dãos. 
Eu sou apologista da neces-
sidade de aprovação de le-
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gislação local que atenda os 
interesses dos moçambicanos 
e melhore o quadro do turis-
mo na província de Inhamba-
ne em geral e em Vilankulo, 
particularmente.

Senhor administrador, já 
reparou que ninguém vai 
investir o seu dinheiro 
num local com inseguran-
ça, onde abunda o crime, 
até de delito comum...

-Pensando nisso, desafiamos 
as autoridades policiais no 
nosso plano denominado “cri-
me zero” em Vilankulo, para 
não afugentar os turistas. 
Realizamos um encontro com 
o director do Serviço Nacio-
nal de Investigação Criminal 
(SERNIC), aqui no distrito, 
onde manifestamos o interes-
se de que a cidade e o distrito 
estejam livres do crime, por-
que o nosso entendimento é 
de que só com segurança tere-
mos mais turistas nacionais e 
estrangeiros a visitar Vilanku-
lo. 
Apuramos que há ainda cons-
tantes roubos de painéis sola-
res nas unidades sanitárias e 
escolas, vandalização e roubo 
de motobombas e sistemas de 
abastecimento de água, entre 
outros crimes, mas instamos a 
direcção do SERNIC a inves-
tir gradualmente na instala-
ção de câmaras de vigilância 
electrónica mais fáceis de ad-
quirir, considerando os custos 
que o Estado incorre quando 
as instalações estatais sofrem 
roubos.

Apuramos que num 
encontro havido com os 
líderes comunitários o 
senhor administrador até 
relembrou a necessidade 
de se regressar às aldeias 
comunais…

-É verdade. Repensar a ideia 
das aldeias comunais, do sau-
doso Presidente Samora Ma-
chel, foi uma proposta que 
tivemos para aproximar os 
cidadãos a áreas urbaniza-
das, num conceito moderno e 
actual. Falamos desta políti-
ca com os líderes comunitá-
rios.
Acredite que diversos líderes 
comunitários manifestaram 
preocupação devido ao facto 
de as populações que lideram 
estarem desprovidas de água, 
vias de acesso de qualidade, 
energia e haver fome. 
Note que as lideranças co-
munitárias do posto admi-
nistrativo-sede de Vilankulo, 
incluindo a Ilha de Bengue-
rua, lançaram o seu “grito de 
socorro” no encontro, onde 
afirmei que devido à gran-
deza do distrito, com popu-
lações dispersas, haveria ne-
cessidade de conjuntamente 
trabalhar-se para criar bair-
ros próximos às estradas ac-
tualmente existentes, onde a 
energia não esteja distante e 
abunde água, de modo a mi-
nimizar os elevados gastos 
que o Estado faz para levar 
os serviços básicos às popu-
lações que podem estar dis-
persas.

E como foi acolhida a 
ideia das aldeias comu-
nais?

-Não são necessariamente 
aldeias comunais. Mas es-
tamos a pensar em ter as 
comunidades num local em 
que uma fonte de água pos-
sa abranger muitas famílias. 
Repare que na ocasião, um 
dos líderes comunitários re-
feriu que devido aos proble-
mas de dispersão popular, e 
por conseguinte a dificulda-
de do Estado em providen-
ciar serviços públicos em 
toda a extensão do distri-
to, 310 famílias deixaram a 

sua zona de residência para 
fixar-se noutros locais. Isso 
porque na verdade será di-
fícil providenciar água, es-
colas, centros de saúde, 
medicamentos, colocar pro-
fessores, dar medicamentos 
e fazer estradas ou merca-
dos, se a nossa população 
estiver dispersa. 
Nós entendemos que com 
uma maior aproximação, 
com bairros que podem ser 
modelo, facilmente provi-
denciaremos os serviços pú-
blicos necessários à nossa 
população, instando os líde-
res comunitários a repensar 
no modelo das aldeias co-
munais, outrora desenvolvi-
do pelo saudoso Presidente 
Samora Moisés Machel. 

Mesmo antes de terminar, 
que constatações tirou?

-Devo admitir que os enfer-
meiros em Vilankulo cla-
mam pelo respeito por par-
te dos utentes das unidades 
sanitárias e melhoria das 
condições de trabalho. E ins-
tamos 
os enfermeiros a prestar 
melhores serviços de saúde. 
Primeiro foram os enfermei-
ros em representação dos 
demais profissionais a tra-
balhar em Vilankulo, tendo 
se queixado de que não têm 
sido respeitados pelos visi-
tantes dos pacientes e de al-
guns dirigentes ou familiares 
que não observam os horá-
rios das visitas e de forma 
arrogante desrespeitam os 
colegas em serviço, tratan-
do-lhes mal. Referiram que 
a data comemorativa do dia 
dos enfermeiros, 13 de Maio, 
passa despercebida e quase 
nunca há profissionais a ser 
reconhecidos.

E isso é gritante, sobretu-
do quando vem de quem 
cuida das nossas vidas…

-É isso mesmo. Aliado a isto 
está a falta de material e 
meios humanos que também 
dificulta o trabalho dos en-
fermeiros. Os profissionais 
pediram que resolvêssemos 
os problemas de insuficiência 
de material médico-cirúrgi-
co, o aumento de pessoal de 
saúde, a instalação de um 
centro de formação de Saú-
de, entre outros males que 
afectam a classe.
Interagimos com os enfer-
meiros para acolher todas 
as preocupações e ideias, e a 
nossa administração vai tra-
balhar arduamente para so-
lucionar esses problemas.
Orientamos os profissionais 
de Saúde para prosseguirem 
com o trabalho de forma ze-
losa, dedicada e humaniza-
da, mesmo diante da pande-
mia da Covid-19. 

Para além deste sector 
está também o da Edu-
cação, que possui grande 
efectivo, apesar da inter-
rupção devido ao Estado 
de Emergência. Já reuniu 
com os professores?

-Bom, não foi com os profes-
sores de todo o distrito. Mas 
discutimos as condições sani-
tárias e de higiene na Esco-
la Secundária de Vilankulo, 

que devem ser melhoradas 
para acolher os estudantes 
no regresso às aulas. Porque 
apesar desta situação cau-
sada pela Covid-19, um dia 
haverá retorno às aulas. 
Também aqui foi no quadro 
de uma visita de surpresa 
que efectuamos às instala-
ções daquela escola, onde 
determinamos maior rigor 
na limpeza das casas de ba-

nho e demais medidas de 
higienização. É certo que a 
direcção da escola diz estar 
a preparar as condições ne-
cessárias com a aquisição de 
baldes, sabão e outros pro-
dutos. 
Também refere que poderá 
ser observado o distancia-
mento social através da re-
dução do número de cartei-
ras em cada sala de aulas. 

Mesmo para terminar, 
ressalta-nos que a Co-
vid-19 veio substituir 
os clamores quanto a 
infecções pelo  HIV/SIDA 
no mundo. Como é que 
Vilankulo está?

-É um facto. Quanto à pan-
demia do século, o HIV/
SIDA, nós determinamos 
que Vilankulo deve liderar 
nos esforços de combate ao 
HIV/SIDA na província 
de Inhambane. É até uma 
manifestação que fizemos 
aquando do lançamento da 
auscultação pública para a 
elaboração do V Plano Es-
tratégico de Combate ao 
HIV 2021-2026. A nossa per-
cepção é de que deve haver 
debate e soluções para que 
as infecções em pessoas se-
ropositivas diminuam. Ape-
sar da seropositividade no 

distrito ser baixa, estimada 
em 4%, nós convidamos os 
representantes do Conse-
lho Nacional de Combate à 
SIDA, associações e ONGs 
que operam no distrito para 
encontrarem, no debate so-
bre o assunto, as melhores 
estratégias para fazer face a 
este mal que afecta sobretu-
do as mulheres em Vilanku-
lo.
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A Escola Secundária da Catembe, em 
Maputo, recebeu, na semana passada, 
do Banco Comercial e de Investimentos 
(BCI), um lote de meios de proteção e 
de higienização composto por armadu-
ras metálicas com pedal e respectivos 
recipientes munidos de torneira para a 
lavagem das mãos, que permitem higie-
nizar sem tocar com as mãos. O con-
junto inclui ainda máscaras faciais e 
viseiras.
O director distrital da educação e cul-
tura, Femerepe Jeremias Amone, agra-
deceu, na ocasião, o apoio que o BCI 
tem dado aos professores em particular 
no distrito da Katembe, tendo informa-
do que está actualmente uma brigada 
do ministério de tutela a efectuar um 
levantamento sobre a situação actual 
da escola. Achou, por isso, oportuna a 
oferta do BCI e frisou: “continuem a 
dar-nos apoio. Somos todos da mesma 

equipa, cada um no seu extremo. Todos 
concorremos para a melhoria das condi-
ções da nossa juventude”.
Representado por Tânia Sitoe, directo-
ra comercial, o BCI destacou as acções 
desenvolvidas por aquela instituição de 
ensino secundário “cujo papel é de ele-
vada importância para as comunidades 
locais, na formação e socialização”.  Sa-
lientou que o Banco renova a sua dis-
ponibilidade em prosseguir com o seu 
programa de apoio, e encorajou a escola 
a continuar a ser um vector importan-
te na prevenção contra a pandemia, na 
sua qualidade de modelo para a socie-
dade. 
Para o director da escola, Fernando 
Nhantumbo, “o lote de equipamentos 
de protecção e de higienização oferecido 
pelo BCI vai conferir maior robustez à 
escola, na protecção de toda a comuni-
dade escolar contra a COVID-19”.

A Vodacom procedeu, há dias, em Ma-
puto, à entrega de kits para testagem 
do novo coronavírus ao Instituto Nacio-
nal de Saúde (INS), no âmbito do seu 
apoio à resposta nacional contra a Co-
vid-19.
A iniciativa enquadra-se no programa 
de investimento social da Vodacom 
para saúde e demonstra a preocupação 
da operadora de telefonia móvel com 
esta pandemia, declarada ameaça à saú-
de pública a nível global.
“A saúde e bem-estar dos nossos cola-
boradores e das comunidades onde ope-
ramos é primordial para o desenvolvi-
mento das nossas actividades, por isso 
o nosso empenho para fazer face a esta 
pandemia em Moçambique”, destacou 
Paula Zandamela, das Relações Públi-
cas da Vodacom. 
Acrescentou que “nós acreditamos que 
o INS é uma instituição capaz de fazer 
a melhor gestão deste material. Nós, 
da Vodacom, temos certeza de que eles 
são a melhor instituição para gerir esta 

situação, por isso, acreditamos que es-
tamos a fazer a oferta certa no lugar 
certo”.
Ainda de acordo com a representante 
da Vodacom, estas acções viradas ao 
combate à Covid-19 vêm sendo levadas 
a cabo desde que foram registados os 
primeiros casos da doença no país, atra-
vés de diferentes apoios a vários minis-
térios, com destaque para os da Saúde 
e da Ciência e Tecnologia, Ensino Su-
perior e Profissional, com vista a tentar 
encontrar soluções para a mitigação da 
pandemia. 
Por seu turno, Rufino Gujamo, director 
de formação do Instituto Nacional de 
Saúde, fez uma apreciação positiva ao 
gesto da Vodacom e reiterou a abertura 
da sua instituição para receber apoios 
da telefonia na luta conjunta contra 
esta doença.
“Esta é uma ajuda extraordinariamente 
útil para aquilo que são as acções que 
temos estado a desenvolver, no âmbito 
da resposta à Covid-19”, disse Gujamo.

O Instituto para a Comunicação 
Social na África Austral, capítulo 
Moçambicano (MISA-Moçambique) 
doou, há dias, em Maputo, um con-
junto de material de prevenção con-
tra a Covid-19 aos jornalistas de 
todo o país. A iniciativa do MISA, 
em parceria com o Sindicato Nacio-
nal de Jornalistas (SNJ), insere-se 
nas acções de luta contra o novo co-
ronavírus.
O material, entregue ao SNJ para a 
sua distribuição, inclui máscaras e 
álcool em gel. O lote entregue ontem 
destina-se aos jornalistas da cidade e 
província de Maputo. Nos próximos 
dias, o mesmo material deverá ser dis-
tribuído para as restantes províncias 
do país.
Na ocasião, o Presidente do MISA-
-Moçambique, Fernando Gonçalves, 

considerou que “os jornalistas de-
sempenham um papel extremamente 
importante na mobilização da popu-
lação para a tomada das medidas de 
prevenção”, daí ser importante que 
“exerçam esse papel enquanto estejam 
protegidos e sirvam como exemplos”.
Por seu turno, o Secretário-Geral do 
SNJ, Eduardo Constantino, disse que 
aquela organização vai trabalhar 
junto com a empresa fornecedora 
do material para “garantir que o 
equipamento de proteção chegue às 
províncias”, enaltecendo, igualmen-
te, a importância da iniciativa para 
a classe.
Para a provisão deste material, o 
MISA Moçambique e o SNJ con-
taram com o apoio da Organização 
das Nações Unidas para a Educa-
ção, Ciência e Cultura (UNESCO).

O primeiro relatório da Gemfields 
sobre pedras preciosas coloridas na 
China revela que até 35% dos pro-
prietários de jóias chinesas preten-
dem adquirir rubis e 25% desejam 
adquirir esmeraldas, num futuro 
próximo, o que abre uma oportu-
nidade para a indústria das pedras 
preciosas coloridas, mas só se as pe-
ças forem correctamente comerciali-
zadas.
Com o título “O futuro das gemas 
coloridas na China”, o documen-
to mostra que este é o momento de 
aproveitar a oportunidade de satisfa-
zer as expectativas dos consumidores 
chineses, em matérias de responsa-
bilidade empresarial e sustentabili-
dade.
No estudo qualitativo e quantitati-
vo da Gemfields, detentora de 75% 
das acções da mineradora moçam-

bicana Montepuez Ruby Mining, 
os resultados fornecem um conjun-
to de conclusões claras quanto às 
preferências e comportamentos dos 
proprietários de pedras preciosas na 
China, em diversas demografias e 
geografias.
Sean Gilbertson, PCA da Gemfiel-
ds, disse que “a China é um mer-
cado muito importante para a Ge-
mfields e, ao mesmo tempo, integral 
para o crescimento da nossa empre-
sa. É altamente positivo que 97% 
dos proprietários de jóias estejam 
dispostos a pagar um valor adicio-
nal por pedras preciosas extraídas 
de forma responsável. Esperamos 
que o fornecimento responsável con-
tinue a receber uma atenção cada 
vez maior e que se torne progressi-
vamente mais importante para os 
compradores de jóias chinesas”.

BCI doa meios de prevenção à 
Escola da Catembe

Vodacom oferece kits para 
testagem da Covid-19 

MISA doa material de prevenção 
contra a Covid-19 aos jornalistas

Cresce procura pelos rubis na China

Marcas em Movimento
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PUBLICIDADE

Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

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

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

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

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

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

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

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 
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Moçambique retoma exportação de feijão para China
O Instituto de Cereais de Moçambique (ICM) retomou a exportação de feijão-bóer e feijão holo-
co para a China e Dubai, após meses de suspensão provocada por restrições impostas devido à 
pandemia da Covid-19. Segundo o diário Notícias, a exportação está a ser feita a partir do Porto de 
Nacala, na província de Nampula.

Standard Bank e 
Shell formam PME em 
matérias de higiene e 
segurança no trabalho
Trinta proprietários, gestores e 
representantes de Pequenas e 
Médias Empresas (PME) benefi-
ciaram, entre os dias 13 e 16 de 
Julho, de uma formação em ma-
térias de Higiene, Saúde e Segu-
rança no Ambiente de Trabalho, 
promovida pela Incubadora de 
Negócios do Standard Bank, em 
parceria com a Shell.
Ministrada pela EnergyWorks, 
uma empresa moçambicana es-
pecializada em Sistemas Inter-
nacionais de Gestão de Saúde e 
Segurança no Trabalho, entre 
outros, a formação, que decor-
reu num ambiente virtual, visa-
va aprimorar o conhecimento e 
compreensão das PME sobre os 
tipos de riscos ocupacionais de 
trabalho que podem ocorrer no 
seu dia-a-dia.
Pretendia-se, através desta for-
mação, transmitir, aos partici-
pantes, ferramentas e conheci-
mentos que lhes permitam gerir 
os riscos inerentes ao trabalho, 
implementando as políticas e 
procedimentos correctos.
Desta forma, as PMEs seriam 
capacitadas para responder às 
demandas dos concursos para 
prestar serviços ou fornecer pro-
dutos a grandes corporações 
multinacionais que actuam em 
diversas áreas, tais como Petró-
leo e Gás, Infraestruturas, Trans-
porte e Logística, Confecção de 
Alimentos, Mineração, entre ou-
tras.
Na abertura da formação, o ad-
ministrador delegado do Stan-
dard Bank, Chuma Nwokocha, 
explicou que a formação resulta 
de um memorando de entendi-
mento assinado com a Shell em 
2015, que visa capacitar as PME 
moçambicanas em diversas ma-
térias, de modo a que estejam 
preparadas para aproveitar opor-
tunidades criadas pelas multina-
cionais, principalmente as que 
estão envolvidas no desenvolvi-
mento de projectos de gás.
Por seu turno, o representante 
da Shell em Moçambique, Ale-
xandre Battaglia, referiu-se à 
importância da Higiene, Saúde e 
Segurança no Trabalho na vida 
dos trabalhadores e parceiros de 
negócio de uma empresa, princi-
palmente numa altura em que o 
País, em particular, e o mundo, 
no geral, estão a ser assolados 
pela pandemia da Covid-19.

Selagem da cerveja vai “barrar” entrada 
de marcas globais no mercado

AT frustra tentativa de contrabando que lesaria o 
Estado em cerca de 4.5 milhões de meticais  

A selagem da cerveja 
continua a ser um debate 
aceso entre as autorida-
des e empresas produto-
ras de cerveja, devido ao 
seu elevado custo. Para 
os produtores, este pro-
cesso vai constituir uma 
barreira na introdução de 
marcas “premium” globais 
no mercado, cujos volu-
mes ainda não justificam 
a produção local.

Elísio Muchanga 

Numa altura em 
que já foi denun-
ciada a existên-
cia de esquemas 
de contrabando 

de selos de controlo de bebidas 
alcoólicas e estudos a aponta-
rem que este acto compromete 
a reforma fiscal e as receitas do 
Estado, os produtores de cerve-
ja referem que a selagem, para 
além de constituir uma barrei-
ra para a introdução de marcas 
“premium” globais no mercado, 
os produtores queixam-se dos 
custos do selo, o que poderá im-
pactar no consumidor final. 
 De acordo com  a proposta do 
diploma que aprova o Regula-
mento de Selagem de Bebidas 
Alcoólicas e Tabaco Manufactu-
rado, o  custo do selo e associa-
dos é de 4.95 Euros por cada mil 
selos, facto que leva os agentes 
económicos e os produtores a 
argumentarem que o preço pro-
posto, os custos atinentes à aqui-
sição e instalação de maquinarias 
necessárias para aposição do selo 
nas diversas linhas de produção, 
a contratação de mão-de-obra es-
pecializada, contratação de servi-
ços de consultoria, entre outros, 
deverão incrementar.
 Os produtores de cervejas apon-
tam para uma quebra de pro-
dutividade, devido às caracte-
rísticas específicas deste sector, 
sendo que a velocidade média 
das máquinas de enchimento das 
garrafas de cerveja varia entre 
quarenta e sessenta mil unida-
des/hora.  A aplicação da sela-
gem implicaria reduzir significa-
tivamente as saídas de produção 

(na ordem dos 20% a 40%), daí 
derivando um forte sub-abaste-
cimento do mercado nacional e 
redução do contributo fiscal (o 
sector das Cervejas e RTD´s ca-
naliza anualmente cerca de 8 mil 
milhões de meticais em impostos 
para o Estado), contrariando o 
propósito de arrecadação de re-
ceitas do Governo, visto que as 
empresas deixarão de ser eficien-
tes.
 Outro aspecto tem a ver com a 
desaceleração dos investimentos 
com a introdução da selagem nas 
cervejas, pois  nos últimos dois 
anos foram feitos no país inves-
timentos de cerca de 300 milhões 
de dólares, isto na expectativa de 
um ambiente regulatório estável 
e previsível que seja favorável à 
prática de negócios. 
A implementação da selagem 
poderá reduzir o rendimento mé-
dio desses investimentos, o que 
resultará num menor influxo de 
investimento local e estrangeiro 
para o sector. 
Adicionalmente, para além de 
impactar na redução do investi-
mento para a produção domés-
tica de cervejas e RTD´s, vai 
constituir uma barreira para 
a introdução de marcas “pre-
mium” globais no mercado, cujos 
volumes ainda não justificam a 
produção local e a selagem de 
importados não é eficiente (o que 
poderá resultar numa perda de 
receita fiscal para o Estado).
Sob o risco de retracção do co-
mércio externo, os produtores de 
cervejas afirmam que  contraria-
mente ao que se afirma na fun-
damentação do diploma, a sela-
gem de cervejas e RTD´s não é 
muito comum (não se pode afir-
mar que existam boas práticas 
nesse assunto). Dos 195 países 
no mundo, pouco menos de uma 
dúzia fazem selagem de cervejas 
e RTD´s e não existe nenhum 
país a nível da região dos países 
da África Austral que faz sela-
gem de cervejas. A selagem pode 
ser vista como uma barreira ao 

comércio e propiciar a retaliação 
de países para onde Moçambique 
exporta os seus produtos.

Impacto no consumidor 

Existe o risco real de que, se o 
preço dos produtos lícitos for im-
pulsionado pelo suporte dos cus-
tos com a selagem, o alto preço 
da cerveja lícita, com todos os 
impostos, nomeadamente ICE, 
Imposto sobre o Valor Acrescen-
tado (IVA), Direitos Aduaneiros 
e outras taxas pagas na importa-
ção de mercadorias, levará uma 

larga faixa de consumidores a 
mudarem de hábitos e procura-
rem a cerveja mais barata, que 
será a ilícita. 
De acordo com os produtores, 
isso  seria altamente prejudicial 
para eles, como sector privado e 
para o país em todos os aspectos, 
desde a não preservação da saú-
de dos consumidores, até à redu-
ção de receitas fiscais e outros, 
ao mesmo tempo que seria um 
forte inibidor para novos investi-
mentos no sector de produção e 
venda de cervejas no país.
Entretanto, os selos para a sela-
gem de bebidas alcoólicas e taba-
co são produzidos pela OPSEC 
Security Mozambique Limitada 
(OPSEC), contratada pela Au-
toridade Tributária, que paga 
para o efeito um valor anual de 
6.364.008,00MT.  Desde que co-
meçou o contrabando dos selos, 
o número de selos requisitados às 
Alfândegas de Moçambique pelos 
produtores e importadores de be-
bidas alcoólicas baixou.

A Autoridade Tributária de 
Moçambique (AT), através 
da Delegação Aduaneira de 
Ressano Garcia, localizada no 
distrito de Moamba, Provín-
cia de Maputo, apreendeu, na 
sexta-feira última, diversas be-
bidas alcoólicas por falsas de-
clarações e violação da Lei de 
selagem obrigatória de bebidas 
alcoólicas, constatadas no acto 
do desembaraço da mercadoria. 
Com esta operação, foi possível 
evitar a perda de receitas por 
parte do Estado em cerca de 
4.5 milhões de meticais. 
Segundo a directora da Área 
Operativa das Alfândegas na 
Província de Maputo, Ludo-
vina Uache, o importador da 
mercadoria em causa declarou 
para efeitos de desembaraço, 
somente a importação de cer-
veja de marca Hunters Gold, 
numa factura de compra com o 
valor de 200 mil Randes, tendo 
pago de imposições aduanei-
ras cerca de 500 mil Meticais, 
sendo que após o trabalho de 
acompanhamento da carga do 
local de entrada para o quiló-
metro 4, onde foi feita uma 
revista à cabine do camião, foi 
constatada a existência de uma 
factura relativa à mesma mer-

cadoria, no valor de 800 mil 
Randes. 
Feita a verificação e contagem 
das bebidas no interior do con-
tentor, foi possível confirmar 
as falsas declarações prestadas 
pelo importador, tendo sido en-
contradas, para além de 1260 
caixas de cerveja de marca 
Hunters Gold, outro tipo de 
bebidas, entre vinhos e espi-
rituosas, sem o devido selo 
fiscal. Trata-se de 428 caixas 
de Amarula, 416 caixas de 
Gin de marca old Buck, 224 
caixas de vinho de marca Ne-
dburg, 200 caixas de vinho de 
marca Street Sweet, 120 cai-
xas de vinho de marca Celar 
Cask, 100 caixas de vinho de 
marca Drostdy hof, 56 caixas 
de vinho de marca Autum e 
50 caixas de vinho de marca 
Graça. Com efeito, considera-
-se de uma infracção, pelo 
facto de o importador não 
ter declarado grande parte da 
mercadoria que trazia e ter 
apresentado documentos fal-
sos. 
Refira-se que na sequência 
desta apreensão decorrem trâ-
mites visando a condução do 
caso ao tribunal aduaneiro 
para passos subsequentes.



28 de Julho 2020   |   Terça-feira 17Magazine independente

Covid-19 complica contas da Montepuez 
Ruby Mining e compromete leilão

Pobreza pode atingir mais de 70 
porcento dos moçambicanos 

BCI disponibiliza 350 milhões às PME 
moçambicanas no âmbito do FECOP

A pandemia da Covid-19 
pode comprometer o 
leilão de rubis, agendado 
para Dezembro deste 
ano. O novo coronaví-
rus está igualmente a 
prejudicar as rejeitas da 
Montepuez Ruby Mining. 
No primeiro semestre do 
ano passado, a minerado-
ra facturou cerca de 50 
milhões de dólares e os 
lucros de 2020 ainda são 
uma incerteza.

O novo coronaví-
rus está a afec-
tar o negócio 
das chamadas 
pedras preciosas 

rosa a vermelho-sangue e Mon-
tepuez Ruby Mining, que já 
tem alguns funcionários infec-
tados pela doença, vê as con-
tas a complicarem-se. 
O leilão de rubis que tinha 
sido agendado para o mês de 
Junho, por exemplo, não foi 
realizado e o de Dezembro 
também está comprometido.
“No leilão de Junho, nós pre-
víamos vender um milhão de 
pedras e a nossa expectativa 
era superar os ganhos do mês 

homólogo de 2019 bem como 
dos anos anteriores”, indicou 
Samora Machel Júnior, PCA 
da Montepuez Ruby Mining, 
sem especificar as perdas de-
correntes do cancelamento do 
evento, pois “a pandemia afec-
tou-nos bem antes do processo 
do leilão. É difícil estarmos a 
falar de números porque a Co-
vid-19 comprometeu as nossas 
actividades que tinham sido 
agendadas até ao próximo lei-
lão, o que nos permitiria ter 
resultados exactos do leilão”.  
Além dos leilões comprome-
tidos, a mineradora de rubis 
teve um lucro de cerca de 50 
milhões de dólares no primeiro 
semestre do ano passado, valor 
que poderá não conseguir este 
ano devido aos impactos da 
Covid-19.
“Nos anos anteriores, o nível 
da nossa facturação girava em 
torno dos 100 milhões de dóla-
res e este ano achávamos que 

iríamos superar esta factura-
ção, tendo em conta a qualida-
de do produto que vendemos 
e a ansiedade por parte dos 
compradores”, disse Samora 
Machel Júnior, num tom de 
desgosto. 
Sem especificar o número e 
muito menos entrar em de-
talhes, a Montepuez Ruby 
Mining confirmou que há fun-
cionários da mineradora infec-
tados pela Covid-19 e garantiu 
que os mesmos estão a ter se-
guimento do pessoal da saúde.
“Tecnicamente, o acampamen-
to está em lockdown. Isso quer 
dizer que estas pessoas (com 
Covid-19) estão isoladas e são 
todas assintomáticas e, obvia-
mente, todas as pessoas que 
estão dentro do acampamen-
to estão a cumprir o protocolo 
como forma de evitar que haja 
disseminação da doença no seu 
interior”, revelou Raime Pa-
chinuapa, da Montepuez Ruby 

A pobreza poderá atingir entre 
75 e 81 porcento da população 
moçambicana, com a redução 
do consumo das famílias nos 
próximos meses. A conclusão 
é de uma publicação feita pelo 
Observatório do Meio Rural 
(OMR).
Com o objectivo de estimar o 
número de pobres no país e os 
níveis de desigualdade social 
diante dos impactos negativos 
da Covid-19, o Observatório 
do Meio Rural produziu uma 
publicação denominada Obser-
vador Rural.
O documento define três ce-
nários para a evolução da 
pobreza no país. O primeiro, 
optimista, prevê a redução do 
consumo da população entre 
5 e 10%; o segundo, modera-
do, prevê a redução entre 10 e 
15% e, o pessimista, estima a 
redução do consumo das famí-
lias entre 15 e 20% nos próxi-
mos meses.
Segundo a OMR, os resultados 
indicam que a pobreza, a nível 
nacional, poderá aumentar e 
passará a afectar 75.5%, 77.7% 
ou 81.7%, para cada um dos 
três cenários, respectivamente, 
um retrocesso de mais de 20 
anos.
“Usando a linha de pobreza 
internacional, a nível nacional, 
a pobreza poderá aumentar 
para 92.6%, 93.1% ou 93.37%, 
conforme forem considerados 
os três cenários. Em ambos os 
casos, a pobreza é mais acen-
tuada nas zonas rurais do que 
nas zonas urbanas”, aponta a 
publicação.
Os economistas Ibraimo Mus-
sagy e João Mosca, autores 
da publicação, admitem que 
o efeito da Covid-19 seja mais 
acentuado nas cidades.
“Porém, o ponto de partida 
dos índices de pobreza (IOF 
14/15) revela uma maior inci-
dência da pobreza no meio ru-
ral que os efeitos da Covid-19 
não eliminam plenamente, ao 
ponto de tornar o índice de 
pobreza urbana mais elevado. 
Estes aumentos nos índices de 
pobreza quase que impossibili-
tarão o cumprimento da meta 
dos Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, de erradi-
car a pobreza até 2030”, con-

clui o relatório publicado a 20 
de Julho último.
Denominado Micro-simulações 
dos Impactos da Covid-19 na 
Pobreza e Desigualdade em 
Moçambique, o documento 
prevê ainda que a população 
pobre poderá aumentar em 
cerca de 2.9 milhões se consi-
derado o cenário 1, em cerca 

de 4 milhões para o cenário 2 
ou em 5.9 milhões para o ter-
ceiro cenário.
“Quando usados os dados da 
linha de pobreza internacional, 
a população em situação de 
pobreza poderá aumentar em 
13,255,685, em 13,502,101 ou 
em 13,841,191, conforme cada 
um dos três cenários”, estima 
o documento.
De acordo com a análise, ten-
do em conta o consumo de 
cada agregado familiar, ob-
serva-se que a nível nacional, 
a desigualdade subiu ligeira-
mente com a Covid-19, sendo 
a desigualdade mais acentuada 
nas zonas urbanas do que nas 
zonas rurais.
Porém, o relatório indica que, 
segundo as últimas quatro 
avaliações de pobreza, houve 
progressos na redução da po-
breza (em termos de percenta-
gem de pessoas).
“A pobreza em 1998 era de 
69.4% e reduziu para 49.2% 
em 2016. Porém, o número 
de pobres tem aumentado de-
vido ao efeito do crescimen-
to demográfico. Entre os dois 
últimos IOFs (2008/2009 e 
2014/2015), o número de po-
bres aumentou em cerca de 
700 mil moçambicanos. Ac-
tualmente, os impactos da 
Covid-19 podem perigar os 
progressos parciais (conside-
rando o aumento do número 
de pobres) na redução da po-
breza, na medida em que a de-
sigualdade do consumo poderá 
aumentar”, alertam os investi-
gadores.

O BCI lança soluções de 
crédito em forma de Apoio 
à Tesouraria e Crédito ao 
Investimento, um acto que 
surge na sequência da for-
malização, no mês de maio 
último, da assinatura de um 
acordo entre os governos de 
Moçambique e de Portugal, 
juntamente com a Associa-
ção Moçambicana de Bancos, 
para a operacionalização do 
Fundo Empresarial da Coope-
ração Portuguesa – FECOP. 
O valor global do fundo tota-
liza MZN 843 milhões. Deste 
montante, cerca de MZN 350 

milhões estão sob gestão do 
BCI.
Recorde-se que este proto-
colo intergovernamental foi 
firmado em janeiro, disponi-
bilizando duas linhas de fi-
nanciamento no âmbito do 
Fundo Português de Apoio ao 
Investimento em Moçambi-
que. O mesmo preconizava o 
apoio por um lado, ao investi-
mento das Pequenas e Médias 
Empresas (PME) e por outro, 
a empresas afectadas pelas 
calamidades Idai/Kenneth. 
No actual contexto o acor-
do foi alargado, abrangendo 

empresas afectadas pela CO-
VID-19.
O lançamento e a dinami-
zação comercial deste fun-
do têm em vista apoiar os 
projectos de investimentos 
promovidos pelo sector em-
presarial moçambicano con-
siderado relevante para o 
fortalecimento da estrutura 
económica produtiva e com-
petitiva, e apoiar interven-
ções nas regiões afectadas 
pelas calamidades naturais 
decretadas pelo Governo Mo-
çambicano.
Beneficiam do Fundo de Ga-
rantia FECOP todos os actuais 
ou potenciais Clientes Micro, 
PMEs moçambicanas, que es-
tejam a operar nos seguintes 
ramos de actividade: Indústria 
alimentar e agro-indústrias, as-
sim como as indústrias de mo-
biliário, de materiais e instru-
mentos de construção, etc.

Mining
E, por causa dos impactos ne-
gativos do novo coronavírus, a 
mineradora viu-se, ainda, obri-

gada a suspender os contratos 
de trabalho com, pelo menos, 
60% dos trabalhadores de um 
universo de 1400 colaboradores. 
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E os dias passam hesitantes. Devagar,  devagarinho. 
Mas já Julho está também no fim e todos esperamos 
por mais uma comunicação de Filipe Nyusi. Talvez 
nunca se esteve tão atento ao que o Presidente diz. 
Nem mesmo quando foram anunciados frangos 
de 50 meticais e leões invasores de machambas. 
Declarações capazes de fazer inveja aos criadores 
do Rei Leão.
Estamos num novo normal e nos habituamos a ver o 
Presidente a falar connosco. E então nos perguntamos 
por que não era assim antes e provavelmente não será 
assim depois? Seria interessante sobre a insurgência em 
Cabo Delgado, também ela uma epidemia e com ten-
táculos grandes o suficiente para se esticarem até mais 
longe, ouvirmos actualizações. Seria bom ouvirmos o 
Presidente, não apenas os dois ministros, do Interior e 
da Defesa, a lembrar-nos os heróis do faroeste Trinity 
e Bud Spencer. Quem é quem?
Na ausência de comunicações personalizadas, resta 
a internet. Há lá um sítio, criado pelos melicianos 
digitais, que não tendo sido nem assessores, nem 
secretários de estado, nem mesmo administradores, 
tornaram-se arautos da heroicidade das FADM no 
teatro das operações (atenção ao teatro!). 
Os dias são de guerra e de confinamento e de 
distanciamento social. Lavar as mãos, que antes 
significou cobardia, agora é o maior sinal de co-
ragem. Por isso vemos, em aglomerados, heróis 
que não levam capa, mas 16 litros de água às 
costas e um tubo a frente para permitir que mãos 
sejam lavadas. Mas há ainda casmurros que se 
negam a colocar máscaras. Um grande retrato 
do que somos como país. 
As crises fazem o engenho. Quando centenas 
de moçambicanos perdem o emprego, outros 
encontram nestas máscaras do nosso tempo, 
um importante meio de sobreviver a crise. 
As máscaras já estiveram mais caras. Agora, 
sobreviver ao coronavírus custa apenas 20 
meticais, parece ser o que os dois vendedores, 
no Xiquelene, anunciam, ainda que a fotogra-
fia tenha outras coisas que nos retiram o foco.  
O jornalismo também faz-se mascarado por 
estes dias. O Magazine continua na rua. Num 
tempo de incertezas, a informação não pode 
estar infectada e nem afectada. Mas a grande 
lição que tiramos desta fotografia é que há 
máscaras e máscaras. O importante é prevenir. 
Em mais uma reunião de redacção, neste 
novo formato, valeu-nos o pátio como sala 
de reunião para garantir o distanciamento. Era 
preciso fazer o balanço dos dias de estado de 
emergência, que embora tenhamos suspendido 
as edições impressas, não paramos de produzir 
o jornal. O digital já não é apenas o futuro, é 
também o presente, esta é outra das grandes 
lições da pandemia.

Lições pandémicas 
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telemóveis 827870008, 820152830 e 877684840 ou ainda pelo e-mail: adelinap33@gmail.com ou WhatsApp 842793140

Mais um ano de incríveis 
felicidades passou, feliz-

mente tem sido assim 
desde o teu nascimen-
to, que veio alegrar 
os corações de todos 
nós. Contemplar o 
teu crescimento, a 
tua evolução tem 
sido a maior de to-

das as bênçãos para 
nós. Hoje, de forma 

singular vim celebrar 
mais uma data natalícia 

d e uma pessoa especial. Que 
Deus continue se fazendo presente na tua vida 
e dar o melhor que existe. 

Colega Paulo, aprecies 
o teu jardim da vida 

através das flores e 
nunca pelas folhas 
caídas. Ao longo da 
tua existência con-
te a tua idade pelos 
colegas e amigos 
que conquistas e 

nunca pelos anos 
que vives. Não conte 

o tempo pelos pon-
teiros do relógio mas sim 

p e l o pulsar do teu coração. Viva 
cada minuto da tua vida como se fosse o 
viver eternamente. Votos do MAGAZINE.

Paulo Jossias

Leonor

LeoVina

Bia

Parabéns! Divirta-te e 
desfrute muito do teu 

aniversário, pois o 
facto de seres uma 
pessoa tão fan-
tástica por si só 
já é motivo para 
uma boa festa 
de celebração. 
Por isso deixo os 

meus votos de fe-
licidade, alegria e 

o desejo de que este 
seja o melhor de todos 

o s anos. As nossas vidas nos 
fazem mais felizes por estares a colher mais 
uma rosa no jardim da vida.

Parabéns para ti criatura 
muito especial e que 

todos os dias encan-
ta a vida de todos 
os que te rodeiam, 
fazendo-a vibrar 
de alegria. Que 
a tua personali-
dade tão única 
nunca deixe de 
bri lhar hoje e 

para sempre. O 
teu jeitinho de ser 

nos leva a felicitar-te 
d a melhor forma possível, 
pois mereces o melhor durante a tua vida. 
Com tudo isso desejo-te muitos anos de 
vida. Parabéns!

É com muito orgulho 
que pela terceira vez 

na tua vida te ded-
ico algo muito es-
pecial. O teu an-
iversário é algo 
inesquecível 
para um pai. 
D e n t r o  d a s 

possibilidades, 
saibas que te 

ama e te deseja 
uma vida brilhante. 

Espero que celebres com 
muita alegria e encha o coração de 
gratidão e esperança por viver mais 
um ano de vida. Feliz aniversário. 

Esperamos estar sem-
pre ao teu lado e 

retribuir-te cada 
p a l a v r a  d e 
carinho que nos 
dedicaste. Era 
um sonho an-
tigo, um sonho 
que vivia nos 

nossos corações 
desde há muito 

tempo, no dia que te 
tornaste minha amiga. 

Esse sonho foi realizado e superou 
todas as expectativas. Alegra-nos 
ajudar-te no teu desenvolvimento 
e no processo de aprendizagem, 
porque é a maior de todas as bên-
çãos. 

Isabel

Zelinha
Lembre que  o  teu 

bem-estar e a tua 
felicidade são os 

nossos objecti-
vos principais 
na vida, porque 
queremos te ver 
a crescer forte 
e  s a u d á v e l . 
Sabemos que 

enquanto tiver-
mos isso somos 

capazes de enfrentar 
qualquer tempestade, 

porque amar-te nos cria forças para 
tudo, daí que descobriu-se que o teu 
sorriso é tudo o que precisamos para 
ser felizes.

É verdade que o dom da 
vida deve ser celeb-

rado todos os dias, 
ademais, a cada 
amanhecer Deus 
renova o dom 
dando-nos mais 
uma oportuni-
dade de apre-
ciar as maravil-

has da vida. Tu 
me completas e 

és tudo aquilo que 
um dia eu haveria de 

querer. Hoje venho te 
lembrar a pessoa maravilhosa que tu 
és. Feliz aniversário.

Lina
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cultura
E a morte levou Olivia de Havilland
Morreu este domingo, aos 104 anos, em Paris, França, onde vivia há várias décadas. A actriz tornou-se 
conhecida pelo papel de Melanie Hamilton Wilkes, no filme “E Tudo O vento Levou”, e era uma das últimas 
actrizes ainda vivas da chamada era dourada de Hollywood. 

Reabre Biblioteca do 
Camões 

Resgate marca estreia absoluta 
de Moçambique na Netflix 

Após a suspensão tempo-
rária do serviço de atendi-
mento da Biblioteca devido 
às medidas de prevenção 
à pandemia da Covid-19, o 
Camões – Centro Cultural 
Português, em Maputo, in-
forma que irá reabrir a Bi-
blioteca no dia 3 de Agosto, 
respeitando todas as medi-
das adequadas de higiene e 
segurança.
Criada em 1989, a Biblio-
teca tem actualmente um 
acervo com cerca de 20.000 
títulos de todas as áreas do 
conhecimento, com especial 
destaque para as Literaturas 
em Língua Portuguesa (com 
maior evidência de Portugal 
e Moçambique), Direito e 
Gestão. 
Neste espaço está ainda dis-
ponível para consulta o “Nú-
cleo de Artes”, patrocina-
do pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, especialmente 
vocacionado para as artes 
visuais, arquitectura e de-
sign, dispondo de um acervo 
específico para estudo e in-
vestigação nos domínios da 
produção artística e da his-
tória da arte africana.
Os leitores interessados em 
utilizar os serviços da Bi-
blioteca poderão fazê-lo de 
segunda a sexta-feira, entre 
as 9 horas e as 17 h0ras, me-
diante o número de lugares 
disponíveis na sala de leitu-
ra. O acesso e o serviço de 
empréstimo domiciliário são 
gratuitos (uma obra de cada 
vez).
As medidas referidas, es-
crevem, serão avaliadas em 
permanência e mantidas 
enquanto se considerar ser 
prudente ao nível de saúde 
pública

Uma Noite de Poesia enquanto Festival 
Poetas D’Alma não chega

Uma história de amor e 
redenção, que tem como 
pano de fundo o submun-
do do crime em Maputo. 
São as primeiras palavras 
que se podem dizer de 
Resgate, o filme que abriu 
as portas da Netflix para 
Moçambique. 

É c o m  e n o r -
me emoção e 
orgulho que 
podemos, por 
fim, anunciar 
que a longa-

-metragem Resgate passa-
rá a estar disponível numa 
plataforma mundial. Este 
é um reconhecimento mui-
to importante para o filme 
produzido pela Mahla Fil-
mes Lda e toda a equipa 
envolvida nesta produção 
100% moçambicana, mas 
também para o cinema na-
cional e africano, no qual 
a Netflix aposta cada vez 
mais”, foi com esta pompa 
que foi anunciada a entra-
da do primeiro longa 100% 
moçambicano no catálo-
go da Netflix. “Resgate” é 
também o primeiro filme 
luso-africano a ser exibido 
na plataforma. 
 Produz ido  por  Mickey 
Fonseca e Pipas Forjaz, o 
filme tem os pés imersos no 
nosso tempo. A longa-me-
tragem conta uma história 
de amor e de redenção, que 
aborda a questão dos rap-
tos que nos últimos anos se 

Como forma de manter a es-
perança e oferecer uma com-
panhia artística, o CCMA 
– Centro Cultural Moçam-
bicano-Alemão e o Colectivo 
Poetas D’Alma apresentam 
mais uma edição de Noites 
de Poesia, a ter lugar nesta 
quarta-feira, 29 de Julho, pe-
las 18h30, numa transmissão 
mundial através das redes so-
ciais do CCMA e pelo aplica-
tivo ZOOM Cloud Meeting.
Em tempos de crise deve ha-
ver poesia e arte para não só 
aliviar a alma, assim como 
alimentá-la de novas e posi-
tivas energias para enfrentar 
as adversidades impostas 
pela pandemia do novo co-
ronavírus. E porque o evento 
apresenta-se à escala global, 
mas com valorização de Mo-
çambique poético e artístico, 
vários poetas e performers fa-
zem o cartaz desta noite.
Além de artistas de Moçam-
bique, o evento terá a pre-
sença de nacionalidades como 
Angola, Argentina, Alema-
nha, Brasil, África do Sul, 
Chile, Quénia, ESwatini e 
Estados Unidos da América, 
França, Ilha Reunião. 
Nomes como Eliana Nzualo, 
Nelson Lineu, Ivandro Siga-
val, Lorna Zita e o concei-
tuado músico e compositor 
Muzila serão responsáveis 
por erguer a voz por Moçam-
bique, ao lado de artistas re-
conhecidos nos seus países, 
como é o caso dos brasileiros 
Melvin Santana, músico, e a 

poetisa angolana Elisângela 
Rita, que já estiveram em 
Maputo, em 2019. 
Mas haverá espaço para mer-
gulhar noutras sonoridades e 
ritmos com nomes que certa-
mente chegarão com agrado 
ao público moçambicano, en-
tre eles Mariana Félix e Luan 
Charles (Brasil), Thando 
Fuze (África do Sul), Mona 
e Bianca Juanite (Chile), 
MC Diamondong (Angola/ 
Alemanha), Mzwaa, Beezae 
e Sinetisiwe (ESwatini), Lu 
Hazah (Argentina), Raya 
Wambui (Quénia), KaLou-
ne (Ilha Reunião), entre ou-
tros.

Este perfil, que envolve ar-
tistas multifacetados e de 
diversos países do mundo, 
é uma marca já conhecida 
das Noites de Poesia que há 
16 anos acontecem na capi-
tal moçambicana, sendo um 
dos mais compostos eventos 
de performance e poesia. 
Mas este evento tem ainda 
o propósito maior de pers-
pectivar a segunda edição 
do Festival Internacional 
de Poesia e Artes Performa-
tivas – POETAS D’ALMA 
que já se prepara e se es-
pera irreverente, tendo em 
conta os desafios de criação 
impostos pela Covid-19.

têm tornado frequentes em 
Moçambique.
Resgate centra-se na his-
tória de Bruno, que quer 
mudar de vida depois de 
ter passado quatro anos na 
prisão e conhecer finalmen-
te a filha bebé que partilha 
com Mia. Tenta encontrar, 
primeiro sem sucesso, um 
trabalho como mecânico, 
a profissão em que se es-
pecializou. A tia, irmã da 
sua recém-falecida mãe, 

arranja- lhe um emprego 
numa garagem. Mas este 
novo plano de vida cai por 
terra quando, sem aviso, o 
banco ameaça despejá-lo da 
casa da mãe se não pagar 
o empréstimo, por ele des-
conhecido, que ela contraiu 
antes de morrer. E é aí que 
vai ter de voltar ao mundo 
do crime. Uma história que 
agora os espectadores de 
todo o mundo terão a opor-
tunidade de assistir. 
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Prémio Jovem Criativo: pela 
valorização da inovação e criação 

A Empresa Moçambicana 
de Seguros (EMOSE) e o 
Instituto Nacional da Ju-
ventude (INJ) assinaram, 
recentemente, um memo-
rando de entendimento 
alusivo à sexta edição do 
Prémio Jovem Criativo 
2020, que visa reconhecer 
jovens que anualmente se 
destacam nas áreas do 
empreendedorismo, cria-
ção artística e inovação 
científica em todo o país.  

Adelina Pinto

O Presidente do 
Con s e l h o  d e 
Administração 
d a  E M O S E , 
Joaquim Langa, 

fez saber que se trata de uma 
iniciativa do Governo realiza-
da anualmente, em parceria 
com o movimento associativo 
juvenil e demais intervenien-
tes dos sectores público e pri-
vado, visando homenagear e 
distinguir jovens dos 15 aos 
35 anos que se destacam pelo 
seu contributo no desenvol-

vimento do país, através do 
empreendedorismo, da ino-
vação científica e da criação 
artística. 
 Langa disse que a EMOSE 
abraçou esse projecto para 
fazer parte da promoção da 
juventude no que diz respeito 
ao empreendedorismo. 
O projecto tem como prin-
cipais objectivos, segundo 
Langa, a promoção e gosto 
pela livre criação no seio da 
juventude moçambicana, o 
estímulo e divulgação de ac-
ções de jovens artistas.
Por sua vez, a secretária 
permanente da Juventude e 
Emprego, Ivete Alane, dis-
se que este prémio busca 
uma construção harmónica 
da personalidade dos jovens, 
resgatando os que se desviam 
das normas sociais e incenti-
vando os que, ante os diver-
sos desafios, se afirmam na 
sociedade. 
“No programa quinquenal do 
Governo 2020   2024, o foco 
na juventude constitui uma 
das principais agendas de go-
vernação com vista a trans-
formar a vida de milhares de 
jovens cujos resultados, com 
certeza, transformarão cada 
distrito, localidade, província 
e o país”, disse Alane.   
O futuro que pretendemos 
construir de Moçambique, 

O Projecto #FicaEmCasa, 
promovido pelo Standard 
Bank, em parceria com a Uni-
versidade Eduardo Mondlane 
(UEM) e a Televisão de Mo-
çambique (TVM), tem con-
tribuído para a dinamização 
da cultura, em particular a 
música, através da exposição 
dos artistas, numa altura em 
que está vedada a realização 
de espectáculos musicais e a 
abertura das casas de pasto, 
em cumprimento das medidas 
decretadas no âmbito do Esta-

do de Emergência, devido ao 
novo coronavírus. 
Estas medidas estão a afectar, 
negativamente, a vida dos ar-
tistas musicais, para os quais 
foi criada uma oportunidade 
de se manterem ligados aos 
seus admiradores e apreciado-
res das suas músicas, através 
do projecto #FicaEmCasa, 
que associa o entretenimento 
à disseminação de mensagens 
de consciencialização sobre a 
prevenção da Covid-19, cujo 
número de casos no país já ul-
trapassou a barreira dos 1.500.
Pelo palco do projecto #Fi-
caEmCasa já passaram o 
guitarrista Jimmy Dludlu 
(primeira edição), os Ghor-
wane (segunda edição), Ban-
da Kakana (terceira edição), 
Grupo RM (quarta edição), 

Grupo Alambique e GranMah 
(quinta edição), para além de 
artistas como Isaú Meneses, 
Kaliza, Pureza Wafino, irmãs 
Domingas e Belita, e da poeti-
sa Arira Pontes, na qualidade 
de convidados.
Na sexta edição, que teve lu-
gar na sexta-feira, 24 de Julho, 
a figura de cartaz foi o músico 
e guitarrista Zoco Dimande, 
que teve como convidadas as 
artistas Sizaquiel e Xembha. 
Acompanhados por uma ex-
celente banda, os artistas não 

deixaram os seus créditos em 
mãos alheias e deram o melhor 
de si para entreter quem os 
acompanhava através das re-
des sociais do Standard Bank, 
da TVM ou da Rádio Univer-
sitária da UEM.
Durante o Live Show de cerca 
de uma hora e meia, os inter-
nautas, telespectadores e ou-
vintes puderam ouvir alguns 
temas dos dois álbuns de Zoco 
Dimande, nomeadamente “My 
Life” e “My Heroes”. O artista 
emprestou, também, os seus 
dotes de guitarrista às actua-
ções das suas duas convidadas, 
Sizaquiel e Xembha, donas de 
excelentes vozes.  
O Live Show teve um total 
de 507 visualizações (100 em 
tempo real) no Facebook, 71 
comentários, 14 partilhas, 86 

likes, com um alcance de 1.533 
pessoas, 50 visualizações e 30 
comentários, no Instagram. 
No final, para além de louvar 
a iniciativa, Zoco Dimande 
afirmou que o projecto #Fi-
caEmCasa constitui uma 
mais-valia para os artistas mo-
çambicanos, dado o facto de 
não estarem a actuar devido à 
pandemia da Covid-19. 
“Muitos músicos não estão 
a actuar e o Standard Bank 
está a apoiá-los, através da 
realização destes lives, nesta 

fase menos boa. Oxalá a ini-
ciativa continue mesmo de-
pois da Covid-19”, disse Zoco 
Dimande.
A vontade de ver a inicia-
tiva promovida para além 
do período da pandemia foi 
também expressa por Siza-
quiel, que espera que a mes-
ma abranja mais artistas: “É 
uma oportunidade ímpar de 
continuarmos a expor o nosso 
trabalho, porque, apesar da 
pandemia, nós (os artistas) 
não paramos de criar”.
Por seu turno, a cantora 
Xembha considera que, mais 
do que ajudar os músicos, a 
iniciativa constitui mais um 
motivo para os cidadãos per-
manecerem seguros em casa, 
evitando dessa forma a propa-
gação do novo coronavírus. 

#FicaEmCasa: A saga continua 
com Zoco Dimande 

continuou, depende de uma 
aposta permanente na exce-
lente capacitação, formação 
e preparação dos jovens de 
hoje. “O contexto em que 
nos encontramos convoca os 
jovens a tomarem a diantei-

ra em vários processos polí-
ticos, económicos, sociais e 
culturais desta Nação”, de-
senvolveu a secretária per-
manente da Juventude. 
Para Ivete, não basta que o 
Governo lance a iniciativa, 

a sua consistência depende 
do envolvimento activo e 
efectivo dos jovens em todo 
o território nacional, assim 
como dos parceiros, de modo 
a torná-lo cada vez mais ro-
busto. 
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Presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau suspenso por dez anos
A FIFA anunciou na sexta-feira passada a suspensão, por dez anos, do presidente da Federação de Futebol 
da Guiné-Bissau, Manuel Nascimento, de desempenhar funções ligadas ao desporto. O castigo foi anuncia-
do na véspera das eleições na federação, nas quais Manuel Nascimento procurava um terceiro mandato de 
quatro anos.desporto

Anunciado há muito tempo, 
o regresso de Mike Tyson 
aos ringues, aos 54 anos, já 
tem adversário conhecido e 
data marcada. Será um com-
bate de exibição frente ao 
compatriota e também ve-
terano Roy Jones Jr., de 51 
anos, e o evento terá lugar 
a 12 de Setembro em Los 
Angeles. Tyson não partici-
pa num combate há 15 anos, 
mas pelos vídeos de treino 
que tem mostrado nos últi-
mos meses está claramente 
em forma para o regresso. 
Entretanto, Tyson vai par-
ticipar na famosa “Semana 
dos tubarões”, no canal Dis-
covery. O canal anunciou 
que a principal atracção da 
semana, que começa a 9 de 
Agosto, vai ser um comba-
te entre Tyson e um tuba-
rão. Michael Gerald Tyson 
ou Malik Abdul Aziz, mais 
conhecido como Mike Ty-
son  (Nova Iorque, 30 de 
Junho de 1966), é um ex-
-pugilista norte-americano. 
É considerado por muitos 
como um dos maiores luta-
dores de boxe de todos os 
tempos. Mike Tyson teve 
um desenvolvimento físico 
precoce. Aos 12 anos pesava 
mais de 80kg, com muscu-
latura bem avantajada para 
um garoto; aos 15, já era um 
peso-pesado veloz e nocau-
teador, aos 18, nem mesmo 
o seu treinador ficava de pé. 
Aos 20 anos tornou-se cam-
peão mundial, o mais jovem 
peso-pesado a conseguir este 
feito. Obviamente haveria 
consequências para tamanha 
performance num período 
tão curto de tempo. Assim, 
quando Tyson completou 30 
anos já era possível perceber 
que precocemente também 
estava perdendo o seu vigor 
físico e a sua devastadora 
temporada de nocautes e tí-
tulos mundiais.

Regresso de Tyson aos 
ringues já tem data e 
adversário

MAGAZINE vasculha dez anos de triatlo 
após os Jogos Africanos de 2011

A modalidade de triatlo 
teve o seu ressurgimen-
to em Moçambique para 
abrilhantar nos Jogos 
Africanos de 2011, que 
tiveram lugar em Maputo. 
Dez anos depois, a mo-
dalidade quase continua 
no anonimato, mas está 
prestes a surgir uma fede-
ração de triatlo. O MAGA-
ZINE teve o resumo dos 
momentos marcantes, 
durante uma década de 
actividades a funcionar 
como União Moçambicana 
de Triatlo.

Alfredo Langa    

A modalidade de 
triatlo em Mo-
ç amb i q u e  j á 
tem dez anos 
de actividades. 

Brevemente será constituída 
uma Federação Moçambica-
na de Triatlo, desaparecen-
do a União Moçambicana de 
Triatlo. 
Num longo documento que 
tivemos acesso em exclusi-
vo, o MAGAZINE faz uma 
radiografia dos dez anos do 
triatlo, após a sua participa-
ção nos Jogos Africanos de 

2011. 
Em Setembro de 2010 ini-
ciou-se com as actividades 
de triatlo em Moçambique, 
com Janete Antunes como 
presidente da Comissão Ins-
taladora e como treinador 
nacional Rodrigo Rocha, 
actualmente presidente do 
ATCM. 
A nível estrutural e patri-
monial, a União Nacional de 
Triatlo (UNT) não dispõe 
de instalações próprias. Ao 
nível de formações, a União 
Nacional de Triatlo conta 
com o apoio de outras fede-
rações internacionais como a 
egípcia e sul-africana. 
Um documento em nossa 
posse indica que as forma-
ções proporcionadas pela 
UNT contribuem para que 
os atletas tivessem partici-
pação a nível nacional e in-
ternacional, resultando nas 
seguintes conquistas: 2011, 
primeira participação nos 
Jogos Africanos do referido 
ano. Contando com a parti-
cipação de 4 atletas triatlo 
sprint que impulsionaram a 
modalidade, destacando-se 
os atletas Iassine Sulema-
ne, Ivan Rosário, Cláudio 
Champier e Edelson Rema-
ne.
 Em 2012 foram formados 
15 juízes cronometristas pela 
União Nacional do Triatlo, 
em parceria com a African 
Triathlon Union. Em 2012 
participaram 5 atletas, na 
África do Sul, no campeo-

Pormenor de uma actividade de triatlo

Pode-se dizer que o tria-
tlo moderno surgiu no San 
Diego Track Club, na dé-
cada de 1970. A primeira 
grande competição de tria-
tlo, entretanto, foi o Iron-
man Triathlon, organizada 
em 1978 no Havaí. Naquela 
ocasião, a competição foi 
organizada com o intuito 
de esclarecer qual dos atle-
tas (nadador, ciclista ou 
corredor) tinha o melhor 
condicionamento físico, que 
possuía a maior resistência. 
Era uma competição ge-
nuinamente individual, na 
qual não eram permitidas 
interacções entre alguns 
competidores que viessem 
a prejudicar os demais. Por 
exemplo, não era permitida 
a prática conhecida como 
vácuo  (que é a redução 
da resistência aerodinâmi-
ca em até 30%, conseguida 

pelo atleta que se posiciona 
atrás do outro) durante a 
etapa de ciclismo. A moda-
lidade estreou no programa 
nos Jogos de Sydney no 
ano 2000, fundada em 1989. 
Tais modificações, aplica-
das com o fim de tornar a 
modalidade mais atractiva 
ao público, alteraram con-
sideravelmente a dinâmica 
da prova e afastaram-na 
dos princípios que guiaram 
o nascimento da modali-
dade, mas aproximaram o 
desporto dos requisitos ne-
cessários para ingressar no 
âmbito dos desportos olím-
picos. Algumas das altera-
ções mais importantes para 
que o triatlo se tornasse 
um desporto olímpico di-
zem respeito aos uniformes 
e a exposição de logo de 
patrocinadores nos unifor-
mes dos atletas.

O que é triatlo

nato da BMG super Sprint, 
nomeadamente  Ivan do 
Rosário, Edelson Remane, 
Iassine Sulemane, Cláudio 
Champier e Bruno Sousa. 
Em 2013 houve o primei-
ro curso de treinadores. Em 
2014 a modalidade vê a elei-
ção de Rodrigo Rocha para 
membro da African Tria-
thlon Union e da Internatio-
nal Triathlon Union.
A nível doméstico, o primeiro 
evento de grande relevo teve 
lugar em 2015 com a realiza-
ção do campeonato interna-
cional, com grandes partici-
pações de infantis, seniores, 
destacando-se para a terceira 
classificada a triatleta Jéssica 
Cossa e Master Philipe Gag-
naux.

Em 2018, um número de 
5 atletas participaram no 
circuito internacional do 
IronMan, tendo o atleta 
moçambicano de origem sul-
-africana Duncan Wyness se 
qualificado para o campeo-
nato do mundo, realizado 
na África do Sul. O mesmo 
também participou na Fran-
ça, em Nice. Apuramos que a 
UNT nunca prestou, dez anos 
depois, um relatório oficial de 
contas, uma vez que a mesma 
nunca beneficiou de fundos 
do erário público, tendo as 
actividades já desenvolvidas 
sido financiadas por empresas 
privadas ou particulares, aos 
quais foram prestadas contas 
nos termos acordados com as 
mesmas entidades.    
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SED promete apoio e inteirar-se 
dos projectos da FMX  

O Secretário de Estado do 
Desporto (SED), Carlos 
Gilberto Mendes, visitou 
na semana passada a Fe-
deração Moçambicana de 
Xadrez (FMX), com vis-
ta a inteirar-se do estágio 
actual da modalidade, no 
que diz respeito ao campo 
competitivo e de gestão 
em Moçambique. 
Na ocasião, Gilberto Men-
des escalou as instalações 
da FMX, tendo percorrido 
todos os compartimentos. 
Depois dirigiu uma reu-
nião conjunta da sua de-
legação e membros da Fe-
deração Moçambicana de 
Xadrez. 
Coube ao presidente da 
FMX, Domingos Langa, 
dar o informe das suas 
actividades, onde o maior 
destaque foi o esforço na 
requalificação da sede des-
ta federação, outrora to-
talmente degradada. 
Langa disse que uma das 
maiores dificuldades que 
enfrentam é da crise finan-
ceira, devido à situação 
atípica em que o país se 
encontra. Acrescentou que 
“nós tomamos posse num 
momento de crise econó-
mica no país, em que era 
difícil ter apoios. Fomos 
aguentando, mas logo de 
seguida veio a Covid- 19. 
Mas conseguimos cumprir 
com muito esforço as nos-
sas provas e demos segui-
mento aos projectos em 
curso”. 
No que diz respeito à mas-
sificação da modalidade, 
Langa esclareceu que “um 
dos nossos grandes desa-
fios tem a ver com a luta 
que vimos desencadean-
do para que terminemos 
o mandato com todas as 
associações legalizadas. 
Algumas já estão, mas 
outras não. Algumas com 
processos avançados, mas 
as dificuldades financeiras 
têm posto um travão no 
processo. Nós não vamos 
sossegar sem ver todas as 

associações legalizadas, e 
pedimos apoio à Secreta-
ria de Estado do Desporto 
se pode nos ajudar neste 
capítulo. Outro aspecto 
é que a sede não é nossa. 
O título de propriedade 
não encontramos. Um dia 
nos podem correr daqui. 
Temos um projecto imo-
biliário que já demos a 
conhecer ao Fundo de Pro-
moção Desportiva (FPD), 
mas tudo ficou encravado 
porque não temos o títu-
lo. Tememos um dia nos 
escorraçarem daqui”. Por 
seu turno, o Secretário de 
Estado do Desporto, Gil-
berto Mendes, disse no 
final da visita que “estou 
satisfeito com esta visita e 
pelo nível de organização 
que esta federação mos-
trou. Dificuldades existem, 
mas eles não se apegam 
em murmurar muito, mas 
sim mostram vontade de 
procurar soluções. Eles 
têm um projecto bom, 
onde com mais calma nos 
iremos inteirar dele. Na-
quilo que é a nossa capa-
cidade vamos ajudar no 
possível. No que diz res-
peito à legalização das as-
sociações, quero frisar que 
daqui saio muito satisfeito 
e desejo boa sorte à selec-
ção que vai participar nas 
olimpíadas online de xa-
drez da Rússia”. 
Entretanto, o xadrez está 
de luto. Faleceu na passa-
da sexta-feira o emblemá-
tico xadrezista Adriano 
Moisés, vítima de doen-
ça. Em vida, Adriano fez 
parte de uma geração que 
marcou o nascimento do 
xadrez em Moçambique, 
onde foi referência como 
jogador e dirigente. 
Adriano Moisés foi ex-pre-
sidente da Associação Pro-
vincial de Xadrez de Gaza. 
Antes da sua morte, era 
presidente da Mesa da As-
sembleia-Geral do actual 
elenco dirigido por Jordão 
Matavel. Alfredo Langa

Transferências de compatriotas 
animam a diáspora desportiva 

SED reunido com direcção da FMX

Três jogadores moçambi-
canos foram destaque no 
mercado de transferên-
cias na diáspora despor-
tiva. Um deles não se 
transferiu, mas renovou 
o contrato com o seu 
clube. Trata-se de Miro, 
enquanto Clésio foi para 
Zira FC do Azerbaijão e 
Joshua para o Guimarães 
de Portugal.

Alfredo Langa

É um facto que há 
muita comuni-
dade desportiva 
moçambicana, 
concretamente 

no futebol, que com o térmi-
no de épocas desportivas uns 

podem renovar e outros po-
dem ser transferidos, portan-

to, a roleta das transferências 
continua a merecer destaque. 
Recentemente, três jogadores 
moçambicanos, nomeada-

mente Miro, Joshua e Clésio, 
melhoraram os seus contra-
tos. O internacional Clésio 
Baúque é o mais novo refor-

ço do Zira FK do Azerbaijão. 
O contrato tem a duração de 

uma época. 
O avançado moçambicano 
termina assim o vínculo con-
tratual com o FK Qabala , 
clube que representou na úl-
tima temporada. Assim, Clé-
sio vai representar o sétimo 
clube no estrangeiro, após 
passagens pelo Philadelphia e 
Harrisburg City dos Estados 
Unidos da América, Paneto-
likos da Grécia, Instanbuls-
por da Turquia e FK Qabala. 
Com 25 anos, o internacional 
moçambicano tem sido um 
dos jogadores frequentes nas 
convocatórias de Luís Gon-
çalves, o técnico português 
ao serviço dos Mambas. En-
tretanto, o Vitória de Gui-
marães anunciou, há dias, a 
contratação do médio Abel 
Joshua, de 20 anos. O mo-
çambicano, formado no Bla-
ck Bulls, chega ao D. Afon-
so Henriques proveniente do 
Amora FC do Campeonato 
de Portugal. Seguindo o di-
tado ։panela velha faz boa 

comida”, o antigo interna-
cional moçambicano, agora 
com 38 anos de idade, Miro 
Lobo, acaba de renovar o seu 
contrato de trabalho com o 
Bravos de Maquis, equipa 
angolana que vai disputar o 
Girabola 2020/2021. Esta é 
a quinta temporada consecu-
tiva ao serviço do Bravos de 
Maquis, depois de ter cum-
prido as duas primeiras tem-
poradas no futebol angolano 
ao serviço do ASA. 
Miro, recorde-se, chegou a 
Angola transferido da Liga 
Desportiva de Maputo, em 
2014. O jogador conquistou 
apenas um título, nomea-
damente como vencedor da 
Taça de Angola da tempo-
rada 2015, numa final dispu-
tada a 31 de Outubro diante 
da Sagrada Esperança, onde 
a sua equipa venceu por uma 
bola sem resposta.

Clésio reforça Zira FK do Azerbaijão

Joshua vai jogar no Guimarães

Miro renova pelo Bravo de Maquis      
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Feizal Sidat pede espaço a Manuel de 
Araújo para erguer sede provincial

Recomendações

#Fique em Casa!

Está em suas mãos evitar que o 
coronavírus se espalhe

A Federação Moçam-
bicana de Futebol 
(FMF) desdobra-se em 
actividades, à escala 
nacional, para organizar 
a componente gestão 
desportiva. Na semana 
finda, na província de 
Zambézia, depois de 
ceder uma nova sede à 
Associação de Futebol 
da Cidade de Maputo, 
a mão foi estendida ao 
presidente do Município 
de Quelimane, Manuel 
de Araújo, para um 
apoio na atribuição de 
um espaço para erguer 
a sede da Associação 
Provincial de Futebol da 
Zambézia.

Alfredo Langa   

No último dia 
da  v i s i t a  à 
província da 
Zambézia, 
encerrando 

a sua agenda de trabalho 
pela Zona Centro do país, 
Feizal Sidat e sua delega-

ção manteve um encontro 
com o Governo da pro-
víncia de Zambézia, onde 
apresentou ao governador 
Pio Matos as linhas ge-
rais da sua governação, a 
súmula da sua agenda na-
quela província e convidou 
o governo local a apoiar o 
futebol naquela província. 
Segundo apuramos no site 
oficial da Federação Mo-
çambicana de Futebol, a 
delegação da FMF, lidera-
da por Feizal Sidat, visitou 
as instalações do Ferroviá-
rio de Quelimane, para de-
pois manter um encontro 

de cortesia com o presiden-
te do Conselho Autárquico 
da Cidade de Quelimane, 
Manuel de Araújo. 
No encontro foi discutido 
o apoio à Associação Pro-
vincial de Futebol, tendo 
em vista a necessidade de 
um espaço para edificação 
da sede do órgão reitor do 
futebol naquele ponto do 
país. As condições do Cam-
po Municipal de Quelimane 
e o futebol de formação fo-
ram outros assuntos aflora-
dos no encontro. 
Durante o trabalho houve 
ainda oportunidade para 

visitar o campo e as insta-
lações do Sport Quelimane 
e Benfica, onde o presidente 
da FMF foi convidado a co-
nhecer o dia-a-dia do clube 
e assinar o livro de honra 
daquela agremiação despor-
tiva.
Arnaldo Salvado, Director 
Técnico Nacional, liderou 
o encontro com os clubes 
e a Associação Provincial 
de Futebol da Zambézia, 
onde a agenda compreen-
dia os pontos seguintes: 
associações distritais de fu-
tebol, legalização dos clu-
bes, inscrição de atletas na 

plataforma FIFA Connect, 
academias de futebol, for-
mação de agentes desporti-
vos (treinadores, árbitros e 
gestores desportivos) e fute-
bol feminino. 
Entretanto, encerrou na se-
mana passada a capacita-
ção de clubes e da Associa-
ção de Futebol da Cidade 
de Maputo na plataforma 
FIFA Connect, tendo os 
participantes se mostrado 
satisfeitos e enumeram as 
mais-valias que o sistema 
poderá trazer na gestão dos 
jogadores. 
O gestor desportivo do Es-
trela Vermelha, Abel Bar-
roso, disse que “o curso é 
benéfico para os gestores dos 
clubes, pois facilita as inscri-
ções e ajuda-nos a contornar 
um problema muito grave 
que é a falsificação de idades 
dos jogadores. Com o siste-
ma online, esta preocupação 
fica ultrapassada”. 
Virgínia Manjate, da Asso-
ciação Desportiva de Albazi-
ne, frisou que “foi uma gran-
de valia para nós, pois como 
treinadores e gestores preci-
sávamos de criar uma pla-
taforma para conhecermos o 
historial do atleta e melhor 
perspectivar o seu futuro. 
É de facto a concretização 
de um sonho de anos e veio 
corresponder às nossas ex-
pectativas”, finalizou.

Manuel de Araújo dando boas vindas à delegação da FMF


