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Violência xenófoba contra 
moçambicanos faz um 

morto em Joanesburgo 

Um ano do Acordo de Paz: 
Personalidades defendem 
alargamento do diálogo 

- O investigador do CIP, Borges Nhamire, diz que os 
dados comprovam isso. “Primeiro, o Procurment 
público é a área onde mais se pratica corrupção no país, 
de diversas formas, a destacar a sobrefacturação… 
depois as comissões; segundo, é o confl ito de interesses, 
terceiro é o tráfi co de infl uências…”

Ajustes 
directos 

são a forma 
mais óbvia de 

corrupção

Sucessores de Alice Mabota 
processados por desvio de dinheiro

O edifício-sede da Liga dos Direitos 
Humanos foi vendido por 50 milhões 
de meticais para amortizar as dívidas 
contraídas aquando da gestão de Alice 
Mabota. O valor foi desviado da instituição 
e o caso já está no Tribunal.

A anarquia do estado de dúvida 
poderá nos custar caro 

A terceira prorrogação do Estado de 
Emergência chegou ao fi m. O “vazio 
legal” abriu espaço para o relaxamento 
das medidas de prevenção da Covid-19. 
Os números da anarquia podem ser 
anunciados nos próximos dias. 
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destaques
Insurgentes mataram oito pessoas em dois ataques
Oito pessoas morreram, sete das quais decapitadas, em nova investida de insurgentes com inspi-
ração radical em Mocímboa da Praia e Macomia, quando o grupo invadiu as sedes distritais militariza-
das em busca de comida, relataram alguns moradores à VOA.

Acordo de Paz e Reconciliação: Incertezas, 
incertezas e incertezas

Violência xenófoba contra 
moçambicanos faz um 
morto 
Um imigrante moçambicano 
morreu e pelo menos 18 pessoas, 
também de nacionalidade mo-
çambicana, ficaram desalojadas 
por alegada violência xenófoba 
em Tokoza, leste de Joanesbur-
go, disse esta segunda-feira à 
Lusa uma das vítimas.
“Houve um moçambicano que 
foi morto, queimaram tudo o 
que tinha, e levaram tudo, todos 
os moçambicanos ficaram sem 
nada”, relatou, em declarações à 
Lusa, o imigrante moçambicano 
David Machava.
“Ele morreu anteontem [sábado], 
quando eles entraram aí a bater 
em Tokoza Pola Park”, adian-
tou.
David Machava, na África do 
Sul desde 1987, onde constituiu 
família com oito filhos, disse que 
a maioria dos imigrantes moçam-
bicanos afectados pela recente 
onda de violência xenófoba resi-
dem em Pola Park, uma área do 
bairro de Tokoza vizinha a Ka-
tlehong.
“São muitos moçambicanos […] 
podem chegar a 18 moçambica-
nos, porque há muitos a viver 
aqui em Pola Park”, contou Ma-
chava.
“Eu também estou à procura de 
um sítio […] pediram documen-
tos, bateram-me à queima roupa; 
um outro moçambicano aban-
donou a casa dele porque lhe 
disseram que o iam matar e eu 
também estou a procurar outro 
sítio”, declarou.
Por seu lado, José Sobrinho, 37 
anos, natural de Chókwè, distrito 
da província de Gaza, no Sul de 
Moçambique, disse à Lusa que o 
seu negócio de reparação de te-
levisores não sobreviveu aos ata-
ques violentos.
A violência xenófoba contra 
imigrantes moçambicanos em 
Tokoza, referiu José Sobrinho, 
eclodiu na passada terça-feira 
e só viria a dissipar-se no do-
mingo, após a intervenção do 
Exército sul-africano e do mi-
nistro da Polícia, Bheki Cele.
O imigrante moçambicano re-
feriu que os responsáveis, de 
etnia AmaXhosa, justificaram 
a violência contra os imigran-
tes moçambicanos e a vanda-
lização das suas casas e lojas 
alegando “falta de electricidade” 
no bairro de Tokoza, há três se-
manas.. LUSA

A terceira será de vez? 
Foi a questão que se im-
pôs logo no início. Conta-
mos já um ano do Acordo 
de Paz e Reconciliação de 
Maputo, que abriu espa-
ço para a efectivação do 
processo de Desmobili-
zação, Desmilitarização 
e Reintegração. Já foram 
reintegrados cerca de 500 
ex-guerrilheiros da Rena-
mo, num processo que se 
espera beneficie a pouco 
mais de 5000. Refazemos 
a cronologia do acordo 
em 8 momentos marca-
dos pela sombra da Junta 
Militar.

Elton Pila

1.Ossufo Momade che-
gou à cidade de Ma-
puto já presidente da 
Renamo. Naquela ma-
nhã, 1 de Agosto de 

2019, havia assinado o Acordo 
de Cessação das Hostilidades, 
em Gorongosa, que abriria es-
paço para o Acordo de Paz e 
Reconciliação de Maputo – 6 
de Agosto, colocando fim aos 

já longos anos de instabili-
dade militar, que faziam da 
zona Centro do país uma re-
gião transitável apenas com 
escoltas militares. Mas o fim 
da instabilidade era e é ainda 
distante. 
Ossufo Momade chegou en-
sombrado por Mariano Nhon-
go e pela Junta Militar, que 
lhe contestavam a liderança. 
Mas o novo líder da Renamo 
defendia a legitimidade de ter 
saído de um congresso. 
A assinatura do acordo foi 
marcada por um abraço efu-
sivo entre os dois signatários, 
com promessas de que Mo-
çambique não experimentaria 
outra instabilidade. Mas ain-
da seria preciso perceber se 
a paz era efectiva ou apenas 
um espasmo. As eleições de 15 
de Outubro, que já tinham o 
recenseamento manchado pe-
los números inflacionados de 
Gaza, seriam o teste de fogo.

2. O Acordo de Paz e Recon-
ciliação de Maputo foi visto 
como um caminho para que 
as eleições decorressem num 
ambiente menos hostil. Umas 
eleições para as quais Ossufo 
Momade já se fazia tarde, era 
ele ainda um rosto pouco co-
nhecido para milhares de mo-
çambicanos. Tudo concorreu 
para que a Renamo obtivesse 
um dos piores resultados que 
se tem memória na história da 

jovem democracia. 
A descentralização, que garan-
tiria a eleição de governadores, 
deu à Frelimo todas as pro-
víncias. Ossufo Momade con-
testou os resultados, a acusar 
uma mega fraude. Chegou a 
“instar todos os moçambica-
nos a não aceitarem a mega 
fraude eleitoral”. Ameaçou 
fazer manifestações, mas as 
ameaças fizeram-se, pouco de-
pois, palavras mortas.  

3. O Estatuto de Líder do 
Segundo Partido mais vota-
do, que se debatia desde as 
eleições de 2014, um caminho 
visto para o silenciamento de 
Afonso Dhlakama, que rei-
vindicava, na época, a gover-
nação das províncias onde a 
Renamo conseguiu maioria, 
voltou a ser o centro do de-
bate. Ossufo Momade remetia 
ao futuro e ao seu partido a 
resposta se aceitaria ou não. 
Mas a sua tomada de posse no 
Conselho de Estado começou 
a sugerir um Ossufo Momade 
mais perto dos 71 milhões ao 
ano, que era o budget que lhe 
seria reservado. Contava-se 
ainda na lista das benesses as 
honras e precedência nos ter-
mos do Protocolo do Estado.
A aceitação deste estatuto sig-
nificava, para algumas vozes, 
o alinhamento de Ossufo Mo-
made com Filipe Nyusi, o que 
podia sugerir mais uma certe-

za para o sucesso do DDR.

4.Foi um encontro surpresa 
que sugeriu o início efectivo do 
DDR. Menos efusivo que o en-
contro de 6 de Agosto, aque-
le de 16 de Abril, foi já com 
a pandemia a ensinar novas 
formas de estar. O encontro 
entre Filipe Nyusi e Ossufo 
Momade, que decorreu à por-
ta fechada, abordou os ata-
ques no Centro do país e as 
medidas para os ultrapassar, 
com urgência. Mas também o 
processo de Desmilitarização, 
Desmobilização e Reintegra-
ção que devia ser retomado 
conforme o roteiro previamen-
te aprovado. 
A resposta de Nhongo não 
tardou. Volvidos três dias, a 
partir de Gorongosa, Mariano 
Nhongo reafirmou que a vio-
lência no Centro continuaria 
até a saída de Ossufo Momade 
da liderança da Renamo. 

5. Os primeiros reintegrados 
chegaram num manto de se-
cretismo. Foi a 4 de Junho o 
reinício-surpresa que integrou 
a primeira leva, cerca de 60 
guerrilheiros, de um processo 
que se espera que beneficie a 
pouco mais de 5000 antigos 
combatentes da Renamo. À 
entrada para a vida civil, os 
beneficiários receberam kits 
contendo vestuário, produtos 
de higiene, telemóveis e mate-
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No primeiro ano do Acor-
do de Paz e Reconciliação 
de Maputo, o MAGAZINE 
Independente ouviu dife-
rentes sensibilidades que 
olharam para o passado, 
presente e futuro do 
pacto. É ideia comum a 
necessidade de alarga-
mento do diálogo para o 
envolvimento da Socieda-
de Civil, outros partidos 
políticos, mas também 
– e sobretudo - da Junta 
Militar, para que se evitem 
futuros acordos. 

Mirko Manzoni- Presidente 
do Grupo de Contacto do 
DDR

Sentimo-nos encorajados 
pelos resultados alcança-
dos. É preciso respeito pela 

cessação das hostilidades 
e do processo de Desarma-
mento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) dos ex-
-combatentes da Renamo. 
Os membros do Grupo Téc-
nico Conjunto de Monitoria 
e Verificação continuam a 
trabalhar incansavelmente a 
fim de assegurar o cumpri-
mento, ao mesmo tempo que 
disseminam mensagens de 
paz. Agora já não há espa-
ço para recuos no caminho 
rumo a uma paz definitiva. 
Os ataques que têm sido 
protagonizados por homens 
armados na zona Centro do 
país são uma antítese da vi-
são de Paz que Dhlakama 
lutou para preservar ao lon-
go dos últimos anos.

Salomão Muchanga- Nova 
Democracia

Moçambique ass ina la  o 
aniversário do acordo em 
guerra. É realmente um 
equívoco colectivo sem pa-
ralelo na história contem-

porânea. Mariano Nhongo 
é uma manifestação inequí-
voca de um acordo falhado, 
cuja resolução é um diálogo 
sincero sem aparatos dema-
gógicos que o Presidente 
Nyusi e seu querido par-
ceiro não podem evitar. Se 
não, em 2024, nas vésperas 
das eleições, vão assinar o 
Acordo de Paz Definitivís-
sima. É preciso compreen-
der que a paz se faz com 
inclusão, que a paz se faz 
com justiça. Uma paz des-
ligada da inclusão e justi-
ça é um recreio de pequena 
escala a fazer da paz um 
evento e não uma agenda. 

Dércio Alfazema- Insti-
tuto para Democracia 
Multipartidária

Podemos olhar para o pri-
meiro ano do Acordo de 
Paz e  Reconc i l iação de 
Maputo em duas perspec-
tivas. A primeira é que as 
partes estão a cumprir o 

acordado, há resultados em 
termos da implementação 
do DDR. Por outro lado, 
temos a questão da Junta 
Militar que precisa ser tra-
tada como sendo parte do 
processo de paz. 
Continuamos a ins ist i r , 
como Sociedade Civil, que 
o processo da implemen-
tação dos acordos precisa 
de ser mais aberto e com 
partilha de informação re-
gular. A nossa expectativa 
é que o país não precise 
de assinar outro acordo de 
paz. Queremos celebrar a 
paz ao longo dos anos. Mas 
sabemos que isso demanda 
de vários factores, como a 
questão da credibilidade do 
processo eleitoral, melhor 
gestão governativa e parti-
lha de recursos.

Raul Domingos- PDD e 
negociador do Acordo de 
Roma 

É um a c o rdo  qu e  v em 

preenche r  uma l a cuna . 
Tem a possibilidade de ser 
bem sucedido se souberem 
tratar a questão da Junta 
Militar. Estamos a falar 
de uma paz efectiva, que 
indica paz em todas as di-
mensões. Enquanto houver 
a Junta Militar, o processo 
de DDR não será concluí-
do com sucesso. É preciso 
encontrar interlocutores 
credíveis para esta aproxi-
mação à Junta Militar. Sei 
que já houve tentativas de 
aproximação, mas parece 
que as pessoas não conse-
guiram convencer Nhon-
go para que tivessem uma 
conversa. 
A Renamo e o Governo de-
vem aproximar-se da Junta 
Militar, cada um com a sua 
dimensão. A Renamo na 
dimensão interna, a Junta 
Militar não se apresenta 
como uma força exterior. 
É preciso que se aceite que 
eles pertencem a Renamo, 
não sejam tratados como 
indisciplinados. É preciso 
aproximar e ouvir as suas 
reivindicações. Até agora 
ninguém sabe dizer de for-
ma clara quais são as rei-
vindicações da Junta Mi-
l itar. A aproximação do 
Governo seria na perspecti-
va de garantir a paz e se-
gurança nacional. 
O ano que falta para ter-
minar o processo, apesar 
de termos até aqui 10% do 
contingente reintegrado, é 
um tempo suficiente para 
que sejam reintegrados os 
que faltam. A experiência 
do Acordo Geral de Paz 
ensina que é preciso saber 
onde estão estes guerrilhei-
ros, fazer o mapeamento e 
trabalhar no sentido de os 
integrar. 

Personalidades defendem alargamento do 
diálogo para evitar futuros acordos

Mirko Manzoni Salomão Muchanga Dércio Alfazema Raul Domingos

rial de construção.  
Este reinício contou com a 
presença de Filipe Nyusi e Os-
sufo Momade. 
Na altura, Nyusi assumiu a 
complexidade do processo, 
mas disse acreditar ser possí-
vel levá-lo a bom porto, cha-
mando Nhongo e todos os se-
guidores da Junta Militar para 
tomarem parte do processo. 
Mariano Nhongo, que se mos-
trou surpreendido com o rei-
nício do DDR, disse que o 
considerava nulo, garantindo 
que se vai reunir com os seus 
guerrilheiros para que corres-
sem atrás das armas agora en-
tregues por antigos dirigentes 

da Renamo. 

6. Volvida uma semana do 
reinício do processo, a primei-
ra base militar da Renamo foi 
encerrada. Foi uma equipa 
mista a testemunhar o acto 
simbólico. Representantes do 
Governo, da Renamo e da Co-
munidade Internacional parti-
ram a pé do posto administra-
tivo do Dondo (na província 
de Sofala) para inspeccionar a 
base da Renamo situada nas 
proximidades, a duas horas e 
meia de distância. 
Mirko Manzoni, enviado pes-
soal do Secretário-Geral das 
Nações Unidas para Moçam-

bique, celebrava num comuni-
cado o acto que representava 
um avanço significativo do 
processo. Dias depois foi anun-
ciada a reintegração de nomes 
próximos a Mariano Nhongo, 
que ajudavam a engrossar a 
voz da Junta Militar, como 
que a sugerir o isolamento de 
Mariano Nhongo, que agora 
reclama constantes ataques 
às suas bases.

7. Volvidos 45 dias, apenas 
10% do total dos militares 
por desmobilizar beneficia-
ram do processo. Mas Ossufo 
Momade, presidente da Re-
namo, mostrou-se satisfeito. 

“Ao celebrarmos os 45 dias 
da retomada do processo, re-
gistamos com satisfação que 
a implementação do DDR 
decorre a um ritmo encoraja-
dor e continuamos expectan-
tes no sentido de que a des-
mobilização e reintegração 
dos nossos combatentes pela 
democracia continue de for-
ma célere, condigna e huma-
nizada”, disse numa comuni-
cação à nação.

8. A contrariar a euforia do 
DDR estava o ambiente de 
insegurança que marcava os 
guerrilheiros desmobiliza-
dos. Os ex-guerrilheiros da 

Renamo temiam pela vida. 
Tinham o receio dos ataques 
recorrentes da Junta Militar 
fazerem de todos eles víti-
mas da retaliação das forças 
governamentais. A Renamo 
começou com campanhas 
de sensibilização nas aldeias 
onde estão a ser reintegra-
dos os antigos pertencentes 
às suas fileiras militares para 
que existam condições de 
habitabilidade, esperando-se 
que o processo termine até 
meados de 2021. Mas sem 
uma aproximação com Ma-
riano Nhongo e a Junta Mi-
litar persistirá um manto de 
incertezas sobre o acordo. 
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destaques
Fronteiras começaram a cobrar taxas de assistência e fiscalização a bordo
Desde 1 de Agosto os meios de transporte passaram a pagar taxas de assistência e fiscalização 
a bordo em todos os pontos fronteiriços do país. À luz do Diploma Ministerial 18/2007 de 9 de 
Fevereiro, todos os meios de transporte passaram a pagar taxas diversas nos pontos fronteiriços 
do país. 

Ajustes directos são a forma mais 
óbvia de corrupçãoAmélia Muendane inicia 

“caça às bruxas” na AT

A Presidente da Autoridade Tri-
butária de Moçambique (AT), 
Amélia Muendane, inicia um 
vigoroso combate sem tréguas 
contra a corrupção na instituição 
que dirige, de forma a evitar a 
desaceleração da implementação 
da agenda de desenvolvimento 
nacional. 
Foi durante o retiro dos mem-
bros do Conselho de Direcção 
do Gabinete do Controlo Interno 
que a Presidente da AT, Amélia 
Muendane, disse que a institui-
ção que dirige não pode conti-
nuar a figurar na lista das insti-
tuições mais corruptas do país, 
devendo o Gabinete do Controlo 
Interno iniciar uma introspecção 
profunda, avaliar os desafios e 
encontrar as melhores estratégias 
para combater este mal. Por isso, 
a Presidente da AT revelou que 
no âmbito das acções de promo-
ção da integridade e prevenção 
da corrupção foi reformulado o 
código de conduta dos funcioná-
rios da AT e criado o Gabinete 
de Risco.
Na mesma senda, Amélia Muen-
dane fez um balanço do período 
que compreende os anos de 2015 
a 2019, em que foram trami-
tados, naquela instituição, 231 
processos disciplinares, resultan-
tes de desvio de fundos, coerção, 
envolvimento em contrabando, 
entre outras irregularidades. 
A dirigente da AT reconheceu 
que este número de processos 
continua muito longe dos casos 
reais de corrupção na instituição. 
Contudo, Amélia Muendane de-
seja uma maior eficiência na ar-
recadação de receitas, de forma a 
garantir o funcionamento normal 
da economia. “Moçambique está 
à nossa espera para construir-
mos escolas, hospitais, estradas, 
pontes, casas, barragens, para 
acabar com o analfabetismo, 
a pobreza e a dependência por 
poupanças alheias”, disse. 
Recorde-se que o caso mais re-
cente de corrupção na AT foi 
registado no dia 20 de Julho, na 
província de Inhambane, em que 
sete funcionários foram acusa-
dos de ter desviado mais de 12 
milhões de meticais. O esquema 
fraudulento teve o seu início em 
Maio de 2016 e consistia em des-
viar o dinheiro que era destinado 
ao pagamento de impostos nas 
repartições da Autoridade Tribu-
tária em Inhassoro e Vilankulo.

  Neuton Langa

O Governo liderado por 
Filipe Nyusi optou por 
recorrer aos ajustes 
directos para a adjudi-
cação de obras públicas 
nos diferentes pontos do 
país. O ajuste directo é 
de lei, mas não há sombra 
de dúvida que este abre 
espaço para que princí-
pios de transparência e 
éticos fiquem na gaveta, 
prevalecendo o livre arbí-
trio na escolha de quem 
irá fornecer bens e servi-
ços. Entretanto, o perito 
de Procurment Público 
no CIP, Borges Nhamire, 
disse, em entrevista ao 
nosso jornal, entre outras 
coisas, que no caso da 
reabilitação das casas de 
banho das escolas não há 
emergência que justifique 
os ajustes directos. Siga 
a entrevista. 

Neuton Langa

O 
país ob-
servou um 
Estado 
de Emer-
gência por 

120 dias, e nesse período 
houve a necessidade de 
se fazer algumas inter-
venções em alguns sec-
tores, como a educação. 
No entanto, o Estado 
moçambicano optou por 
adjudicar as obras por 
ajuste directo às em-
presas que vão fornecer 
bens e serviços. Como 
encara este procedimen-
to?

- No caso da educação em 
especial, o Governo se refu-

gia no facto das crianças e 
adultos terem que voltar às 
aulas, mas é preciso reabili-
tar os sanitários e construir 
fontes de água em algumas 
escolas. Estas obras estão or-
çadas em 3.5 biliões de meti-
cais e esse dinheiro é muito, 
porque o Governo pretende 
fazer as contratações por 
ajustes directos, a coberto da 
situação da emergência. Isto 
é, as obras nas escolas são 
uma emergência porque não 
estavam previamente planifi-
cadas. Mas em quanto tempo 
esse trabalho será feito? Fa-
la-se de três meses. Quantos 
meses leva um concurso pú-
blico? São 30 dias. A título 
de exemplo, é a contratação 
da empresa que vai fazer a 
marcação dos combustíveis, 
que foi feito um concurso in-
ternacional e dentro de duas 
semanas teremos os resulta-
dos dos concorrentes. Então, 
o tempo médio de um con-
curso público é de 30 dias. 
Olha, os ajustes directos são 
de lei, mas estes não são 
transparentes e existe uma 
grande probabilidade de ha-
ver corrupção. Não quero 
dizer que a falta de transpa-
rência é corrupção, mas que 
esta falta de transparência 

cria uma grande oportunida-
de para corrupção no sector 
do Procurment público. 
No Procurment público em 
Moçambique é onde ocor-
rem mais casos de corrupção, 
pelo menos nos últimos 15 
anos de governação. A ac-
tual Lei de Procurment foi 
alterada mais de três vezes 
em 10 anos, de modo a pro-
curar dar mais transparência 
aos processos de contratação 
pública e reduzir os casos de 
corrupção, tanto que numa 
das últ imas alternações 
abriu-se espaço para que a 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica fiscalizasse os concursos 
antes de serem adjudicados. 
Mas mesmo assim o Procur-
ment continua a ser a área 
onde mais casos de corrupção 
são registados no país, por 
exemplo o desvio de dinheiro 
na construção do Aeroporto 
de Nacala, temos o caso da 
aquisição de aviões das  Li-
nhas Áreas de Moçambique 
através da fabricante brasi-
leira Embraer, o desvio de 
dinheiro na contratação de 
empresas para construção 
de edifícios do Instituto Na-
cional de Segurança Social. 
Então, o Procurment públi-
co em Moçambique é a área 

onde estão concentrados os 
grandes casos de corrupção. 

Mas qual é a diferença 
entre ajuste directo e 
concurso público?

- Os ajustes directos não sig-
nificam necessariamente que 
o dirigente ou governante 
possa optar pela empresa A 
e contratá-la. Não é assim 
como funciona. Neste caso 
específico, o dirigente faz um 
Procurment com três empre-
sas, escolhidas pelo responsá-
vel pelas contratações, estas 
apresentam as propostas, 
mas a decisão final cabe ao 
governante, isto é, tudo é ne-
gociado entre quatro paredes, 
enquanto o concurso público 
é lançado no jornal de maior 
circulação no país, com os 
termos de referência que per-
mitem maior fiscalização.  

Em que situações é que 
se deve optar pelo ajuste 
directo?

- Deixe-me explicar as razões 
que podem ser levadas em 
consideração para o ajuste 
directo. Primeiro, uma situa-

Borges Nhamire
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ção de emergência que sig-
nifica não haver tempo para 
realização do concurso públi-
co. Imagine uma situação de 
emergência material por cau-
sa da Covid-19, isto é, pre-
tende-se comprar material de 

protecção do pessoal de saú-
de, máscaras e batas hospita-
lares. Mas se forem a lançar 
um concurso público o pro-
cesso pode levar mais tempo, 
mas se não houver concurso 
pode-se comprar esse mate-
rial em duas semanas. Digo 
isso porque existe um bem 
maior a proteger que é a saú-
de e vida dos profissionais 
de saúde, então é preferível 
comprar sem concurso pú-
blico. Outra situação que se 
pode levar em consideração é 
a questão de segurança, em 
que se pretende reabilitar o 
quartel-general ou construção 
duma base aérea para com-
bater os insurgentes. Nesta 
situação, ao lançar-se um 
concurso público e publicitar-
-se a empresa contratada os 
inimigos podem correr atrás 
da empresa para obter in-
formações estratégicas so-
bre os pontos de fuga, caves 
e bunker’s daquele quartel. 
Então opta-se pelo ajuste 
directo para não escapar a 
informação da entidade que 
construiu o quartel. Apenas 
essas razões explicam o ajus-
te directo, uma emergência 
onde existe um bem de valor 
maior a acautelar ou então 
uma situação de segredo para 
a segurança do Estado. 

Partilha da opinião de 
que os ajustes directos 
são a forma mais óbvia 
que se pode usar pelos 
dirigentes para desviar os 
fundos públicos. 

- Sim, os dados comprovam 
isso. Primeiro, o Procurment 
público é a área onde mais se 
pratica corrupção no país, de 
diversas formas, a destacar a 
sobrefacturação, que é o au-
mento do valor para depois 
se pagar comissões, segundo, 
é o conflito de interesse no 
sentido de que as pessoas que 
tomam decisão sobre a con-
tratação também sejam con-

correntes; terceiro é o tráfico 
de influências no sentido de 
que o indivíduo com poder so-
bre o responsável pela contra-
tação exerça uma influência 
para que seja ele o contrata-
do. Um exemplo de tráfico de 

influências é o facto da em-
presa da filha do Presidente 
Nyusi, a Luxoflex, que tem 
como accionista a Adambo 
Investment, detida por Cláu-
dia Nyusi, ter vencido o con-
curso para o fornecimento de 
carteiras escolares, que hoje 
em dia a Inspecção do Minis-
tério da Educação diz que as 
carteiras não têm qualidade e 
estão a investigar. 
Repare que faço referência a 
uma situação com concurso 
público, agora imagine nos 
casos em que não há concurso 
público e se contratam entre 
si. Portanto, é verdade que 
o ajuste directo é das formas 
mais simples para desviar di-
nheiro do Estado. 

No último boletim de 
transparência e com-
bate à corrupção, o CIP 
alertou o Estado sobre 
os perigos dos ajustes 
directos nas obras de 
reabilitação das casas 
de banho nas escolas. 
Sucede-se que na semana 
seguinte o Ministério das 
Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos e o 
Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Huma-
no, através de um comu-
nicado, voltaram a reite-
rar que as obras seriam 
por ajuste directo. Como 
é que o CIP encarou esta 
decisão?

- O CIP é uma organização 
que combate a corrupção, 
cujo trabalho tem duas di-
mensões, que são a preven-
ção e o combate à corrupção. 
O CIP não tem poder para 
dizer ou ordenar o Governo 
para parar e acatar a nossa 
sugestão. Nós esperamos que 
o nosso alerta seja levado em 
consideração pela Procurado-

ria-Geral da República para 
melhorar a fiscalização, o 
Tribunal Administrativo e os 
pais e encarregados de edu-
cação deveriam ser os gran-
des fiscais. Portanto, vamos 
continuar a fazer a fiscaliza-
ção, ainda bem que temos as 
imagens do estado como se 
encontram as casas de banho 
actualmente para depois da 
reabilitação fazermos a com-
paração e analisarmos a qua-
lidade das obras. 

O Presidente da Repú-
blica “ignorou” a lei que 
determina a contratação 
dos bens e serviços por 
concurso público na Pre-
sidência da República e 
no Serviço de Informação 
e Segurança do Estado 
(SISE), alegadamente por 
questões de segurança, 
optando por ajustes di-
rectos. Pode comentar?

- Mas onde estão as questões 
de segurança aí? A Presidência 
da República é uma instituição 
de utilidade pública, não é uma 
instituição de segurança. A ins-
tituição de segurança é a Casa 
Militar, por isso as suas con-
tratações são por ajuste direc-
to, e nunca questionamos esse 
procedimento. Por exemplo, 
a compra de motorizadas da 
escolta do PR é uma questão 
de segurança e não precisamos 
conhecer o nome da empresa 
que fornece as motos e suas es-
pecificidades. Mas a compra de 
viaturas para os funcionários 
da Presidência da República 
não é segredo de Estado. Eu 
considero isso um recuo muito 
grande na transparência nas 
contratações na Presidência da 
República, nunca tivemos isso 
em nenhum momento da histó-
ria de Moçambique, mesmo na 
governação do Presidente Gue-
buza que foi o Presidente que 
mais fez negócios sujos com o 
Estado não tomou essa decisão, 
as contratações sempre estive-
ram publicadas.  
Que fique bem claro que ain-
da não li essa proposta, mas é 
preciso que essa proposta de lei 
esteja muito bem fundamenta-
da e indicar onde está o segre-
do de Estado na Presidência da 
República.  
Quais serão as implicações 
deste projecto de lei caso seja 
aprovada pela Assembleia da 
República?
- Se efectivamente a lei for al-
terada para que todas as aqui-
sições na Presidência da Repú-
blica sejam por ajuste directo 
será um grande fechamento, 
um recuo de séculos para a 
transparência. Significa que o 
Presidente da República pode 

O ministro das Obras Pú-
blicas, Habitação e Recursos 
Hídricos (MOPHRH), Os-
valdo Machatine, reconheceu 
que era um desafio concluir 
as obras de reabilitação das 
casas de banho das escolas 
em três meses, mas como se 
está numa situação de emer-
gência o Governo optou pe-
los ajustes directos. E como 
forma de tornar este proces-
so transparente, o ministro 
disse contar com elementos 
como o caderno de encargos 
e contratos para salvaguar-
dar qualquer tipo de desvio 
de fundos.
Foi no habitual programa 
a Hora do Governo, da Te-
levisão de Moçambique, que 
o ministro das Obras Públi-
cas, Habitação e Recursos 
Hídricos, Osvaldo Machati-
ne, disse que por estarmos 
numa situação de emergência 
optou-se pelo ajuste direc-
to e aquilo poderia ser feito 
em cinco ou sete meses com 
o concurso público, mas o 
Governo optou pelos ajustes 
directos de modo a garantir 
celeridade nas obras. “É um 
desafio concluir as obras em 
três meses, também pode ser 
irrealístico aparentemente, 
mas em algum momento pre-
cisamos de avaliar as nossas 
capacidades. É neste momen-
to que precisamos de ter o 
bom senso, temos estado a 
constatar alguma inquieta-
ção pelo facto de termos op-
tado pelos ajustes directos, 
que é de lei numa situação 
de emergência. Nós levamos 
em consideração que estamos 
em emergência e estamos a 
fazer a nossa parte em que-
rer concluir essas obras em 
três meses, mas a Sociedade 
Civil teima em dizer que não 
deveríamos fazer o ajuste di-

recto, deveríamos ter optado 
pelo concurso público que le-
varia entre 150 e 160 dias, o 
que significa que estas obras 
só iriam arrancar no primei-
ro trimestre do próximo ano 
e as aulas só arrancariam no 
segundo trimestre”, explicou.
Questionado sobre as ga-
rantias que o seu ministério 
dava para que não houvesse 
casos de corrupção, sobrefac-
turação ou tráfico de influên-
cias devido ao volume do 
trabalho e os valores envol-
vidos, Machatine disse que 
o processo foi todo rápido, 
mas o ministério conta com 
elementos como o caderno de 
encargos e contratos, que vão 
salvaguardar que não haja 
desvio de fundos, isso sob 
ponto de vista administrati-
vo. Sob ponto de vista opera-
cional, para além dos fiscais 
que vão representar o dono 
da obra no terreno, eles se-
rão rigorosos para que nada 
falhe. Criamos também um 
corpo de gestão do projecto, 
composto pelo Inspector-Ge-
ral, Ordem dos Engenheiros 
e Ordem dos Arquitectos. Es-
tes serão os responsáveis pela 
monitoria, desde o processo 
de licitação, os projectos que 
estão a ser elaborados e sua 
implementação.   
O ministro revelou que o Go-
verno decidiu trazer alguma 
competitividade nos ajustes 
directos, razão pela qual não 
identificaram apenas uma 
empresa, mas optou-se por 
dividir o processo em lotes 
e convidou-se três empresas 
por lote, que já começaram a 
apresentar as suas propostas. 
Contudo, será reabilitado um 
total de 667 escolas e 15 Ins-
titutos de Formação de Pro-
fissional, ao longo de todo o 
país. Neuton Langa

Machatine refugia-se no caderno de encargos 
e contratos para evitar corrupção 

Osvaldo Machatine

comprar mobiliário de escritó-
rio para todos os gabinetes da 
Presidência por ajuste directo e 

pode comprar na Luxoflex, em-
presa em que a sua filha Cláu-
dia Nyusi é accionista.  



6 Magazine independente Terça-feira   |  04 de Agosto 2020 

opinião

Registado sob o n° 05/GABINFO-DE2007
Propriedade de MAGAZINE MULTIMEDIA,SA

Conselho de Administração
Sheila Dundule - presidente
Lourenço Jossias

Director: 
Lourenço Jossias (82 3093420)
(jossiasgira@gmail.com) 

Editor: 
Nelo Cossa (82 6581770)
(nelocossa@yahoo.com.br) 

Redacção: 
António Zacarias, Alfredo Langa, 
Aida Matsinhe, Elísio Muchanga, 
Nelson Mucandze, Adelina Pinto, 
Neuton Langa e Elton Pila

Fotografia: 
Nilton Cumbe (845854285) e
António Nhangumbe (826633814)

Directora Administrativa: 
Flora Nguenha (82 827 3130)
(floranguenha@gmail.com)

Impressão: Sociedade do Notícias S.A

Grafismo:  
Samuel Dias (84 756 5575)

Publicidade e Marketing:
Telemóvel: 820152830/877684840 
Aléxia Chongo (82 5781 322/ 840560354)
Email: alexiachongo@gmail.com
Email: multimediacomercial18@gmail.com 

Revisão: Cipriano Siquela e Paulo Jossias

Colaboradores:
Isaura Pinto e Simeão Cuamba

Direcção, Redacção, Grafismo e 
Administração:
Rua da Concórdia (Oliveira) nº 38 1º andar 
único, Malhangalene “A”, Maputo.
Tel/Fax: 21 328 579
Telemóvel: 82 01 52 830, 87 76 84 840
email: jornalmagazineinde@gmail.com 
www.magazineindependente.com

FICHA TÉCNICA

Magazine Online:
Coordenador: Elton Pila
(eltonl.pila@gmail.com)

Eva Pascoal, a nossa PhD embondeira 
na Organização Mundial da Saúde

Eva Pascoal, de invejável per-
curso académico e profissional, 
tornou-se exemplo para muitos 
dos seus contemporâneos ao fa-
zer o ensino técnico-profissional 
nos tempos áureos da Secreta-
ria de Estado do Ensino Téc-
nico e Profissional (SETEP), 
nos tempos da arquitecta Ma-
ria dos Anjos do Rosário, tendo 
sido discente do não menos co-
nhecido Prof. Rosário Fernan-
des, o Grande Apologista do 
Rigor Científico.
Fez o ensino superior com dis-
tinção na Universidade Eduar-
do Mondlane, nos tempos em 
que o curso de Economia inte-
grava as componentes Macro 
e Micro, mais tarde, com base 
nos novos currícula, novos cri-
térios foram definidos, com a 
destrinça das componentes. E 
recentemente concluiu o seu 
Doutoramento (PhD), na Uni-
versidade Nova de Lisboa. 
A sua vida foi marcada pelo 
distanciamento social do ponto 
de origem. Iniciou o seu percur-
so académico na vila carbonífe-
ra de Moatize, na província de 
Tete, a cerca de quatrocentos 
e cinquenta quilómetros do lo-
cal onde nasceu (Manica). Fez 
o ensino secundário na cidade 
de Tete, a vinte quilómetros 
de distância de casa (quarenta 
quilómetros por dia), o ensino 
médio e superior na cidade de 
Maputo, a cerca de mil sete-
centos e vinte quilómetros da 
família, o Doutoramento em 
Lisboa, Portugal, a cerca de 
doze mil quilómetros de Mo-
çambique, e actualmente faz 
carreira profissional como Eco-

nomista em Saúde, Especialista 
em Determinantes Sociais e de 
Saúde, na Organização Mun-
dial da Saúde, junto à orla do 
Oceano Atlântico, a dois mil e 
sessenta e sete quilómetros da 
sua pátria amada.
O seu percurso profissional 
iniciou com a experiência de 
docente do ensino técnico-
-profissional, o que lhe valeu 
um grande reconhecimento por 
parte da direcção do centro 
internato onde residia (uma 
vénia aos directores Francis-
co Milice e Fernando Zauzau), 
beneficiando de um tratamento 
diferenciado e privilegiado, e 
actualmente é uma das impul-
sionadoras de um movimento 
criado para o resgate do valor 
das instalações do Lar da Ma-
xaquene, denominado de “Kho-
volaristas”. 
Eva Pascoal, temperada num 
difícil mas frutuoso percurso 
académico e social, foi mentora 
e tutora de muitos outros em-
bondeiros, hoje em posições de 
destaque na vida social e pro-
fissional, dentro das fronteiras 
nacionais e estrangeiras. Admi-
rada e idolatrada pelo meu pai, 
Alberto Papane, compadre do 
seu pai Francisco Daniel Pas-
coal, ambos iluminados erudi-
tos embondeiros (hoje na di-
mensão imaterial), conhecidos e 
reconhecidos por muitos outros 
embondeiros. Que a terra lhes 
seja leve!
Qual mulher de fibra, afeiçoa-
da pelo desporto, de têmpera 
rija, pertence a um limitado 
naipe de iluminados eruditos 
da terra do embondeiro, pelo 

que atrevo-me a sugerir o seu 
nome, pelo seu inequívoco mé-
rito e traquejo, para que seja 
tida e achada, para contribuir 
com a sua experiência e saber 
no processo de desenvolvimento 
do país, de modo que definitiva-
mente os tetenses e os moçam-
bicanos em geral deixem de ser 
chacoteados por pseudo-eruditos 
e pseudo-intelectuais de outras 
paragens, pelos recorrentes er-
ros de casting. Afinal os santos 
de casa também fazem milagres. 
Lapidar diamantes para que ou-
tros apreciem o seu brilho é por 
demasia contraproducente.
Exemplos não nos faltam, tal 
como foi o caso da nossa em-
bondeira Dra. Luísa Diogo, com 

créditos firmados em instituições 
financeiras internacionais, que 
chamada a servir a pátria dei-
xou o seu brilharete como das 
melhores titulares de cargos go-
vernativos que o país conheceu 
nos seus 45 anos de existência 
como Estado independente e so-
berano.
Moçambique tem dado provas 
bastantes e suficientes ao mun-
do, pelo significativo número de 
prestigiados quadros nacionais 
que já assumiram cargos e fun-
ções importantes fora de portas, 
como foram os casos do Prof. 
Doutor Jorge Ferrão, do em-
baixador Mussagy Jeichande, 
engenheiro Hélder Muteia, Prof. 
Doutor Francisco Songane, 

Prof. Doutor Narciso Matos, só 
para citar alguns, e mostraram-
-se sempre impolutos. Eva Pas-
coal pertence a esse rico mosaico 
de brilhantes cérebros nacionais.
“A sabedoria é como o tronco 
de um embondeiro. Uma pessoa 
sozinha não consegue abraçá-lo”, 
diz um provérbio de Moçambi-
que. Talvez seja essa sabedoria 
africana e o que ela representa 
que assustam tanto aqueles que 
se desesperam diante da possi-
bilidade da disseminação dessas 
sementes e raízes. (citação)
Bem-haja Eva Pascoal, conti-
nue escrevendo a sua história 
como a nossa PhD embondei-
ra na Organização Mundial da 
Saúde!

Embondeiro

Lionel Papane

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.
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Depois de esgotar os 120 
dias que a Lei lhe permite 
no âmbito das renovações 
do estado de emergência, 
o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, entendeu por 
bem interagir com o Par-
lamento, órgão constituído 
por três bancadas, nomea-
damente da Frelimo, Rena-
mo e do MDM.
Cumprindo à letra a Cons-
tituição da República, Fili-
pe Nyusi prestou contas à 
Casa do Povo sobre o que 
o seu Governo e ele próprio 
fizeram na vigência dos 120 
dias do estado de emergên-
cia, drenando à AR muita e 
valiosa informação e por seu 
intermédio ao povo moçam-
bicano que o elegeu a si e 
ao seu Governo.
É muita informação, com-
pilada com gosto e ao deta-

lhe, descrevendo os passos 
dados pelo Governo desde a 
eclosão da pandemia até aos 
últimos dias do Estado de 
Emergência. E no relatório 
à Assembleia da República, 
Nyusi fornece números.
Do emprego à área da Saú-
de propriamente dita, dos 
movimentos migratórios 
envolvendo moçambicanos 
à situação na Educação, 
das violações ao Estado de 
Emergência às consequên-
cias dessas violações, da si-
tuação nos mercados, bares 
e hotéis ou restaurantes aos 
efeitos da Covid-19. No tu-
rismo, Nyusi esmera-se com 
detalhe e números.
O documento transmite se-
gurança para quem pensava 
que o Governo não tem do-
mínio da complexa situação 
da Covid-19 no país real. O 

documento sossega os espí-
ritos malignos que imagina-
vam que o Governo esconde 
algo nas gavetas.
Para quem mesmo já tinha 
avançado suspeitas e acu-
sações infundadas sobre o 
destino dos dinheiros anga-
riados no contexto da Co-
vid-19, Nyusi remata com 
um quadro anexo ao rela-
tório que detalha quanto 
dinheiro entrou nas contas 
do Estado, quem remeteu os 
fundos e para que destino 
foram alocados. Boa lição 
de transparência na gestão 
da coisa pública. Se sempre 
fosse assim, se os dirigentes 
agissem sempre neste espíri-
to tínhamos meio caminho 
andado na relação de con-
fiança entre governantes e 
governados.
Como se viu, não custa 

nada fornecer esses dados 
e esses números ao público. 
Aliás custa. Custa vontade 
política e acima de tudo or-
ganização e espírito de ho-
nestidade.
Está, pois, de parabéns Fili-
pe Nyusi e a sua equipa de 
assessores e ministros que 
sabem que essas informações 
vertidas no relatório ao Par-
lamento são de uma necessi-
dade extrema para o povo, 
o seu patrão, para avaliar a 
seriedade com que o Governo 
encara a questão da pande-
mia.
Numa atitude de modéstia, 
de quem não quer dar lições 
ao Parlamento, Nyusi não 
recomenda nada à Casa do 
Povo, deixando talvez esta a 
fazer recomendações ao outro 
poder, o Executivo, sobre os 
passos a seguir.

Interagindo com o legislador-
-mor, Nyusi deixou a bola 
para o Parlamento, para ver 
se esta terça-feira os deputa-
dos se entendem sobre qual 
o melhor caminho a seguir, 
numa lista de três possibili-
dades para os próximos pas-
sos.
Esperamos que o Parlamen-
to seja também humilde no 
tratamento desta matéria e 
olhe para os supremos inte-
resses do Estado e dos seus 
cidadãos, e não se distraia 
nas sempre cansativas e enfa-
donhas quezílias partidárias.
Os interesses supremos do 
Estado falam mais alto. 
Para já, está de parabéns o 
Presidente pela transparên-
cia que demonstra na gestão 
deste assunto que, quanto 
a nós, continua sendo bem 
tratado. Avante!

Os 120 dias vistos por Filipe Nyusi

O que eu vejo naquela aldeia em Benga!

Adamo Miguel Murrombe 
já vive em Benga, distrito de 
Moatize, logo depois de se 
atravessar a Ponte de Kas-
suende da cidade para Benga, 
há cerca de 3 anos. Durante 
este tempo todo teve a opor-
tunidade de praticamente se 
transformar num benganiano, 
não obstante a sua formação 
em arquitectura. Desta manei-
ra ele observou a vida da al-
deia, na vertente dos animais, 
onde se inseriu e vai descrevê-
-la na primeira pessoa: “Eu 
acordo sob o som dos galos 
ou do mugir das vacas e dos 
bééésss dos cabritos. Algumas 
vezes estes ruídos da natu-
reza são cobertos pelo vibrar 
da música da aparelhagem do 
meu vizinho lá para as 4 ho-
ras da manhã. Sabemos que 
nas aldeias, 4 horas da manhã 
não é considerado madrugada 
mas sim a hora de ir para as 
diversas tarefas. O galo ainda 
não foi despromovido pelos 

alarmes dos telemóveis e reló-
gios que existem nas cidades, 
e nem das galinhas cafreais 
que não precisam dele para 
pôr ovos. Há um galo, em 
particular, que faz questão de 
fazer barulho na minha va-
randa para eu acordar e des-
cobrir que a galinha deixou 
ovos ali na varanda fora da 
sua casa (capoeira). Os cabri-
tos quando apanham o portão 
do quintal entreaberto com a 
sua curiosidade habitual apro-
veitam para dar uma espiada 
lá por dentro e vão depenican-
do o que apanharem à mão. 
Os mesmos cabritos atacam 
o mercado local quando os 
comerciantes se distraem e 
devoram alguns dos vegetais 
que deveriam ser vendidos. As 
crianças logo cedo aprendem 
a usar a palavra própria para 
os enxotar: “tchoka, tchoka”…. 
Assim, o cabrito aprende a 
sua posição na hierarquia da 
sociedade da aldeia e passa a 
saber que fica abaixo do ho-
mem. Os cães tomam a segun-
da posição logo a seguir aos 
homens, porque durante o dia 
eles também são enxotados e 
andam de cauda para baixo 

nas ruelas da aldeia. Mas com 
a chegada da noite, o seu es-
tatuto logo se altera como se 
fosse uma magia. Eles passam 
a ser os guardiões da aldeia e 
donos dos espaços vagados pe-
los homens e controlam esses 
mesmos espaços. Qualquer es-
tranho não se atreve a aproxi-
mar pois ali naquele momento 
o dono é o cão e o espaço lhe 
pertence.
Os cortes frequentes de ener-
gia confundem as horas na 
cabeça do cão. Já me vi a ser 
obrigado a procurar caminhos 
alternativos porque como hou-
ve corte de energia e as ruas 
estavam escuras eles não me 
deixavam passar.
As ruas traseiras durante a 
noite servem de pontos de en-
contro para os burros namo-
rarem. Existe uma vida social 
dos animais nocturna que eu 
descobri em algumas das vezes 
que voltava muito tarde para 
casa. Os cabritos, por exem-
plo, encontravam-se no meio 
da rua, não deixando ninguém 
passar, naquela hora que eles 
consideravam que era a hora 
deles.
As vacas e os bois saem para 

um pouco longe para pasta-
rem melhores ervas. Os ca-
britos andam em grupos à 
procura da sua comida nas re-
dondezas. 
Aquelas que têm sempre qual-
quer coisa são as galinhas por-
que têm sempre alguma sobra 
caída no chão. Esta fartura 
não impede os galos de luta-
rem, claro que por questões de 
galinhas e territórios.
Os porcos não se importam 
de vasculhar todos os lixos da 
aldeia e eles praticamente não 
saem da aldeia. Eles substi-
tuem o pessoal do município 
que faz a recolha do lixo.
Os gatos misteriosos fazem no-
tar a sua presença pelos seus 
passos nas chapas de zinco e 
quando apanham o seu man-
jar preferido, um rato, fazem 
algum barulho.
Os pássaros são a decoração 
da aldeia. São de muita va-
riedade e a sua habilidade 
principal é deixarem uns bu-
raquinhos nas papaias que 
andaram a debicar.
Apesar de todos os animais, 
com excepção dos cães, terem 
casas, eles não são presos. 
Talvez esse seja o segredo da 

carne de Tete ser tão saboro-
sa, juntamente com a famosa 
maçaniqueira que alimenta os 
animais.
Eu não gostaria de terminar 
a história social dos animais 
de Benga falando no sabor da 
sua carne, mas da lição que 
eles nos dão na sua manei-
ra de interagirem com o ser 
humano sendo todos livres, 
e para mim como arquitecto 
não posso deixar de compa-
rar ou imaginar uma cidade 
em que o desenvolvimento 
não deixa de criar reservas e 
condições para os animais vi-
verem. Isto é, tomando como 
exemplo o Japão em que já se 
alugam animais à hora para 
se poder ter a sua companhia, 
ou como Paris onde se pensa 
em criar leis que obriguem 
haver jardins nos telhados 
dos novos edifícios, as nossas 
aldeias podem ser uma inspi-
ração para o desenvolvimento 
de futuras cidades que estejam 
integradas aos desafios da ac-
tualidade.”
Obrigada arquitecto Adamo 
pela sua linda dissertação.
Email: arqadamo@gmail.com
Isaura Macedo Pinto

Estórias
Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com
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Olhar fotográfico

António Juvêncio
Precisamos de encontrar meios 

para o retorno às aulas presen-
ciais, mas continuo a acreditar 
que é possível encontrarmos uma 
maneira de retomar as aulas com 
segurança. O importante é fazer 
a calendarização das aulas não só 
olhando para as metas educacio-
nais, mas também para a seguran-
ça dos alunos. 

Joana Marciano
Se o Governo decidir retomar as 

aulas deve resolver este problema 
a partir da base. Temos muitas 
escolas que estão em distritos e/ou 
localidades cujos residentes devem 
percorrer longas distâncias para ob-
tenção de água, então como garan-
tir que não falte água para higieni-
zação neste período da pandemia.

Angelina Macuácua
A minha preocupação não é sal-

var este ano lectivo, mas sim criar 
condições para que o retorno às 
aulas seja seguro, ainda que seja 
para o próximo ano. Entendo que 
seja uma ilusão pensar que ainda 
é possível garantir que o ano 2020 
seja salvo, numa situação em que 
os números de contaminação so-
bem.  

Júlio Óscar
Para salvar o ano lectivo de 2020, 

comprometido por causa do novo co-
ronavírus, é preciso que se faça um 
investimento neste campo, “como 
um aluno, um tablet”, para que se 
possa garantir que todos os alunos 
participem das aulas em salas vir-
tuais, isto porque os números de 
contaminação estão a subir, o que 
preocupa os pais e/ou encarregados 
de educação.

Nilton Cumbe

Não basta reabrir as escolas, é preciso 
garantir a segurança de todos

Voz do Povo
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Tribunal condena 10 pessoas por tráfico humano 
Dez funcionários públicos foram condenados a penas de prisão de 16 a 20 anos por tráfico de pessoas e 
órgãos humanos na província da Zambézia. Domingos Julai, porta-voz da Procuradoria da República na provín-
cia, disse à imprensa que entre os detidos estão dois professores, um de Morrumbala e outro de Alto-Moló-
cuè. VOAnacional

O edifício-sede da Liga dos 
Direitos Humanos (LDH) foi 
vendido por 50 milhões de me-
ticais para amortizar as dívidas 
contraídas aquando da gestão 
de Alice Mabota. Deste valor, 
até agora apenas foram pagos 5 
milhões de meticais à Comissão 
que dirige a quase falida LDH. 
De acordo com a acusação que 
está na 2ª Secção Criminal 
da Cidade de Maputo, o va-
lor foi desviado da instituição 
pelo presidente da Comissão 
da LDH, Paulo Nhancale. No 
contraditório, Nhancale nega e 
traz novos contornos da acusa-
ção.
Foi o grupo de descontentes 
não abrangidos na distribuição 
da primeira prestação do pa-
gamento da venda do edifício-
-sede da LDH que abriu um 
processo contra a Comissão 
que dirige a LDH.
O processo, aberto na 2ª Sec-
ção Criminal da Cidade de Ma-
puto, com o número 442/19, 
acusa a Comissão da LDH, li-
derada por Paulo Nhancale, de 
desvio da primeira parte do pa-
gamento, no valor de 5 milhões 
de meticais, correspondente à 
venda do edifício-sede da LDH, 
sito na Avenida 24 Julho, ao 
preço de 50 milhões de meti-
cais. 
O documento que arrola es-
ses contornos traça um perfil 
indecoroso da liderança que 
sucede, sem êxito, a Alice Ma-
bota, também indicada como 
causadora do revés que ditou a 
quase extinção da Liga dos Di-
reitos Humanos.
É nesse documento onde a Co-
missão da LDH é acusada de 
venda, sem necessidade, daque-
le património para depois divi-
dir entre si o bolo, ignorando as 
dívidas que aquela instituição 
tem com os funcionários. No 
entanto, confrontado com as 
acusações, Nhancale recorre às 
“más línguas” e “má-fé” para 
explicar as motivações por de-
trás do processo. Aliás, não du-
vida da mão da sua tia, Alice 
Mabota, afinal ela é irmã da 

sua mãe, que saiu da institui-
ção depois de liderá-la por mais 
de 20 anos.
“Nós precisávamos de nos des-
fazer daquele edifício. Tínha-
mos necessidade de vender por-
que existe uma dívida de um 
milhão e trezentos mil dólares, 
correspondentes a oito meses 
de salário de 192 trabalhadores 
e indemnizações. Aqui há cole-
gas com mais de 10/15 anos”, 
reage Nhancale. 
Mais adiante, o acusado explica 
que quando assumiram a direc-
ção da LDH  o imóvel já tinha 
sido penhorado e foi o seu gru-
po que tudo fez para recuperar 
a casa.
“O que acontece é que alguns 
colegas quando se aperceberam 
que a Liga estava a entrar em 
falência foram embora, porque 
em Março de 2015 rescindimos 
os contratos, mas há pessoas 
que continuaram a trabalhar”, 
indicou Nhancale, clarificando 
que foram estes que mereceram 
atenção logo que foi paga a pri-
meira prestação.
O sobrinho de Alice Mabota 
deu como exemplo três guar-
das que, em turnos, todos os 
dias vão trabalhar. São essas 
pessoas que mereceram priori-
dade. “Vou primeiro dar prio-
ridade às pessoas que estão por 
perto. Há pessoas que fazem 
de tudo para garantir o serviço 
mínimo da instituição. São es-
sas pessoas que eu vou sempre 
dar prioridade, não aquelas que 
estão numa boa a trabalhar. 
Não estou a falar da Comissão, 
porque aí as más-línguas vão 
criticar”, asseverou o nosso en-
trevistado, garantindo que não 
há nenhuma despesa estranha 
e que não estava a ignorar a 
ninguém. Estão apenas no iní-
cio do processo.
“As pessoas se aperceberam 
que entrou um dinheiro, mas, 
ao invés de perguntar o que es-
tava a acontecer e o que se fez 
com este dinheiro foram meter 
o processo. Ninguém tirou di-
nheiro de ninguém”, sublinha.

Nelson Mucandze

Sucessores de Alice Mabota processados 
por desvio de dinheiro na LDH

O Governo de Moçambi-
que calculou em USD 700 
milhões o orçamento para 
dar resposta à pande-
mia da Covid-19. Foi este 
número que o Executivo 
mandou aos doadores 
depois do primeiro teste 
positivo da doença no 
país, em Abril. Quatro me-
ses depois, o Executivo 
conseguiu mobilizar 48.7 
por cento do valor. Nas 
informações enviadas à 
Assembleia da República 
(AR), na redistribuição do 
valor total está enfati-
zado que apenas USD 
100 milhões é que estão 
“destinados à aquisição 
de material de protecção 
e tratamento da Covid- 
19”.

Nelson Mucandze

Para fazer face aos 
desafios decorren-
tes da propagação 
da pandemia, o 
Governo solicitou 

o apoio dos parceiros de coopera-
ção para financiar as necessida-
des estimadas em 700 milhões de 
dólares americanos, para o ano 
de 2020 
Segundo escreve no documento 
anexo ao relatório submetido à 
AR, que dá a conhecer sobre a 
decorrência dos quatro meses do 
Estado de Emergência, o Execu-
tivo de Filipe Nyusi explica que 
com este valor espera cobrir des-
pesas de “prevenção e tratamen-
to, no valor de USD 100 milhões, 
destinados à aquisição de mate-
rial de protecção e tratamento 
da Covid-19, incluindo ventila-
dores e equipamento médico”.
O resto está mais destinado aos 
efeitos do confinamento do que 

da pandemia. Afinal, as restri-
ções têm um preço caro na eco-
nomia, e não só. Na distribuição 
por sector está alistado o apoio 
ao Orçamento do Estado, no 
valor de USD 200 milhões, para 
compensar a perda de receitas 
devido ao abrandamento do rit-
mo de crescimento da economia. 
Segue a ajuda às famílias, no va-
lor global de USD 240 milhões, 
com vista a alargar a assistência 
social a novos agregados fami-
liares em situação de pobreza 
e vulnerabilidade, passando de 
592.179 para 1.695.004 agrega-
dos familiares. E, por fim, está o 
apoio a micro-negócios, no valor 
global de USD 160 milhões, para 
constituição de uma linha de cré-
dito com o objectivo de assistir 
as famílias cujas actividades de 
geração de rendimento foram 
afectadas pelo impacto da Co-
vid-19.
No momento, de acordo com 
os documentos submetidos ao 
Parlamento, a serem debatidos 
hoje pelos deputados da Casa do 
Povo, foram até então concedi-
dos apoios ao país, no valor de 
USD 340,8 milhões.
Deste montante, “recebemos 
do FMI USD 309 milhões para 
o apoio directo ao Orçamento e 
balança de pagamentos e USD 
15 milhões em forma de alívio ao 
serviço da dívida”, lê-se no docu-
mento da Presidência da Repú-
blica.
Do total dos USD 309 milhões, 
de acordo com o Presidente da 
República, já foram aplicados 
mil milhões de meticais para 
apoio às micro, pequenas e mé-
dias empresas, através de linha 
de crédito. No entanto, não se 
clarifica a forma como estes va-
lores foram aplicados.

Estado já gastou mais de três biliões de meticais 
com empresas na Saúde

Num relatório a que o MAGA-
ZINE Independente teve acesso 

consta que, no sector da Saúde, 
o Governo já despendeu 3.32 mil 

milhões de meticais na compo-
nente interna, valor que permitiu 
a realização de 110 processos por 
ajustes directos, não estando in-
cluídos os outros gastos fora da 
componente interna. 
Na globalidade, de Abril a Ju-
lho último, em que o país este-
ve em emergência, foram gastos 
internamente 68.22 mil milhões 
de meticais, correspondentes à 
realização de 12.204 processos de 
contratação por ajuste directo.
O relatório, que até ontem es-
tava  a ser analisado à lupa e a 
ser discutido hoje na Assembleia 
da República, não especifica os 
bens, serviços e obras que o Go-
verno contratou por ajustes di-
rectos, um procedimento ao qual 
se recorreu por imposição do Es-
tado de Emergência.
“Não obstante a suspensão de 
emissão de alguns documentos 
exigidos para efeitos de cadastro 
de pessoas singulares e colecti-
vas elegíveis a contratar com o 
Estado, registou-se a inscrição 
de 1.632 empreiteiros de obras 
públicas, fornecedores de bens e 
prestadores de serviços, no Ca-
dastro Único de pessoas singula-
res e colectivas a contratar com 
o Estado, cujo grupo alvo são as 
pequenas e médias empresas”, lê-
-se no relatório.
Um outro especto de destaque 
no relatório tem a ver com a 
falência das empresas.  O Presi-
dente da República, Filipe Nyu-
si, avança que das 90.505 empre-
sas existentes no país, o impacto 
das restrições foi acentuado em 
1.506, das quais 974 (integrando 
um total de 31.227 trabalhado-
res) optaram por suspender os 
contratos. 
A suspensão do contrato de 
trabalho é definida como uma 
“paralisação temporária” e a le-
gislação moçambicana prevê que 
o empregador pague no primeiro 
mês 75 porcento do salário, no 
segundo 50 porcento e, no tercei-
ro, 25 porcento. 

Apenas 100 dos USD 700 milhões esmolados 
aos doadores são para Saúde

Por outro lado, segundo o rela-
tório do Presidente da Repú-
blica, um total de 21 empresas 
anunciaram o seu encerramento 

devido ao impacto das restrições 
e outras 144 foram forçadas a 
rescindir contratos, uma medida 
que afectou 2.409 trabalhadores.
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Ossufo deve “sentar” com a Junta 
Militar ou abdicar das mordomias

Mais de mil pessoas detidas por desobediência
A Polícia da República de Moçambique deteve um total de 3.885 pessoas por desobediência no estado de 
emergência que vigorou nos últimos quatro meses, indica um documento oficial. Do total de pessoas deti-
das, 2.054 foram submetidas a julgamento, 80% das quais foram condenadas a penas que variam entre 5 e 80 
dias de prisão, convertidas em multas.nacional

Arrancou Inquérito 
Sero-epidemiológico na 
cidade de Maputo
O Instituto Nacional de Saúde 
(INS) de Moçambique, em cola-
boração com a Direcção de Saú-
de da Cidade de Maputo, iniciou 
esta segunda-feira o Inquérito 
Sero-epidemiológico da Covid-19, 
na capital do país, onde se pre-
tende testar 11 mil pessoas. O 
inquérito terá a duração de 19 
dias.
O foco do inquérito são os profis-
sionais de Saúde, transportadores 
de passageiros, agentes da Polí-
cia e idosos que estão em lares. 
O lançamento do inquérito foi 
dirigido pela Secretária de Esta-
do na Cidade de Maputo, Sheila 
Afonso, numa das residências do 
bairro Polana-Caniço B. “Este 
inquérito decorre de 03 a 21 de 
Agosto. O objectivo é de avaliar 
o grau de exposição das pessoas”, 
explica Sheila Afonso.
Por seu turno, o director-adjunto 
do INS, Eduardo Samo Gudo, 
disse que as 11 mil pessoas nos 
bairros, unidades sanitárias, mer-
cados e paragens de autocarros 
de Maputo serão sujeitas a testes 
rápidos de exposição à Covid-19 
durante o inquérito. “O teste 
do inquérito indica se a pessoa 
esteve exposta ou não ao novo 
coronavírus ou se esteve infec-
tada nos últimos sete dias, mas 
não diz se está com Covid-19, no 
momento da realização do diag-
nóstico”, explicou Eduardo Samo 
Gudo. 
A análise é feita com base numa 
colecta de sangue da ponta do 
dedo e fornece o resultado em 
15 minutos.
“Os resultados do inquérito 
vão permitir o direccionamen-
to de acções de prevenção para 
os grupos mais afectados pelo 
novo coronavírus, visando tra-
var a propagação da pandemia 
na capital do país”, assinalou 
Eduardo Samo Gudo, salientan-
do que a capital do país regista 
neste momento o maior número 
de casos de Covid-19 e avança 
para a transmissão comunitária, 
o que justifica a realização do 
inquérito sero-epidemiológico. 
Contudo, nas últimas 24 horas, 
Moçambique registou mais 27 
casos activos, elevando o núme-
ro para 1973. Há mais de 22 re-
cuperados e o número de óbitos 
subiu para 14.

A escassos dias de 
completar-se um ano 
após a assinatura do 
Acordo de Paz Definitiva, 
o presidente do Partido 
Independente de Moçam-
bique (PIMO) defende que 
Ossufo Momade deve 
urgentemente resolver os 
problemas que o diver-
gem com a Junta Militar 
ou renunciar de todas as 
mordomias de que benefi-
cia desde a assinatura do 
Acordo de Paz Efectiva e 
Reconciliação.

Elísio Muchanga 

Nu m a  a l t u r a 
que o Gover-
no, através das 
Forças de Defe-
sa e Segurança 

(FDS) promovem uma caça 
cerrada  a Mariano Nhongo 
e seus comparsas, facto que 
nas últimas incursões cul-
minou com o abate de pelo 
menos cinco homens que 
incorporam a Junta Mili-
tar que tem protagonizado 
ataques na zona  Centro do 
país, o presidente do PIMO, 
Ya-Qub Sibindy defende que 
Ossufo Momade deve procu-
rar resolver de forma defini-
tiva as suas desavenças com 
a Junta Militar de Mariano 
Nhongo, caso não deveria ab-
dicar das mordomias que tem 
gozado desde a assinatura do 
Acordo de Paz.
  A abdicação destas mor-
domias, segundo Ya-Qub Si-
bindy, é pelo facto de Ossufo 
Momade não ter consegui-
do manter as suas palavras 
no acordo, segundo o qual 
a Renamo compromete-se a 
abster-se de actos violentos 
ou ataques armados contra 
a população civil e suas pro-
priedades, posições das For-
ças de Defesa e Segurança, 
bem como abter-se de ocupar 
novas posições em território 
nacional ou praticar actos 
ofensivos, actos que estão a 

ser perpetrados actualmente 
pela Junta Militar, braço ar-
mado da Renamo.
 Sibindy sustenta a sua po-
sição pelo facto de não fazer 
sentido nenhum que a Rena-
mo, depois de ter  assinado 
o Acordo de Paz Definitiva e 
ter-se comprometido a largar 
as armas, admita a criação 
da Junta Militar para depois 
atirar a toalha ao Governo.
  Para ele, a Renamo deve 
ser responsabilizada pelos 
ataques da Junta Militar 
porque cabe à Renamo re-
solver o problema ou  vir a 
público pedir ajuda, não bas-
ta dizer que Nhongo é um 
desertor, a Renamo deve as-
sumir a sua responsabilidade 
em relação à Junta Militar. 
De forma mais radical, Sibin-
dy defende que o Presiden-
te da República deveria dar 
90 dias à Renamo para dar 
uma solução aos seus pro-
blemas com a Junta Militar, 
porque houve um entendi-
mento entre as partes antes 
da assinatura do acordo e o 
Governo tem cumprido a sua 
parte mas a Renamo não faz 
o mesmo.
 Para este político, nada ga-
rante que  a  Junta Militar 
não seja uma criação da pró-
pria Renamo, na sua estra-
tégia de distrair o Governo 
para de um lado se beneficiar 
das mordomias e do outro fa-
zer pressão através da força 
das armas.

 “O Governo deve parar de 
mimar a Renamo, ela deve 
resolver o seu problema que 
se comprometeu nos acor-
dos. Deve se posicionar, ou o 
Governo cancela todas as re-
galias e mordomias que esta 
tem ou mesmo ilegalizá-la 

como partido político porque 
esta não se mostra séria nos 
seus compromissos”, frisou.
Numa altura que o processo 
de DDR, avaliado em 62 mi-
lhões de euros, está em curso 
e já resultou no encerramen-
to de duas bases militares 
da Renamo, de um total de 
16 previstas num prazo que 
vai até Junho de 2021, bem 
como o  desarmamento de 
cerca de 554 homens, num 
total de 5200, o presidente 
do PIMO defende que o pro-
cesso  enferma de falta de 
garantias de que a Renamo 

não vai voltar às matas como 
sucedeu nos anos 92.
Para Sibindy, não basta dar 
enxada e dinheiro aos ho-
mens da Renamo, é preciso 
que se criem condições efec-
tivas de desenvolvimento de 
modo a que os homens arma-
dos, sozinhos, não se sintam 
a perder ao pensar em re-
gressar às matas.
O político refere que no ac-
tual modelo não há garantias 
efectivas de que quando aca-
bar o dinheiro os guerrilhei-
ros não vão voltar às matas, 
pois aqui há grande possibi-
lidade de estes recorrerem 
a várias formas, estes são 
homens da mata e viveram 
quase toda a vida na mata. 
Sibindy salienta que é im-
portante que se transfor-
me de forma aberta o DDR 
num  processo de integração 
económica e não  apenas dis-
tribuir certas quantias a uns 
e outros,  porque há muita 
gente que  tem os mesmos 
problemas que os homens da 
Renamo têm, mesmo dentro 
da Frelimo.

“É preciso transformar o 
DDR num projecto econó-
mico de desenvolvimento 
nacional, transformar as ba-
ses militares da Renamo em 
cidades agrárias, em pontos 
de produção que envolvem os 
próprios homens da Renamo 
e não movimentá-los porque 
está certo que vão voltar às 
matas”, afirma. 
Para ele, é preciso que se 
criem condições para que a 
Renamo, voluntariamente, 
abdique das suas armas, caso 
não nada garante que haverá 
uma paz efectiva.

Ya-Qub Sibindy
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PJ apregoa maior participação da 
juventude na revisão da Lei de Terra

CDD defende que jovens devem ser ouvidos na reforma da política de terras
O Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD), uma ONG moçambicana, defendeu há dias a auscul-
tação de jovens e lideres tradicionais do país para a revisão da política nacional de terras. O CDD vai levar a 
cabo uma campanha de auscultação pública de jovens de todo o país para colher as suas opiniões sobre a 
terra.nacional

ONU Mulheres e BCI 
oferecem 13 000 
máscaras ao Município 
de Maputo

A ONU Mulheres e o BCI 
doaram, na semana pas-
sada,  um lote  de meios 
de protecção contra a Co-
vid-19, composto por 13 mil 
máscaras faciais, às auto-
ridades municipais de Ma-
puto. Numa cerimónia pre-
sidida pelo edil da capital 
do país, Eneas Comiche, o 
acto ocorreu no âmbito das 
celebrações do 31 de julho, 
dia da Mulher Africana, que 
este ano coincidiu com o 
58º aniversário da fundação 
da Organização Pan-africa-
na das Mulheres, sob o lema 
“Unidade na Diversidade, 
Combate à violência e à Co-
vid-19, Rumo ao empodera-
mento da mulher”.
Intervindo no Átrio dos 
Paços do Município, o pre-
sidente do Conselho Muni-
cipal de Maputo salientou 
que no actual contexto exi-
ge-se “de todos nós esforços 
redobrados para reduzir a 
propagação da doença”. E 
prosseguiu: “uma vez mais, 
tal como os ideais dos fun-
dadores da organização, a 
mulher é chamada a contri-
buir com a sua sabedoria e 
seu empenho, característi-
cas que lhe são peculiares, 
nas acções de sensibilização 
para a prevenção e combate 
da pandemia”. 
A representante da ONU 
Mulheres, Marie Laetitia 
Kayis ire ,  af irmou que a 
ONU Mulheres tem acom-
panhado com muita atenção 
e preocupação os efeitos que 
a pandemia da Covid-19 
tem causado no país. Refe-
riu, ainda, que a instituição 
que dirige conduziu uma 
análise sobre o impacto só-
cio-económico da Covid-19 
na perspectiva do género, 
a qual afere que “as mulhe-
res no sector informal da 
economia têm sido despro-
porcionalmente afectadas 
pela pandemia com enormes 
perdas nos fluxos de rendi-
mentos, mesmo numa altura 
em que os números de casos 
confirmados ainda eram re-
duzidos”. 

O presidente do Par-
lamento Juvenil, David 
Fardo, defende que deve 
haver maior abertura para 
participação da camada 
juvenil na revisão da Lei 
Nacional de Terra e de 
outras políticas públicas, 
pois este grupo para 
além de ser a maioria da 
população moçambicana 
é o mais interessado por 
este instrumento (no 
caso da Lei de Terra) que 
os possibilita a aquisição 
de espaço para a con-
cretização de uma das 
aspirações da juventude, 
que é a habitação.

Aida Matsinhe

Foi recentemente 
lançada a aus-
cultação públi-
ca da revisão da 
Política Nacional 

de Terra, o que culminará 
com a revisão da Lei número 
19/97 de 1 de Outubro, ins-
trumento que, entre outros, 
aspectos visa consolidar as 
estruturas da economia do 
mercado, tendo em conta os 
desafios impostos pelo au-
mento do número de habi-
tantes.   
David Fardo, que falava ao 
MAGAZINE Independente 
depois de fazer uma radio-
grafia em relação às preocu-
pações que apoquentam este 
grupo, entre elas a educação 
de qualidade, saúde, trans-
porte e habitação, mani-
festou o seu desagrado em 
relação à exclusão da juven-
tude no processo ora iniciado 
visando a revisão da Lei de 
Terra. 
Fardo avançou que as políti-
cas públicas visando garantir 
que os jovens tenham uma 
habitação são extremamente 
excludentes, embora se regis-
te ao nível de algumas autar-
quias algum exercício que é 

de louvar, mas os requisitos 
exigidos colocam o grosso 
desta camada à leste destes 
programas.
 Por exemplo, prosseguiu a 
fonte, “neste momento decor-
re a revisão da Lei de Terra 
que na sua generalidade não 
está  a ser muito inclusiva, 
ainda que esteja apenas na 
fase inicial, mas é neste mo-
mento que se deve mostrar 
maior aproximação à juven-
tude, que são os que correm 
mais atrás destes processos 
para construção das suas ha-
bitações.
Para além deste problema, a 
fonte avançou que o projec-
to em curso ao nível da au-
tarquia de Maputo, na zona 
da Catembe, denominado 
“Renascer”, que consistirá 
na construção de um total 
de 100 casas do tipo zero 
num espaço de 15x30m para 
jovens residentes no muni-
cípio da capital do país, até 
certo ponto tem um modelo 
excludente, pois, para além 
de serem casas do tipo zero 
que estão muito além daquilo 
que são as aspirações juvenis, 
em termos de habitação, os 
requisitos cortam a possibili-
dade de a maioria dos jovens 
possa concorrer. 
Para o acesso a essas infra-
-estruturas habitacionais só 

podem concorrer jovens que 
têm uma fonte de renda for-
mal, pois um dos requisitos 
é que o candidato deve ser 
uma pessoa com emprego 
formal, logo está claro que 
este projecto visa beneficiar 
a uma certa camada juvenil 
que, por sinal, é a minoria, 
uma vez que o grosso dos jo-
vens tem no sector informal 
a sua fonte de renda. 
Para Fardo, é preciso lem-
brar que o sector informal 
joga um papel importante na 
partilha de oportunidades de 
emprego. Embora reconheça 
os esforços feitos com vista 
à absorção dos jovens para 
o sector formal, entende que 
infelizmente não chega a re-
solver aquilo que são as reais 
necessidades, pois à medida 
que o tempo vai passando o 
número de jovens sem empre-
go formal cresce, o que mos-
tra mais uma vez que é preci-
so fazer mais para garantir o 
bem-estar de todos os jovens.   
Uma outra preocupação le-
vantada pelo presidente do 
PJ tem a ver com os despe-
dimentos dos jovens, dada a 
eclosão da pandemia, proble-
ma que se veio aliar à rees-
truturação dos municípios no 
âmbito da pandemia, o que 
culminou com a destruição de 
estabelecimentos comerciais, o 

que veio colocar estes jovens 
que ainda tinham uma fonte 
de renda numa situação que 
não só coloca em causa os 
direitos humanos, como tam-
bém marginaliza este grupo.
‟A questão do desemprego co-
loca em causa as outras áreas, 
como são os de habitação, 
transporte e educação”, refe-
re Fardo, que entende haver 
falta de clareza em relação à 
educação, pois muitos jovens 
dependiam destas fontes de 
renda acima levantadas para 
pagar, por exemplo, as propi-
nas nas instituições de ensino 
e/ou aquisição da internet 
para garantir a sua participa-
ção nas aulas online, e, nesta 
questão, por exemplo a das 
propinas, o Governo deixou 
os estudantes à mercê destas 
escolas que estão preocupadas 
em cobrar as propinas sem 
com isso garantir o mínimo 
de qualidade de ensino para 
este grupo.
Para a fonte, os dados apre-
sentados sobre os níveis de 
participação dos estudantes 
em plataformas online são 
questionáveis, ou seja, “temos 
o difícil acesso às plataformas 
educacionais na sua generali-
dade, estamos a falar das pla-
taformas virtuais, e um dos 
grandes problemas é que os 
números reflectem apenas os 
grupos das grandes metrópo-
les, o que indica que grande 
parte das amostras são de 
jovens que vivem nas zonas 
urbanas, mas temos que lem-
brar que há jovens ao nível 
das localidades e estes mui-
tas vezes são excluídos”.
“No concernente ao paga-
mento de propinas e outras 
questões relacionadas ao pro-
cesso de ensino neste período 
da pandemia, o PJ realizou 
várias auscultações com os 
presidentes das associações 
de estudantes e sentimos que 
o estudante não está satisfei-
to com a forma como está a 
ser conduzido este processo 
neste período, pois para ter 
emprego é preciso que se te-
nha uma educação de qua-
lidade, e com esta situação 
coloca-se estes jovens numa 
situação de incerteza em re-
lação ao seu futuro”, rema-
tou Fardo.

David Fardo
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Está em curso a imple-
mentação do plano de ac-
tividades contra as piores 
formas de trabalho infantil 
na província de Tete. Em 
entrevista concedida ao 
MAGAZINE, Fátima Cinco 
Reis, directora provincial 
do Trabalho em Tete, deu 
a conhecer parte das acti-
vidades no âmbito desta 
temática, inculcando infor-
mação para 4.050 crianças, 
sendo 1500 na cidade de 
Tete, 1200 em Moatize, 
850 no distrito de Cahora 
Bassa e 500 no distrito de 
Marávia.

António Zacarias

A 
Lei do 
Trabalho da 
República de 
Moçambique 
descreve 

o trabalho de menores 
como sendo aquele que 
é realizado por crianças 
com idade entre 15 e 18 
anos. Qual é o cenário que 
temos em Tete?

- O cenário da nossa provín-
cia é que o conceito de “tra-
balho infantil” refere-se ao 
trabalho que é mentalmente, 
fisicamente, socialmente ou 
moralmente perigoso e pre-
judicial para as crianças e 
interfere na sua escolaridade 
quando priva-as de oportuni-
dades de frequentar a escola, 
obrigando-as a deixar a escola 
prematuramente e ou ainda 
obrigando-as a combinar a 
frequência escolar com o tra-
balho excessivamente longo e 
pesado. 

Considerando a natureza 
transversal do trabalho in-
fantil, como está desenha-
do o plano de actividades 
para a província de Tete?

- Primeiro devo dizer que 
por essa razão o plano será 
implementado através do en-
volvimento de parceiros esta-
tais e parceiros não estatais, 
a todos os níveis. Porque o 

plano económico provincial 
de Governação Descentrali-
zada 2020 está definido em 4 
prioridades, sendo o aumento 
da consciência e mobilização 
das comunidades e do públi-
co em geral, para a mudança 
de comportamento quanto 
ao envolvimento de crianças 
nas piores formas do traba-
lho infantil temos de reforçar 
o quadro jurídico, político e 
institucional para prevenir e, 
porquê não, mesmo eliminar 
o envolvimento de crianças 
nas piores formas do trabalho 
infantil. Mas também preci-
samos de aumentar o conhe-
cimento das piores formas 
de trabalho infantil (PFTI), 
através de programas apro-
priados para as crianças, in-
cluindo o aumento do acesso 
à protecção social às famílias 
vivendo em situação de vul-
nerabilidade e afectadas pelas 
PFTI.

São políticas pouco ambi-
ciosas que podem precisar 
de formação para que os 
actores a envolver este-
jam dentro da matéria…

- Não temos a mínima dúvida 

quanto a isso. Daí que preten-
demos formar actores chave 
em matéria de trabalho infan-
til, desde os nossos inspecto-
res do Trabalho, magistrados, 
agentes da Polícia, professores 
e outros para desencadearem 
estas actividades. 
Só na cidade de Tete iremos 
contar com
 50 formandos que vão refor-
çar o efectivo desta direcção 
nessa missão. Iremos realizar 
seis concursos teatrais entre 
escolas, de modo a expandir a 
informação para 4.050 crian-
ças, sendo na cidade de Tete 
com um total de 1500, no dis-
trito de Moatize com um efec-
tivo de 1200, para o distrito 
de Cahora Bassa 850 e em 
Marávia 500.

Estas são actividades já 
do Plano Quinquenal de 
Governação Provincial 
Descentralizada 2020-
2024?

- Em parte sim. O Governo 
de Moçambique definiu como 
objectivo central a promoção 
de emprego e melhoria da 
produtividade e competiti-
vidade, para a melhoria das 

condições de vida dos mo-
çambicanos, no campo e na 
cidade, em ambiente de paz, 
harmonia e tranquilidade, 
consolidando a democracia 
e a governação participati-
va. Então, o emprego, auto-
-emprego e a formação pro-
fissional, em particular nos 
distritos, entre outros, são os 
principais desafios para o au-
mento da produção e da re-
dução dos níveis de pobreza 
que afectam grande parte do 
nosso povo. No nosso seio, o 
desemprego tem sido uma das 
causas principais para este es-
tado de pobreza, razão pela 
qual constitui o principal de-
safio.

Então vão criar mais 
emprego para a província 
de Tete ou formação para 
emprego?

- Vamos trabalhar na promo-
ção e valorização do emprego 
e auto-emprego nos diversos 
sectores de actividades eco-
nómicas e sociais. Iremos par-
ticipar em eventos regionais 
e internacionais relativos ao 
trabalho, emprego e seguran-
ça social, pois está no plano a 

promoção da mobilidade pro-
fissional e das migrações no 
âmbito de programas e pólos 
de desenvolvimento do país. 
Quanto à pergunta que colo-
cava, devo dizer que iremos 
realizar acções de formação 
profissional. 

Estamos a gerir a Covid-19 
que já está a compro-
meter grande parte das 
actividades com necessi-
dade de orçamentos de 
correcção.  Como está 
acautelado este cenário?

- Como sabe, este é um pro-
blema global e nós não somos 
excepção. Do ponto de vista 
de soluções iremos elaborar 
propostas de orçamento da 
direcção, de acordo com os 
planos, as metodologias e nor-
mas aplicáveis. Sabemos como 
executar o orçamento de acor-
do com as normas de despesas 
internamente estabelecidas e 
com as disposições legais, mas 
respeitando os cortes e outros 
aspectos impostos pela Co-
vid-19. Estaremos preparados 
para elaborar o balanço anual 
de contas sobre a execução 
do Orçamento do Estado, in-
cluindo zelar pela segurança 
de pessoas, assim como pela 
manutenção e conservação das 
instalações, infra-estruturas e 
equipamentos da direcção. 
Está presente no plano grande 
que caso seja necessário iremos 
propor o abate de bens patri-
moniais, alocados na direcção, 
realizar outras actividades que 
sejam superiormente determi-
nadas nos termos do estatuto 
e demais legislação aplicável, 
porque os nossos desafios para 
o ano 2020 exigem a conti-
nuação de acções de combate 
à pobreza no âmbito do Pla-
no Quinquenal de Governação 
Provincial Descentralizada 
2020-2024 e implementação da 
estratégia de trabalho.

Como será a implemen-
tação dessa estratégia, 
atendendo que a Covid-19 
afecta também as pes-
soas e os orçamentos 
institucionais?

- Em primeiro plano iremos 
reforçar a legalidade laboral e 
melhorar a higiene e seguran-
ça no trabalho, promover a 
negociação colectiva do traba-
lho entre os parceiros sociais, 
a segurança social para os 
trabalhadores, mediação e ar-

Combate às piores formas de trabalho infantil abrange 4050 crianças em Tete

bitragem de conflitos laborais. 
O PES/2020 tem as princi-
pais prioridades definidas no 
reforço do quadro jurídico-la-
boral e na promoção do diálo-
go social, legalidade laboral e 
da segurança social. 
Já no âmbito da legalidade 
laboral, as acções vão desde o 
controlo da legalidade laboral 
e combate às piores formas 
de trabalho infantil, conscien-
cializando os empregadores, 
trabalhadores e a sociedade 
em geral sobre as medidas de 
higiene e segurança no traba-
lho.

Como será a operaciona-
lização destas activida-
des? 

- De várias formas. A Inspec-
ção-Geral do Trabalho a nível 
local vai reparar no controlo 
da legalidade laboral, onde 
temos uma previsão de fiscali-
zar 710 empresas ou estabele-
cimentos nos vários ramos de 
actividade, sendo um acrés-
cimo de 7.5% em relação à 
meta de 2019. Este sector vai 
realizar por todos os distritos 
a promoção da cultura de tra-
balho e de negociação colecti-
va do trabalho com os parcei-
ros sociais e a divulgação da 
legislação laboral, através de 
palestras e seminários, cobrar 
120 dívidas aos devedores do 
Sistema de Segurança Social.

A cobrança de dívidas 
no âmbito da Segurança 
Social, mas não com a 
Segurança Social em si?

- Também. Incluindo inscre-
ver novas empresas no Sis-
tema de Segurança Social 
Obrigatória, inscrever tra-
balhadores por conta de ou-
trem e por conta própria no 
Sistema de Segurança Social 
Obrigatória e garantir o pa-
gamento das prestações aos 
beneficiários, como também 
cobrar a dívida do Sistema de 
Segurança Social Obrigatória. 

Considera eficaz o modelo 
de inscrição dos traba-
lhadores no Sistema de 
Segurança Social Obriga-
tória?

- Há aqui a inscrição dos 
trabalhadores e das empre-
sas. Para 2020, assim se in-
dica inscrever 579 empresas, 
que será um decréscimo de 
30.3% em relação às metas 
de 2019. Mas é o modelo em 
implementação actualmen-
te. Iremos também inscre-
ver 7600 trabalhadores por 
conta de outrem, o que vai 
significar um decréscimo de 
163% em relação às metas 
de 2019. Vamos inscrever 
236 trabalhadores por conta 
própria, que também será 
num decréscimo de 73.3% 

em re lação às  metas  de 
2019. 
Como par te  f ina l  de s ta 
missão vamos realizar 516 
palestras sobre a Lei de 
Protecção Social e o seu Re-
gulamento, um acréscimo de 
20.3%. 

Vamos insistir... Será o 
modelo ideal ou há outros 
modelos a ter em conta?

-  Penso que é  o  mode lo 
ideal para o nosso contex-
to. Sabe que como sector 
levamos a cabo imensas ac-
tividades no âmbito da re-
solução extrajudicial. Con-
solidamos o diálogo social 
tripartido em matérias só-
cio-laborais. Consolidamos 
o funcionamento dos Fóruns 
de Consulta e Concertação 
Social a nível local, expan-
dir os serviços de resolução 
extrajudicial de conflitos 
laborais a nível local e até 
promovermos a arbitragem 
laboral.

Já vai longa a nossa en-
trevista. Terá restado algo 
por dizer?

- Penso que não. Talvez devo 
dizer que temos actividades na 
Administração do Trabalho e 
Trabalho Migratório, como a 
monitoria da implementação 
da Política de Emprego e pro-

moção de parcerias sociais no 
âmbito da administração do 
trabalho e garantir o funcio-

namento do FOCCOS. Temos 
actividades na capacitação de 
recursos humanos e financei-

ros, incluindo materiais bem 
como a produção de estatís-
ticas e análise do mercado de 

trabalho e produção de esta-
tísticas e análise do mercado 
de trabalho. 

Fátima Cinco Reis
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Daviz Simango apela a celeridade 
e humanismo no processo de DDR

SADC: 8,4 milhões de crianças sofrerão de desnutrição  
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) estima que 8,4 milhões de crianças poderão 
sofrer de desnutrição aguda na região durante este ano como consequência das medidas decretadas para 
conter a pandemia da covid-19. A SADC estima que a pandemia da covid-19 possa aumentar “ainda mais o 
risco de desnutrição”.nacional

AR reúne-se em sessão 
extraordinária para 
ratificar relatório do 
Estado de Emergência

A Assembleia da República 
(AR) reúne esta terça-feira 
em sessão extraordinária para 
se pronunciar sobre o relatório 
do Presidente da República, 
referente ao fim do Estado de 
Emergência por causa da Co-
vid-19. O relatório elenca, entre 
outras, as medidas que nortea-
ram os 120 dias de quarentena 
e distanciamento social.
As medidas constam do relató-
rio do Chefe de Estado sobre o 
balanço dos quatro meses das 
medidas de excepção que foram 
analisadas na sessão extraordi-
nária da Comissão Permanen-
te, na sua 12ª sessão. 
A sessão extraordinária da 
Assembleia da República está 
agendada para as 14:00 horas, 
para uma apreciação e delibe-
ração sobre o relatório do Pre-
sidente da República sobre o 
fim do Estado de Emergência.
Segundo o porta-voz da Co-
missão Permanente, Alberto 
Mutukutuku, os 250 deputados 
da AR vão pronunciar-se sobre 
os passos seguintes depois do 
fim do Estado de Emergência 
decretado para fazer face à Co-
vid-19. 
Mutukutuku adiantou que a 
Comissão Permanente decidiu 
pedir um parecer à Comissão 
dos Assuntos Jurídicos, Cons-
titucionais e dos Direitos Hu-
manos da AR sobre o relatório 
submetido pelo Chefe de Es-
tado, antes do documento ser 
apresentado aos 250 deputados 
da AR para debate e delibera-
ção na terça-feira.
Recorde-se que o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, sub-
meteu na quinta-feira o relató-
rio das medidas implementadas 
durante os 120 dias do Estado 
de Emergência que vigorou em 
Moçambique entre 01 de Abril 
e 29 de Julho, face à Covid-19.
Na comunicação à Nação, Fi-
lipe Nyusi pediu que as restri-
ções face à Covid-19 continuas-
sem a ser cumpridas, mesmo 
com o fim do Estado de Emer-
gência que foi prorrogado por 
três vezes. “Todas as medidas 
actualmente em vigor devem 
continuar a ser seguidas com a 
mesma alma e o mesmo vigor 
de sempre”, disse Nyusi. 

O autarca da Beira e 
presidente do MDM, Daviz 
Simango, considera que 
Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração 
(DDR)”está muito longe” 
de acabar com conflitos 
na região centro e pede 
ao Governo que assuma 
a procura de uma solução 
para a Junta Militar.

Daviz Simango 
lidera a autar-
quia da capital 
da província de 
Sofala, no centro 

de Moçambique, e está preo-
cupado com a demora na re-
solução dos conflitos na região. 
Um ano depois da assinatura 
do Acordo de Cessação das 
Hostilidades Militares, os ata-
ques continuam.
Em entrevista à DW África, 
o autarca e presidente do Mo-
vimento Democrático de Mo-
çambique, terceira força polí-
tica parlamentar, defende por 
isso celeridade e humanismo 
no processo de desarmamento, 
desmobilização e reintegração 
(DDR) dos homens da RENA-
MO em curso.
“Há a informação de que 10% 
[dos homens da RENAMO] já 
estão integrados no processo 
de DDR e de que o processo 
irá até ao final do primeiro 
semestre do próximo ano”, 
disse Daviz Simango, frisando 
que “passou esse tempo, com 
altos e baixos, com vários ar-
gumentos - que ainda não 
são suficientes para convencer 
as pessoas porque é que não 
progredimos. A minha grande 

preocupação é que vamos ter 
de esperar mais um ano para 
terminar o DDR”.
Para o autarca, a lentidão do 
processo “fragiliza qualquer 
sentido patriótico daqueles que 
eventualmente devem ser inte-
grados”.
“O que é que eles farão duran-
te um ano? É um ano inteiro 
à espera de oportunidades, um 
ano inteiro sem norte, um ano 
inteiro acantonado em condi-
ções difíceis”, sublinha.
“O nosso apelo é que este pro-
cesso decorra da forma mais 
rápida possível”, frisou Daviz 
Simango, acrescentando que 
“nós não estamos satisfeitos 
com 10%, embora seja um 
passo que reconhecemos, por-
que está muito longe daquilo 
que permite acabar com parte 
dos conflitos que temos na re-
gião centro”.
“Por outro lado, queremos 
encorajar quer o partido RE-
NAMO quer o Governo para 
que sejam mais sensatos, mais 
humanistas em relação a esse 
processo de DDR”, acrescenta 
o autarca, lembrando o “so-
frimento de muitos anos no 
mato” dos envolvidos.
“É como se fosse um aluno 
que vai à escola, termina a fa-
culdade, e tem esperança de 
ter um emprego e começar a 
ter uma vida. Os militares 
têm os instrumentos bélicos e 
quando os entregam subenten-
dem que já têm o diploma e 
precisam de levar a vida com 
que sonham - como civis”, 
considera. “Se nós retardar-
mos, se não formos justos com 
eles, naturalmente ficam frus-
trados. E as pessoas frustradas 
são pessoas vulneráveis”.
Daviz Simango alerta ainda 
para a necessidade de se en-
contrar uma “solução imedia-

ta e pragmática” para o gru-
po dissidente da RENAMO, a 
autoproclamada Junta Militar, 
que tem sido responsabilizada 
pelos ataques na região centro.
“O grande problema é que 
nós, que estamos de fora, entre 
políticos e sociedade civil, não 
temos o dossier, porque não 
participámos, não estivemos 
por dentro, o secretismo domi-
nou e isolou toda a sociedade”, 
anota Simango.
“Imaginem aqueles militares 

que eventualmente não foram 
consultados pelas suas che-
fias. E o tempo que eles fica-
ram no mato com o líder da 
RENAMO? Vinham progra-
mando, havia compromissos. 
É preciso olhar para isso sem 
preço, porque a paz não tem 
preço”.
Para o autarca da Beira, a so-
lução passa por “rapidamente 
convidar esses irmãos, sentan-
do com eles e olhando para o 
futuro”. DW

O governo de Gondola estima 
que 1.772 pessoas deixaram 
aldeias do interior daquele 
distrito do centro de Moçam-
bique, fugindo de ataques ar-
mados de um grupo dissidente 
da Renamo, disse à Lusa a ad-
ministradora.
Do total dos deslocados, que 
correspondem a 287 famílias, 
256 famílias (1.557 pessoas) 
encontram-se em abrigos pre-
cários em dois campos impro-
visados para deslocados nas 
aldeias de Chibuto e Muda 
Serração, a sul do posto admi-
nistrativo de Inchope, segundo 
dados do Instituto Nacional 
de Gestão de Calamidades 
(INGC) de Manica.
Outras 31 famílias (215 pes-
soas), que fugiram dos ata-
ques nas aldeias de Mucorodzi, 
Madziachena e Pindanganga, 
mais a norte do distrito de 
Gondola, estão distribuídas 
em vários abrigos e residências 
de parentes nas periferias da 
vila sede distrital e no bairro 
Cuzuana, no posto administra-
tivo de Cafumpe, indicam os 
mesmos dados.
Confrontos entre as Forças de 
Defesa e Segurança e a auto-
proclamada Junta Militar da 
Resistência Nacional Moçam-
bicana (RENAMO), grupo 
dissidente do principal partido 
de oposição, estão a provocar 
uma vaga de deslocados desde 
Fevereiro em Gondola, na pro-
víncia de Manica.
A administradora disse que 
as autoridades começaram a 
assistir a população afectada 

com alimentos, estando previs-
ta a sua integração na cadeia 
de produção na próxima cam-
panha agrícola, que arranca 
em Setembro.
Por sua vez, o delegado do 
INGC em Manica, Augusto 
Alexandre, disse à Lusa que a 
instituição está a responder a 
nova vaga de deslocados com 
a distribuição de ‘kits’ básicos, 
que incluem bens alimentares 
e não alimentares, como bal-
des, panelas e cobertores.
“No sentido de as famílias vi-
verem na maior tranquilida-
de, estamos a entregar tam-
bém fardos de roupa usada, 
na perspectiva de as crianças 
terem alguma roupa para se 
vestirem, visto que estão a sair 
das zonas de ataques”, disse 
Augusto Alexandre.
A zona centro de Moçambi-
que foi historicamente palco 
de confrontos armados en-
tre forças governamentais e 
a Renamo até Dezembro de 
2016, altura em que as armas 
se calaram após um cessar-
-fogo, tendo a paz sido selada 
num acordo subscrito em 06 
de Agosto de 2019.
Permanecem na zona guerri-
lheiros, em número incerto, 
que formaram uma autopro-
clamada Junta Militar que 
contesta a liderança do par-
tido e o acordo de paz assina-
do em Agosto do último ano, 
sendo acusada de protagoni-
zar ataques visando forças de 
segurança e civis em aldeias e 
nalguns troços de estrada da 
região centro do país. AP

Mais de 1.700 deslocados devido à 
violência no centro de Moçambique
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A anarquia do estado de dúvida 
A terceira prorrogação 
do estado de emergência 
chegou ao fim. O que viria 
a seguir ficou por dizer. O 
vazio legal abriu espaço 
para o relaxamento das 
medidas de prevenção da 
Covid-19, como se os fan-
tasmas dos milhares de 
mortos à volta do mun-
do tivessem parado de 
assombrar. Os números 
da anarquia podem ser 
anunciados nos próximos 
dias. 

Elton Pila

O país esteve so-
nâmbu lo  por 
ma i s  de  t r ê s 
meses. Mas os 
dias que se se-

guiram à comunicação do 
Presidente da República, a 
30 de Junho, não eram ainda 
sinal verde para a retoma da 
vida social e económica, ain-
da que com o condicionante 
selo do novo normal. Mas a 
suspensão sugerida entre a 
última e a próxima comu-
nicação do Chefe de Estado 
abriu espaço para o caos que 
se viu no último fim-de-se-
mana.
Foram os primeiros dias do 
resto das nossas vidas. Al-
guns bares reabriram, sem 
considerar o limite anterior-
mente recomendado, nem 
mesmo as medidas de dis-
tanciamento. E em conversas 
regadas com álcool, o lugar 
da máscara deixou de ser no 
rosto. 
A Polícia até impôs que as 
barracas [algumas] conti-
nuassem encerradas, mas 
não muito fez para desfazer 
os aglomerados que se iam 
registando em algumas es-
quinas, desde o final do dia 
até a noite alta, como se os 
Mahindras, tão famosos por 
estes dias, também tivessem 
sido suspensos. Em alguns 
bairros da cidade de Maputo 
e da Matola, o que se pode 
ter repetido em várias zo-
nas do país, a vida parecia 
ter voltado ao normal sem 
o prefixo novo que a pande-
mia exige. Na ausência de lei, 
cada um fez a sua e viu-se a 
anarquia do estado de dúvi-
da.
O novo coronavírus parecia 
já uma miragem, uma ima-

gem deixada para trás já 
há longos anos, como se os 
fantasmas dos milhares de 
mortos à volta do mundo 
tivessem parado de assom-
brar. Mas os números que 
são anunciados pelo Minis-
tério da Saúde diariamente 
desmentem esta perspectiva, 
mostrando um vírus cada vez 
mais presente e mortífero. 
Na sexta-feira, o país regis-
tou mais 56 casos; no sába-
do, foram mais 43 e um óbito 
de um adolescente infectado 
com Covid-19 que também 
registava outras complica-
ções. No domingo foi regista-
do mais um óbito e 39 casos 
novos. Até a manhã desta 
segunda-feira, oficialmente, o 
país contava com o cumula-
tivo de 1946 casos positivos 
e 13 mortos. Numa altura 
que se considera a hipótese 
de testagem massiva para 
Maputo [cidade e província], 
os números podem aumentar 
exponencialmente nos próxi-
mos dias, também como re-
sultado deste vazio legal que 
permitiu o regresso irrespon-
sável à normalidade.
Estado de dúvida
Talvez nunca uma Comuni-
cação à Nação do Presiden-
te da República teria sido 
tão aguardada. Depois de 
três prorrogações do esta-
do de emergência, o limite 
dado pela Constituição da 
República, a comunicação 
de quarta-feira era esperada 
com enorme expectativa. E 
foi a expectativa frustrada 
que conferiu crédito ao esta-
do de dúvida.
Foram pouco menos de 10 
minutos, o Chefe de Estado 
falava a partir de Tete, para 
onde teria se deslocado para 
uma visita no âmbito das 
presidências abertas, embora 

sem os comícios habituais, 
mas que pode ser visto como 
um prenúncio do retorno à 
normalidade.
Tínhamos todos os olhos e 
ouvidos postos nos órgãos de 
informação que passavam a 
comunicação. Houvesse uma 
empresa medidora de audiên-
cias, saberíamos o que signi-
ficou esta comunicação em 
números. O que nós, como 
empresa de media, podemos 
fazer é dar a conhecer o que 
foi em conteúdo, do estado 
de emergência foi-se directo 
ao estado da dúvida.
O Presidente da República 
começou por nos lembrar o 
histórico dos vírus em Mo-
çambique e das realidades 
que a pandemia nos impôs, 
desde a desestabil ização 
da economia, suspensão da 
vida e das zonas declaradas 
de transmissão comunitária 
como Cabo Delgado e Nam-
pula. 
Mas, embora estejamos mais 
próximos de ultrapassar a 
cifra dos 2000 casos, as me-
didas impostas pelo estado 
de emergência serviram para 
tardar a expansão do vírus, 
fez saber Filipe Nyusi. “Po-
demos ter a certeza de que as 
medidas adoptadas e a cola-
boração de todos os cidadãos 
ajudaram a mitigar a veloci-
dade de transmissão”.
Mais uma vez, o Chefe de 
Estado lembrou que este é 
um vírus que exige de todos 
(não apenas de uma parte) 
um comportamento exem-
plar, sob o risco do sacrifício 
da grande maioria não surtir 
efeito. Não podia ainda pre-
ver o que seriam os dias que 
se seguiram.
Depois do fim da terceira 
prorrogação o que acontece-
ria depois era o mais impor-

Sondagem do Fórum para os 
Direitos da Criança conclui 
que maioria é contra rea-
bertura imediata de escolas. 
Organização Nacional dos 
Professores assegura que es-
tabelecimentos de ensino es-
tão a ser reestruturados.
Uma sondagem do Fórum da 
Sociedade Civil para os Di-
reitos da Criança (ROSC) a 

que a DW África teve acesso 
constata que crianças e adul-
tos são contra a reabertura 
das escolas em Moçambique. 
O Governo ainda não definiu 
quando dará o aval para os 
estabelecimentos de ensino 
voltarem a funcionar normal-
mente.
Segundo o  re latór io  do 
ROSC, 72% dos maiores de 
18 anos opõem-se à reaber-
tura, assim como 71% de 
crianças e jovens entre os 7 
e os 18 anos. Quase 12,3 mil 
pessoas participaram no in-
quérito.
“É incrível que alguns pais 
que diziam que se pode rea-
brir as escolas recuam quan-
do a questão é se levariam o 
filho ou não”, identifica Salo-
mé Mimbir, diretora de pro-
gramas do ROSC.
Segundo Mimbir, a justifica-
ção para a recusa é associada 
à falta de condições de higie-
ne e segurança nas escolas 
e de consciência de risco da 
criança no espaço público. 

Outras condições relevan-
tes apontadas no relatório 
referem-se às condições dos 
transportes públicos e os cus-
tos de aquisição de gel desin-
fetante e de máscaras.
“[Para os pais,] é necessário 
estudar e a escola é impor-
tante. [Eles] querem [que os 
filhos] voltem a estudar, mas 
dentro das condições que o 

coronavírus nos obriga”, in-
terpreta Mimbir.
Na secção de comentários do 
inquérito, alguns pais fala-
ram da “gestão da ansieda-
de” e da “disposição psicoló-
gica das crianças para voltar 
às aulas”.
Segundo Mimbir, a sonda-
gem apontou que, devido ao 
longo tempo sem ver os co-
legas, a primeira coisa que 
as crianças tendem a fazer é 
abraçarem-se. “Os mais novi-
nhos falam inclusive de tro-
car máscaras, daquela cultu-
ra de partilhar o lanche, de 
partilhar a água”, diz a dire-
tora, ressaltando a dificulda-
de de obedecer ao distancia-
mento social para prevenir a 
Covid-19.
“Era necessário que se in-
vestisse nalgum processo de 
consciencialização das pes-
soas sobre as medidas a to-
mar na escola no espaço 
público para poder prevenir 
o coronavírus”, lê-se nos co-
mentários no inquérito. DW

Maioria é contra reabertura das 
escolas em Moçambique

tante a saber. O Presidente 
da República não foi decla-
rativo. “Pretendemos con-
solidar os passos já dados e 
queremos dar passos seguros 
para uma maior abertura 
para a economia e para toda 
a sociedade, mas esses passos 
precisam de ter um funda-
mento e de ser continuamen-
te avaliados”.
Foi um aceno a sugerir a di-
recção que podia tomar nos 
próximos dias para onde fo-
ram relegadas medidas mais 
concretas. “Dando cumpri-
mento ao estipulado pela 
Constituição da República, 
enviaremos amanhã [falava 

na quarta a indicar quinta-
-feira] o relatório à Assem-
bleia da República e logo a 
seguir tomaremos decisões 
sobre as estratégias e as me-
didas que iremos adoptar 
para o nosso futuro imedia-
to”. 
A Assembleia da República 
reúne-se, extraordinariamen-
te, nesta terça-feira, para 
aprovar uma resolução do 
relatório. A comunicação do 
Chefe de Estado para dizer 
ao país o que será feito a se-
guir, de forma concreta, está 
por anunciar. Enquanto não 
há palavra de ordem, a anar-
quia reina. 
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Covid-19 poderá empurrar muitas raparigas para fora da escola 

Ministro do Zimbabwe morre devido à Covid-19
O ministro da Agricultura do Zimbabwe, Perrance Shiri, morreu na semana passada vítima da pandemia da 
covid-19, anunciou o Presidente do país, Emmerson Mnangagwa. Agora que o ministro Shiri morreu de covid-19, 
seguiremos as directrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre como o funeral deve ser realizado”, 
disse Mnangagwa.nacional

Com a eclosão da pan-
demia da Covid-19 que 
levou o país a encerrar, 
desde 23 de Março, cerca 
de 15 mil escolas e uni-
versidades, e sem clareza 
em relação às datas de 
retorno, muitas raparigas 
poderão ser empurradas 
para fora da escola, alerta 
Isabel Francisco Silva, 
secretária executiva do 
Movimento de Educação 
para Todos.

Aida Matsinhe

Com o encerra-
mento das es-
colas por causa 
da ec losão da 
Covid-19, pelo 

menos 8.5 milhões de alu-
nos moçambicanos viram-se 
obrigados a aprender com 
recurso a plataformas digi-
tais e/ou ensino à distância, 
facto que penaliza a rapariga, 
cujo grosso número não tem 
domínio destes novos instru-
mentos de ensino-aprendiza-
gem impostos pelo novo co-
ronavírus.
Para além do fraco domínio 
das plataformas digitais, nes-
te período muitas raparigas 
são submetidas a actividades 
domésticas, mesmo no mo-
mento em que decorrem au-
las nas diferentes plataformas 
adoptadas pelo Governo, se-
gundo avançou Isabel Fran-
cisco Silva, do Movimento de 
Educação para Todos.
A secretária executiva disse 
ainda que, de uma forma ge-
neralizada, há fraco domínio 
no uso das plataformas di-
gitais e a situação agrava-se 
nas raparigas. “Embora não 
existam dados que provam 
isso, mas a informação que 
temos mostra que as rapa-
rigas são as mais excluídas 
destes processos do que os 
rapazes”.
Está mais do que provado, 
disse a secretária executiva, 
que quanto mais tempo as 
escolas estiverem fechadas, 
maior será a perda de tempo 
de aprendizagem e maiores 
serão as hipóteses das crian-

ças, especialmente as rapari-
gas, não regressarem à sala 
de aula após a reabertura es-
colar, daí ser pertinente que 
as escolas possam identificar 
estratégias de uso dessas pla-
taformas, pois estas limita-
ções, sobretudo no uso das 
plataformas, não se assistem 
apenas ao nível dos alunos 
como também nos professo-
res.
Em resposta a este proble-
ma, torna-se pertinente que 
as escolas definam estratégias 
que garantam que as escolas 
leccionem aulas práticas para 
que os alunos e professores, 
através de formações específi-
cas, possam adquirir as com-
petências necessárias que lhes 
permitam saber manusear 
estes instrumentos, e, nisso, 
que a sociedade no geral se 
envolva neste processo.
Olhando para as actividades 
desenvolvidas por esta insti-
tuição, a secretária executiva 
disse que “nós como Movi-
mento de Educação para To-
dos estamos a trabalhar na 
produção e análise, com vista 
a apoiar o ministério na defi-
nição de mecanismos e estra-
tégias para responder à situa-
ção da pandemia que afecta 
não só o sector da Educação, 
mas também todos os secto-
res”.  
Por outro lado, Isabel Fran-
cisco lamentou o facto das 
acções visando a retoma do 
ano lectivo estarem a inte-
grar a construção e/ou reabi-

litação de instituições de en-
sino, o que caracterizou como 
uma acção que está a decor-
rer neste período porque an-

teriormente faltou vontade 
política neste processo.
No seu entender, a preocu-
pação neste momento estaria 

virada para outros aspectos 
específicos na resposta às 
necessidades impostas pela 
doença.  

Isabel Francisco Silva

Ser jovem em Moçambi-
que é uma condição penosa, 
diz a representante da Rede 
de Mulheres Jovens Líde-
res, Quitéria Gueringane, na 
qual o emprego mais rápido 
e acessível está nos campos 
de batalha em Cabo Delga-
do, onde nenhuma certeza 
de retorno existe. Como fa-
lar do Dia da Juventude sem 
falar de jovens como James 
Aníbal, que representa todo 
aquele jovem que foi baleado 
injustamente pela Polícia.
Segundo Quitéria Gueringa-
ne, é importante considerar 
que a Covid-19 só veio ex-
por os imensos desafios que 
existiam antes mesmo desta 
situação. Se antes era pos-
sível maquiar a situação do 
desemprego através de rela-
tórios duvidosos, hoje a si-
tuação tornou-se mais clara 
até para quem geralmente 
tem acesso limitado à infor-
mação.
Se antes já existiam jovens a 
caminhar longos quilómetros 
para ir a escola, hoje esta 
escola tornou-se ainda mais 
cara e condicionada para 
quem tem acesso permanente 
a Internet e quem tem encar-
regados de educação literados 
para prover a assistência ne-
cessária.
A representante da Rede 
de Mulheres Jovens Líderes 
avançou que se antes milhões 
de jovens poderiam ganhar 
a sua renda diária através 
do sector informal e de ba-
res nos bairros, hoje apenas 
quem explora a zona nobre 
da cidade pode continuar o 
seu negócio. Isto para não 
falar da situação de insegu-
rança em que estão os nossos 
irmãos em Cabo Delgado e 
na zona Centro do país, onde 
diariamente raparigas, jovens 
activistas, jovens jornalistas, 
jovens militares, empresários, 
entre outros desaparecem 
sem que as entidades de di-
reito venham a público escla-

recer os contornos e a inves-
tigação em curso. 
Para Quitéria Gueringane, 
Moçambique se está a trans-
formar numa paragem de 
insegurança e sobrevivência 
dos mais privilegiados. Com 
apenas 6.5% da população, 
de acordo com os dados do 
INE-2017, e 17%, de acordo 
com os dados do Internet 
World States, com acesso à 
Internet, é preciso nos ques-
tionarmos como assegurar 
que o ideal da Agenda 2030, 
segundo a qual ninguém deve 
ser deixado de fora, será ma-
terializado. 
Segundo Gueringane, hoje, 
mais de 70% da população 
está em risco de ficar de fora 
no novo “anormal”. Ser jo-
vem em Moçambique é uma 
condição penosa, na qual o 
emprego mais rápido e aces-
sível está nos campos de 

batalha em Cabo Delgado, 
onde nenhuma certeza de re-
torno existe.
“Como falar do Dia da Ju-
ventude sem falar de jovens 
como James Aníbal que re-
presenta todo aquele jovem 
que foi baleado injustamente 
pela Polícia, alegadamente 
porque não portava máscara, 
sem que a justiça fosse feita? 
Como celebrar a juventude 
quando Fátima foi raptada 
em Cabo Delgado, com ape-
nas 15 anos, sem que o seu 
caso merecesse a necessária 
visibilidade? Como celebrar 
a juventude quando Maria, 
com 15 anos, também foi vio-
lada pelo enfermeiro técnico 
do SAAJ que tinha o dever 
de protegê-la? Como celebrar 
a juventude se em Dombe 
não existe serviços de Saúde 
em condições mínimas por 
conta da tensão militar?”, 
questiona. 
Mais adiante, Gueringane 
questiona “como celebrar 12 
de Agosto quando toda a ju-
ventude foi relegada a  futu-
ro incerto, abandonada pelo 
Estado que reivindica que 
tem usado o valor da Co-
vid-19 para comprar compu-
tadores para todos os alunos, 
sem que nenhum rosto de 
beneficiário seja conhecido? 
Quando as famílias benefi-
ciárias de cestas básicas e do 
subsídio do desemprego ex-
postas no relatório de balan-
ço do Estado de Emergência 
são tão fantasmas quanto os 
eleitores de Gaza?”.
Engajar os jovens na acção 
global deve, antes de mais, 
significar que a insegurança 
de qualquer jovem, a inse-
gurança em qualquer lugar 
constitui, a médio ou longo 
prazo, insegurança para to-
dos nós jovens em qualquer 
outro lugar. 
O dia 12 de Agosto deve nos 
convidar à reflexão urgente 
em torno destes e muitos ou-
tros questionamentos.

“Ser jovem em Moçambique é uma condição 
penosa”-afirma Quitéria Gueringane  

Quitéria Gueringane
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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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Sustenta” must not be used for 
corruption, warns Nyusi

Assembly to discuss state of emergency on tuesday
The Mozambican parliament, the Assembly of the Republic, will meet in plenary session next Tu-
esday to debate the report from President Filipe Nyusi on the state of emergency which ended 
at midnight on Wednesday.  Englês

Tax authority one 
of most corrupt 
institutions
The chairperson of the Mozam-
bican Tax Authority (AT), 
Amelia Muendane, on Thursday 
deplored the growing number of 
tax officials involved in acts of 
corruption.
Speaking at the opening in Ma-
puto of a retreat for staff of the 
AT’s Internal Control Office, 
Muendane said corruption in the 
AT has an impact on the collec-
tion of revenue for the State, and 
limits the normal functioning of 
the national economy.
“We cannot remain indifferent 
to this scenario”, she said, “par-
ticularly because the Tax Au-
thority is now regarded as one of 
the most corrupt institutions in 
Mozambique. In no way can we 
take any pride in this – quite the 
contrary”.
“The fight without quarter 
against corruption was and al-
ways will be one of our greatest 
challenges”, declared Muendane.
She stressed that the implemen-
tation of good practices is the 
most important measure for pro-
moting morality, values and the 
principles of integrity and patrio-
tism. That, Muendane, insisted, 
was why there should be exem-
plary punishment of offenders, 
so as to end impunity within the 
AT.
“How long will we continue to 
tolerate conflicts of interest?”, 
she asked – such conflicts arose, 
for example, when one and the 
same person was collecting taxes, 
while at the same time acting as 
an accountant, a broker or even 
a defence lawyer for offenders.
“How long will we pretend to be 
auditing accounts, when we are 
really making up numbers to pe-
nalise the taxpayer?”, Muendane 
asked.
She believed it was time for tax 
officers to stop believing that the 
customs posts at the borders, or 
the domestic tax collection posts 
“are our fields where we can free-
ly harvest crops and eat them 
with impunity. For how long are 
we going to invest all our wis-
dom in protecting offenders and 
penalising the State?”
 The meeting, she urged, 
should therefore draw up di-
rectives leading to far-reaching 
reforms in the AT’s control 
systems “which will result 
in strengthening institutional 
ethics and integrity”.AIM

“Don’t relax fight against 
covid-19”, warns minister

The Mozambican 
government’s flagship 
agricultural development 
programme, Sustenta, 
must not become a vehi-
cle for illicit enrichment 
and corruption, stressed 
President Filipe Nyusi on 
Thursday.

Speaking in the wes-
tern city of Tete, at 
the ceremony ma-
rking the transition 
of Sustenta from 

a pilot programme in only 
two provinces (Nampula and 
Zambezia) to a nationwide 
programme, Nyusi declared 
“Sustenta is not a project to 
share out money, so that af-
terwards there is no return, 
and we don’t want to hear 
about any acts of corruption 
through Sustenta”.
The purpose of Sustenta is 
to increase production and 
productivity among peasant 
families and small scale far-
mers. Loans made through 
Sustenta must be repaid, so 
that the money can be re-
cycled among other Mozam-
bicans.
Nyusi urged the future bene-
ficiaries of Sustenta funds as 
well as the programme ma-
nagement teams to act on 
the basis of “the noblest va-
lues which guide the manage-
ment of public assets”.
Nyusi did not explain what 
he had in mind when he 
spoke of projects that just 
share out money with no 
return. He did not have to 
– everyone in his audience 
will have remembered the 
scandal of the District De-
velopment Fund (FDD), set 
up under his predecessor, 
Armando Guebuza. Under 
this scheme, every district in 
the country received every 
year seven million meticais 
(about 100,000 US dollars at 
current exchange rates, but 
worth more than twice that 
amount when the FDD was 
launched).
That money was to be lent 
to people with viable projects 

that would increase food 
production and create jobs. 
Although the original goals 
may have been praisewor-
thy, the FDD soon became 
a scheme for putting money 
into the pockets of people 
who had no intention of re-
paying it. The FDD’s low 
interest loans were treated as 
gifts, and most of the bene-
ficiaries never repaid them. 
No-one has ever been put on 
trial for the failure to repay.
Giving a history of Sustenta, 
Nyusi said the programme 
began in 2017 in ten districts 
in Nampula and Zambezia. 
Initially, it covered 9,548 
small scale family farmers, 91 
semi-commercial producers 
and 12 agro-industrial enter-
prises.
During this phase, 186,656 
beneficiaries received assis-
tance in the form of loans to 
purchase agricultural inputs 
and agricultural insurance, as 
well as securing land use ti-
tles (known as DUATs).
Nyusi claimed that this has 
led to a significant increase 
in production and producti-
vity of the main crops, which 
allowed a 78 per cent increa-
se in the income of the be-
neficiaries, allowing them to 
repay their loans.
Nyusi said there had been 
a high level of discipline 
among the beneficiaries, so 
that to date 64 per cent of 
the loans granted under Sus-
tenta have been repaid. This 
led the government to decide 
on expanding the programme 
across the entire country.
In all the provinces, minis-
ters are launching the expan-
ded programme, Nyusi said. 
Over the next five years, the 
government has set itself the 
ambitious task of integrating 
a million households into 
productive value chains.
The government’s projec-

tions are that 200,000 new 
jobs will be created, and spa-
ce will be made for the self-
-employment of 1.2 million 
people. It is predicted that 
the average yearly household 
income of the beneficiaries 
will increase from 36,000 to 
76,000 meticais (from 514 to 
1,085 US dollars, at current 
exchange rates). The agri-
cultural growth rate should 
increase from the current 2.3 
per cent to five per cent a 
year.
Nyusi recognized that Sus-
tenta faces many challenges, 
notably building the capacity 
of producers along the value 
chain.
“This is the reason and the 
logic for ensuring that the 

launch of Sustenta coincides 
with the start of the training 
of the new and current agri-
cultural extensionists, which 
takes off as from 3 August in 
the entire country”, said the 
President.
This programme, he added, 
“explains our historic deci-
sion to allocate ten per cent 
of the state budget to agri-
culture in an integrated man-
ner”.
Nyusi also noted that about 
80 per cent of the population 
relies on agriculture as its 
main source of sustenance, 
and that agriculture’s share 
in the Gross Domestic Pro-
duct rose from 21.2 per cent 
in 2016 to 24.7 per cent in 
2019.AIM

Mozambican Health Minister 
Armindo Tiago on Friday war-
ned against the dangers of rela-
xing observance of the restrictive 
measures intended to reduce the 
spread of the Covid-19 respira-
tory disease.
Tiago, who is accompanying 
President Filipe Nyusi on a 
working visit to the central pro-
vince of Sofala, said in Beira that 
it would be imprudent for citi-
zens to think that, just because 
the state of emergency is over, 
all the measures used to fight 
against Covid-19 can be relaxed.
The state of emergency, decreed 
on 1 April, expired, after 120 
days, at midnight on Wednes-
day. The main purpose of the 
state of emergency was to save 
lives, Tiago said, and in this it 
was successful. To date, there 
have only been 11 deaths in Mo-
zambique from Covid-19. That 
is just 0.4 deaths per million 
inhabitants – the lowest death 
rate of any mainland southern 
African country.
As of Thursday, Mozambique 
had recorded 1,808 cases of 
the coronavirus that causes 
Covid-19, and 638 (35.28 per 
cent) of these have made a full 
recovery.
“If we relax, the gains will 
be lost”, said Tiago, “and we 
could have a substantial num-

ber of deaths. That is not our 
goal”.
There have been some wor-
rying signs, such as transport 
operators ignoring the social 
distancing norms, and overloa-
ding their vehicles once again.  
The Minister said his message 
to fellow citizens is that the 
restrictive measures must stay 
in place, regardless of the sta-
te of emergency or any other 
legal framework that may be 
imposed.
The Mozambican constitution 
limits a state of emergency to 
a maximum of 120 days, and 
so Nyusi could not extend it. 
With the end of the state of 
emergency, many of the res-
trictive measures cease to have 
the force of law – but in his 
speech to the nation on Wed-
nesday, the President urged 
people to continue obeying 
them anyway, as a matter of 
public health.
Among the measures are the 
closure of all schools, the clo-
sure of bars and places of noc-
turnal entertainment , a ban on 
public political, religious, cultural 
and sporting events that are like-
ly to attract crowds, limitations 
on the number of people who 
can attend funerals, and compul-
sory wearing of masks in most 
public places.AIM
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A empresa Tmcel-Moçambique Te-
lecom ofereceu, há dias, em Maputo, 
ao Ministério da Saúde (MISAU), 
um quadro pintado pelo conceitua-
do artista plástico Pedro Mourana 
(PMourana), intitulado “Heróis da 
Esperança”, em reconhecimento aos 
esforços dos profissionais de saúde 
na luta contra a pandemia do novo 
Coronavírus.
Trata-se de uma oferta inserida no 
contexto da parceria existente en-
tre a Tmcel e o MISAU, através da 
qual a empresa disponibilizou a sua 
plataforma tecnológica para per-
mitir a difusão, em tempo útil, de 
informações relacionadas com a Co-
vid-19. As inúmeras acções desen-
volvidas pela Tmcel incluem linhas 
de atendimento grátis, serviço de 
mensagens, acesso gratuito de in-

ternet para as uni-
dades sanitárias, 
para além de vá-
rios pacotes boni-
ficados de redução 
de tarifas e isenção 
de custos para fa-
cilitar a conecti-
v idade dos seus 
clientes e de toda 
sociedade moçam-
bicana.
Na ocasião, o pre-
sidente do Con-

selho de Administração (PCA) da 
Tmcel, Mahomed Rafique Jusob, 
referiu que a obra simboliza o res-
peito pelos trabalhadores da saúde, 
que muito têm feito para conter a 
propagação desta doença.
“O quadro representa um elogio 
aos trabalhadores da saúde, com os 
quais esperamos eliminar este mal. 
Por isso associamo-nos a eles atra-
vés desta obra magnífica, pintada 
por um artista criativo, neste caso o 
PMourana”, explicou o PCA.
Por sua vez, Armindo Tiago, mi-
nistro da Saúde, enalteceu o nobre 
gesto da Tmcel, que mostra através 
do acto e pela grandeza da sua ac-
tuação no país, o sentido de respon-
sabilidade social neste momento em 
que o país está a ser assolado pela 
pandemia da Covid-19.

A Karpowership ofereceu três 
novos ventiladores ao Minis-
tério da Saúde, uma iniciativa 
que visa reforçar a capacidade 
técnica e operacional do Institu-
to Nacional de Saúde (INS) no 
tratamento de doentes com pa-
tologias respiratórias e/ou por-
tadores da gripe do coronavírus 
no país que, segundo as últimas 
actualizações das autoridades sa-
nitárias, tem estado a registar subida de 
número de casos.
Esta oferta Karpowership enquadra-
-se no programa de responsabilidade 
social corporativa da empresa em Mo-
çambique através do fomento e apoio 
a iniciativas nas áreas da educação, 
desporto, nutrição, saúde, entre outras, 
desenvolvidas basicamente no Distrito 
de Nacala, em Nampula, onde a onde a 
Karpowership tem vindo a operar uma 
Powership que fornece eletricidade a 
essa região do país.
Com esta oferta, a Karpowership de-
monstra o seu compromisso com o de-
senvolvimento e bem-estar dos moçam-

bicanos, dando o seu contributo para 
que cada vez mais pessoas e comunida-
des tenham acesso à serviços de assis-
tência médica de qualidade, principal-
mente em momento de grande incerteza 
que o mundo vive.
A cerimónia de entrega dos ventiladores 
contou com a presença do ministro da 
Saúde, Armindo Tiago, Piloto Domin-
gos, representante da Karpowership, 
e de Moiséis Mabunda, em represen-
tação da Electricidade de Moçambi-
que (EDM), parceiro da Karpower-
ship no Projecto de distribuição e 
expansão da energia eléctrica na região 
norte do país. 

O Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, inaugu-
rou semana passada, na Ci-
dade da Beira, o Centro de 
Tratamento de Epidemias, 
unidade sanitária cuja reabili-
tação contou com o financia-
mento da empresa Cornelder 
de Moçambique,  no âmbito 
do seu programa de respon-
sabilidade social denominado 
“Juntos na Luta Contra a 
Covid-19”.
A reabilitação do Centro de Trata-
mento de Epidemias da Beira tem 
em vista o reforço da capacidade de 
resposta das autoridades de saúde no 
tratamento das epidemias, incluindo a 
pandemia do novo coronavírus, permi-
tindo assim, a recepção,  isolamento e 
tratamento de pacientes diagnostica-
dos positivos.
O Centro de Tratamento de Epi-
demias foi totalmente reabilitado e 
apetrechado, com um sistema centra-
lizado de alimentação de oxigênio e 
ar-comprimido, componentes essen-
ciais para a recuperação de doentes. 
Esta infra-estrutura dispõe ainda de 
quarenta camas, unidade de cuida-
dos intensivos e farmácia. O projecto 

contemplou também a requalificação 
do sistema de drenagem e de abaste-
cimento de água, construção do muro 
de vedação e apetrechamento da uni-
dade sanitária com camas hospitala-
res.
Falando à margem da cerimónia de 
inauguração, Jan de Vries, Adminis-
trador- Delegado da Cornelder de Mo-
çambique disse: “Estamos conscientes 
de que  o Governo está a desenvolver 
um grande esforço, para prevenir e 
suster a pandemia, mas isso não bas-
ta. Somos todos chamados a dar a 
nossa contribuição para termos mais 
e melhores unidades de saúde, devida-
mente apetrechadas para o tratamen-
to dos pacientes da Covid-19 ou de 
outras enfermidades”.

No âmbito do Projecto “Aposte no 
Seguro” do Instituto de Supervisão 
de Seguros de Moçambique (ISSM), 
a Escola de Comunicação e Artes 
da Universidade Eduardo Mondlane 
(ECA-UEM), parceira do ISSM, ca-
pacitou, recentemente, actores teatrais 
das Províncias de Sofala e Nampula, 
em matérias de seguros. 
A acção de treinamento envolveu dois 
grupos teatrais da Cidade da Beira, 
Haya-Haya e Chamuarianga, e na ci-
dade de Nampula abrangeu actores 
igualmente seleccionados pela equipa 
da ECA-UEM, cujo objectivo é repli-
car, nas comunidades locais, a apre-
sentação das peças com o intuito de 
promover a educação financeira em 
seguros. 

Durante 10 dias, estes foram dota-
dos de conhecimentos sobre impor-
tância do seguro, diferença entre 
seguradora e corretora de seguros, 
papel do ISSM, seguro obrigatório 
de responsabilidade civil automó-
vel, seguro de acidentes de traba-
lho e doenças profissionais, micro-
-seguro, entre outras matérias.
O Coordenador e formador da 
ECA-UEM, Dactivo Combane, as-

segurou que, por serem profissionais, 
os artistas assimilaram com facilidade 
o conhecimento transmitido, apesar 
das restrições de movimentos cénicos 
e contactos, devido à observação das 
medidas inseridas do Estado de Emer-
gência em Moçambique, por conta da 
pandemia do Covid-19. 
Importa referir que, no âmbito da im-
plementação do projecto “Aposte no 
Seguro”, cujo objectivo é promover 
a importância dos seguros de forma 
abrangente, iniciou-se com a produ-
ção de um programa televisivo sobre 
seguros, uma radionovela, produção 
de músicas em línguas Portuguesa, 
Changana, Sena e Emakua, que bre-
vemente serão transmitidos na Rádio 
Moçambique.

Tmcel oferece quadro de 
PMoura ao MISAU

Karpowership melhora qualidade de assistência 
médica com oferta de ventiladores

Cornelder Moçambique financia construção 
do Centro de Tratamento de Epidemias 

Actores de teatro de Sofala e Nampula 
capacitados em matéria de seguros

Marcas em Movimento
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economia

Mesquita afirma que não houve escassez de alimentos durante o Estado de Emergência 
Os quatro meses do Estado de Emergência não afectaram a circulação de produtos, principalmente 
alimentares, entre Moçambique, Malawi, África do Sul e outros países da SADC, considera o ministro 
da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita.  Segundo Mesquita, durante o estado de emergência a 
circulação de mercadorias foi assegurada para que os moçambicanos.

Banco Central financia 
construção da Praça do 
Metical em Inhambane 

A cidade de Inhambane vai 
albergar, nos próximos anos, 
uma praça do Metical, em 
homenagem a moeda nacio-
nal. O Banco de Moçambique 
compromete-se a construir 
casas para reassentar mais de 
60 famílias, bem como erguer 
infra-estruturas de suporte.
Para o efeito, o Governador 
do Banco de Moçambique, 
Rogério Zandamela, e o Pre-
sidente do Conselho Munici-
pal da Cidade de Inhambane, 
Benedito Guimino, assinaram 
há dias, naquela urbe, um 
memorando de entendimen-
to para a construção de uma 
praça do Metical na urbe. 
Esta iniciativa insere-se nas 
acções que o Banco de Mo-
çambique tem estado a le-
var a cabo em todo o país, 
visando contribuir para a 
dignificação de um dos sím-
bolos mais importantes da 
estabilidade económica do 
nosso país, o Metical, e ga-
rantir que as gerações actuais 
e vindouras tenham exemplos 
de preservação da nossa his-
tória.
No âmbito do memorando, 
o Banco de Moçambique as-
sumiu o compromisso de fi-
nanciar a construção de ca-
sas para o reassentamento 
de 60 famílias que habitam a 
área abrangida, bem como a 
construção de um matadouro 
multiuso.
Intervindo na circunstância, 
o Governador do Banco de 
Moçambique destacou que 
a Praça do Metical irá con-
tribuir para que se realce e 
engrandeça a beleza arquitec-
tónica e urbanística da cida-
de de Inhambane, através de 
um espaço de lazer cómodo e 
com um significado histórico 
para os munícipes. 
Por seu turno, o edil de 
Inhambane congratulou o 
Banco de Moçambique por 
ter escolhido esta cidade para 
a construção da Praça do 
Metical e comprometeu-se a 
cuidar do espaço e preservá-
-lo, tendo também encoraja-
do que iniciativas do género 
se repliquem noutros cantos 
do país.

Gapi-SI garantiu 360 milhões em 
crédito a 120 PME

A Gapi elevou o tecto 
do montante de crédito 
assegurado pelo Agro-
-Garante de 15 milhões 
para 20 milhões de Meti-
cais por operação. Este 
sistema de garantias ao 
agronegócio, gerido pela 
Gapi-SI, beneficiou até ao 
momento 120 Pequenas 
e Médias Empresas (PME) 
que obtiveram financia-
mentos na ordem de 360 
milhões de Meticais.

O Agro-Garante 
foi refinanciado 
pela DANIDA, 
sob coordenação 
da  Emba ixa -

da Real da Dinamarca, com 
base numa proposta concebi-
da pela Gapi-SI, para promo-
ver o crescimento económi-
co e o emprego no sector do 
agronegócio. Até 30 de Junho 
do ano corrente, as 120 em-
presas beneficiárias desta fa-
cilidade tinham reportado a 
geração e/ou consolidação de 
um total de aproximadamen-
te 5750 postos de trabalho.
Os beneficiários são PME 
que operam em todo o País 
na provisão de insumos, na 
produção, conservação, ar-
mazenamento, processamen-
to, transporte e comerciali-
zação de produtos de origem 
vegetal (excepto florestas) ou 
avícola. 
A decisão da Gapi-SI em ele-
var o nível de crédito elegível 
ao Agro-Garante constitui 

uma resposta às constatações 
das crescentes dificuldades 
que estas PME vêm enfren-
tado no sector do agro-negó-
cio, bem como para atenuar 
o efeito da desvalorização do 
Metical.
Os financiamentos foram 
atribuídos por instituições 
financeiras membros da As-
sociação Moçambicana de 
Bancos, nomeadamente: Mi-
llennium-BIM, Moza Banco 
(Banco Terra), FNB e BCI e 
pela Gapi, o que demonstra 
que “ um sistema de garan-
tias, como o Agro-Garante é 
também um instrumento de 
mitigação do risco e de au-
xílio na melhoria da quali-
dade e expansão de soluções 
e diversidade dos serviços fi-
nanceiros que a nossa popu-
lação e os nossos empresários 
procuram”, assegura Amiro 
Abdula, director de Financia-
mento da Gapi.
“O Agro-garante é um ins-
trumento nacional desenhado 
por técnicos nacionais, sob a 
coordenação da Gapi, para 
responder às necessidades 
específicas e únicas do nos-
so mercado. O envolvimento 
da Associação Moçambicana 
de Bancos tem assegurado 
igual oportunidade a todos os 
bancos interessados em uti-
lizarem esta facilidade para 
apoiar a sua clientela”, expli-
ca Abdula.
“Com base na experiência do 
Agro-Garante, que é imple-
mentado desde 2015, a Gapi 
tem em carteira novos pro-
gramas combinando financia-
mento e assistência técnica a 
pequenas empresas e que pre-
tende implementar em secto-
res e regiões mais relevantes 

A Secretária de Estado na pro-
víncia de Maputo, Vitória Diogo, 
orientou os produtores de cana 
sacarina do distrito da Manhiça 
a dialogar mais entre si para a 
elevação contínua da produção 
naquela região. Quer os produto-
res das fábricas, quer associativos 
ou familiares, são determinantes 
para a produção local, segundo 
sustentou aquela dirigente.
Vitória Diogo visitou há dias, a 
fábrica Açucareira de Xinavane, 
onde se inteirou dos níveis de 
produção e perspectivas daquela 
unidade fabril. A fábrica con-
tinua a operar sem constrangi-
mentos maiores, apesar da pan-
demia da Covid-19, abastecendo 
os mercados nacional e interna-
cional. 
Para garantir maior quantidade 
de matéria prima para produção 
de açúcar, a Açucareira estabele-
ceu acordos com produtores de 
cana sacarina familiares ou asso-
ciativos. 
De há dois anos a esta parte, 
as principais indústrias consu-
midoras do açúcar no país são 
abastecidas pela Açucareira de 
Xinavane. A Secretária de Esta-
do desafiou os gestores daquela 
unidade fabril a recrutar mais 
mulheres para as áreas técnicas, 
havendo algumas nos sectores de 
engenharia química e soldaduras, 
para além do sector de refina-
mento.
Entretanto, no decurso de uma 

visita que efectuou, na quinta-
-feira, ao distrito da Manhiça, 
aquela dirigente recomendou aos 
chefes de secretaria, coordenado-
res das Comissões de Avaliação 
de documentos e técnicos respon-
sáveis pelo tratamento de infor-
mação classificada, a melhorar a 
gestão documental para garantir 
melhor serviço aos utentes dos 
serviços públicos.
Vitória Diogo falava no acto de 
abertura do Seminário de Ges-
tão Documental e Tratamento 
de Informação Classificada, que 
se realiza no âmbito da Boa Go-
vernação e Descentralização. A 
capacitação tem a particularida-
de de  acontecer num período de 
implantação dos órgãos e entida-
des descentralizadas.
Tal como recordou, a implanta-
ção dos órgãos de Governação 
descentralizada visa responder 
aos programas governativos, as-
segurando a aproximação dos 
serviços públicos ao cidadão com 
rapidez e qualidade e exige a to-
mada de medidas organizativas 
pelo Estado, com destaque para 
a transferência de documentos e 
dossiers   (memória institucional) 
que garantam a continuidade 
dos diferentes serviços prestados 
pelo Estado, por forma a garan-
tir que não haja rupturas nos 
procedimentos, prazos e influen-
ciem negativamente as decisões 
dos órgãos sobre as petições em 
curso.

Vitória Diogo quer maior cooperação entre 
produtores de açúcar em Xinavane

para um desenvolvimento in-
clusivo do País e com parti-
cular enfoque em actividades 
geradoras de emprego, para 
tal apenas aguardamos algu-
mas decisões de entidades re-
guladoras”, acrescentou Ami-
ro Abdula.
Em Junho de 2019, a Gapi 

em parceria com a CTA e a 
Fundação Ambiente de Ne-
gócios (FAN) lançaram um 
mecanismo – designado por 
Fundo de Emergência para 
Reabilitação Económica - de 
financiamento de emergência 
às PME vítimas dos ciclones 
IDAI e Kenneth. 
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Arranca o SUSTENTA para prover o país e 
a região de alimentos

O país, e porque não o 
Mundo, testemunhou na 
última quinta-feira, em 
Tete, o lançamento do 
programa SUSTENTA, que 
visa dinamizar a produ-
ção de alimentos para o 
consumo interno e para 
a exportação, sobretudo 
para a região austral de 
África. Filipe Nyusi disse 
que prevê-se que um 
milhão de famílias sejam 
integradas nas cadeias de 
valor produtivas e pediu 
para que a corrupção não 
faça parte deste ambicio-
so projecto.

Lourenço Jossias

O programa SUS-
TENTA foi de-
s enhado  pe l o 
Governo moçam-
bicano, tendo 

como objectivo a produção de 
alimentos de forma organizada 
e sustentável para reduzir o dé-
fice nesta área, o que obriga a 
constantes importações, sobre-
tudo de cereais.
Inicialmente implementado nas 
províncias de Nampula e Zam-
bézia, o SUSTENTA mostrou 
resultados positivos, onde foi 
ensaiado e foi decidido o seu 
alargamento por todas as pro-
víncias do país.
Uma das províncias ricas para 
a produção agro-pecuária, Tete 
acolheu na última quinta-feira 
as cerimónias centrais do lan-
çamento da fase nacional do 
SUSTENTA, com a presença 
do Presidente Filipe Nyusi, do 
ministro da Agricultura, Celso 
Correia, e de outros quadros 
com intervenção directa no as-
sunto.

O projecto, segundo Filipe 
Nyusi, visa a produção susten-
tável de alimentos com a in-
jecção de capitais que possam 
beneficiar os agricultores e cria-
dores de gado, comerciantes, 
transportadores e a população 
consumidora no geral.
Prevê-se que mais de um mi-
lhão de famílias sejam bene-
ficiadas no final do dia e do 
mandato de cinco anos, com 
financiamentos que ultrapas-
sam os 720 milhões de dólares 
americanos. 
Nyusi salientou, entretanto, 
que pela ambição do projecto 
espera-se que o seu impacto 
vá além do mandato de cinco 
anos, pedindo aos intervenien-
tes, nomeadamente o Governo, 
os financiadores e beneficiários, 
para que afastem o cancro da 
corrupção no programa.
O Presidente da República 
referiu-se à experiência positiva 
na primeira fase do programa 
como sinal de que é possível 
caminhar-se para ‟fome zero” 
até ao fim do quinquénio, até 
porque depois de muita ginás-
tica e hesitações o Governo, 
finalmente, dedicou 10 porcen-
to do Orçamento do Estado à 
agricultura.
O SUSTENTA trata-se de 
uma autêntica reforma no sec-
tor da agricultura e pecuária 
que vai dar comida ao povo, 
dando prioridade à produção 
de milho, feijões, arroz, frango, 
ovos, açúcar, mandioca, hortí-
colas e frutas.
Cada província deverá, no con-
texto do SUSTENTA, escolher 
as suas culturas prioritárias, 
sendo exemplo a de Tete que 
tem abundância na produção 
de tabaco, milho, batata e 
gado.
O financiamento, a organização 
e redução de perdas das colhei-
tas são os desafios lançados por 
Filipe Nyusi no lançamento 
nacional do SUSTENTA, um 
programa que vai criar 200 mil 
postos de trabalho, 1.2 milhão 
de postos de auto-emprego, 

criando novas abordagens para 
a agricultura, pecuária, comer-
cialização e aspectos afins.
   A primeira fase do progra-

ma SUSTENTA abrangeu 
os distritos de Gurué, Alto-

-Molócuè, Ile, Gilé e Mocuba, 
na Zambézia; e Mecuburi, La-
laua, Ribáuè, Malema e Rapa-
le, em Nampula. Foram então 

contempladas 9548 famílias e 
91 agricultores comerciais e 12 

industriais. Foram assistidos 
na produção 186 mil campone-
ses de várias formas, segundo 
o Presidente da República, o 

que permitiu a duplicação de 
renda.

A Autoridade Tributária, em 
Tete, apreendeu recentemen-
te cerca de 18.220 garrafas de 
bebidas alcoólicas de fabrico 
nacional sem o selo de con-
trolo fiscal. São apontadas 
como causas da apreensão o 
não cumprimento da lei que 
obriga a circulação, venda e 
revenda de bebidas alcoólicas 
e de tabaco manufacturado 
depois de cumpridas todas as 
formalidades fiscais, dentre 
elas a colocação do selo de 
controlo aprovado nos ter-
mos legais.
Informações colhidas naquele 
ponto do país dão conta de 
que a intensificação do tra-
balho de fiscalização levado a 
cabo pela AT nos postos de 
controlo, armazéns, estabe-
lecimentos comerciais, bem 
como ao longo da linha de 
fronteira, tem-se traduzido 
no encurtamento do espaço 
de manobra para a prática 
do contrabando de bebidas 
alcoólicas naquela que é con-
siderada a província mais 
quente do país.
Segundo o chefe das Briga-
das Móveis na província de 
Tete, Carlitos Viagem, as 
equipas de fiscalização por si 
dirigidas devem pautar por 
uma reinvenção contínua no 
‟mudus operandi”, de forma 
a fazer face às acções dos 
contrabandistas, visto que 
“enquanto nós, como autori-
dade, apertamos o cerco os 
contrabandistas, igualmente, 
optam por práticas inovado-
ras de fuga ao fisco, de modo 
a ludibriar-nos”, defendeu.
No que concerne à apreen-

são acima referida, Viagem 
avançou que a mercadoria foi 
apreendida nos armazéns de 
venda a grosso, sem obser-
vância do estipulado na Lei 
de selagem de bebidas alcoó-
licas e tabaco manufactura-
do, pese embora ter-se encon-
trado no local da apreensão 
diversos selos de controlo. 
Após um trabalho preliminar 
efectuado pelas Brigadas Mó-
veis constatou-se que os selos 
ali encontrados foram retira-
dos das embalagens e acon-
dicionados em papel próprio, 
prontos para envio à proce-
dência para a sua reutiliza-
ção.
Trata-se de uma mercadoria 
pertencente a um cidadão de 
nacionalidade indiana que, se-
gundo informações, vem exer-
cendo esta actividade há dois 
anos. Este faz passar a mer-
cadoria devidamente selada 
pelos postos de fiscalização, 
para evitar qualquer suspeita 
das autoridades. Uma vez a 
mercadoria no seu armazém, 

este procede à retirada do 
selo de controlo, em coorde-
nação com o fornecedor, que 
faz o reenvio dos selos a este 
para a sua reutilização.
Questionado sobre a sua ac-
ção, o cidadão respondeu que 
optou por esta prática como 
forma de ver algum rendi-
mento do seu negócio, numa 
acção que lesou o Estado em 
705.114,00 meticais de Impos-
to sobre Consumo Específico 
(ICE).
De referir que a violação do 
regulamento de selagem de 
bebidas alcoólicas e de taba-
co manufacturado, aprova-
do pelo Diploma Ministerial 
nº 25/2008, de 02 de Abril, 
tem como consequência a 
apreensão de todos os bens 
encontrados nessa condição e 
só poderão ser colocados em 
circulação depois de pagos os 
impostos, direitos e demais 
imposições devidas e depois 
de devidamente selados, nos 
termos da legislação em vi-
gor.

AT desmantela esquema de reutilização 
de selos de controlo fiscal
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MagazinadasTexto: Elton Pila

Fotos: Nilton Cumbe

«E tudo o vento levou» é título de um filme. Mas 
podia servir para caracterizar a imagem que abre 
as Magazinadas desta semana. Mas sabemos que 
não foi o vento. Na distância do tempo, pode ter 
sido Eneias Comiche ou Calisto Cossa, presidentes 
do Conselho Municipal da Cidade de Maputo e da 
Cidade da Matola. Os dois presidentes parecem estar 
numa competição para ver quem organiza melhor a 
sua autarquia, embora pareça que queiram competir 
para ver quem tem o bulldozer mais pesado. E isto 
torna material a expressão «na briga de dois elefantes 
o capim é que sofre». Este não é um país fácil para 
capins. 
Um capim que parece crescer na medida certa é Gil-
berto Mendes, é-me complicado colocar o prefixo 
Carlos, esta forma de tentar separar o actor do político, 
sendo que isto não é uma questão de adjectivos ou 
substantivos, mas de verbo e acção, e os verbos e os 
actos fazem com que neguemos a cortina de ferro 
entre as duas entidades, para o desespero dos ac-
tores. So, open mind and avant la Magazinadas… 
O Secretário de Estado de Desporto, que está em 
todas e com todos, aparece aqui com Domingos 
Langa, Presidente da Federação Moçambicana 
de Xadrez, que por estes dias também se joga 
online. Imagino que a conversa seja sobre Xa-
drez e então lembro deste ditado perdido entre 
a China e a Itália: «No fim do jogo, peões e 
reis voltam para a mesma caixa».
Voltou também à caixa (de reclamações?) a 
questão das aulas, depois de reuniões suces-
sivas e tentativa de cumprimento de medidas 
de higiene em tempo recorde. Esta foto em 
que podemos ver a Secretária de Estado da 
Cidade de Maputo, Sheila Afonso, em um 
dos lavabos de uma das escolas da cidade de 
Maputo testemunha a azáfama que se vivia 
pouco antes de o PR anunciar a anulação 
da possibilidade de regresso, pelo menos, 
para tão já. Estávamos lá por acaso, não 
fomos chamados. Aquilo era ainda prepa-
rativo. Mas vimos a Directora da Escola e 
os professores a correrem de um lado para 
o outro a tentarem ser a melhor fotografia 
possível. Desde muito cedo, aprendemos que 
a higiene é uma forma de lidar melhor com 
os outros. Fosse por nós, permaneceríamos 
eternamente imundos.  
Pobre ministra da Educação, que viu todo o 
seu trabalho, em reuniões constantes, remetido 
para aquele lugar utópico que é «quando as 
condições estiverem reunidas». Pelo menos, 
foi feito o trabalho. 

Realidades alternativas 
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Aniversariantes

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

      A partir de hoje chega uma 
nova etapa. É o teu ano 

novo. É tempo de fazer 
resoluções, pesar mu-
danças e melhorar. 
É dia de ficar feliz 
pelas tuas conquis-
tas e aprendizados. 
É dia de partilhar 
o amor com os teus 

queridos. Este é o teu 
dia. Feliz aniversário!

O teu aniversário é 
o dia mais bonito 
do ano. Mais um 
ano passa e vamos 
cantar ‘parabéns 
pra você!” para 
celebrar tantas 
alegrias. Neste 

dia especial o meu 
maior desejo  é que 

cheguem os presentes 
de uma vida linda, e mesmo 
com a aparição de desafios que sejas forte 
para enfrentá-los sempre de cabeça er-
guida.
Parabéns e muitos anos de vida!

Remígio

Mariza

AlbinoSheilaVanessa

Mónica

Nesta data que te pertence 
quero te dizer que ab-

solutamente tudo 
foi válido, trouxe 
a p r e n d i z a d o , 
sabedoria, ma-
turidade e te fez 
enxergar a vida 
com mais paciên-
cia e serenidade, 

percebendo que 
tudo sempre se 

renova, que as tem-
pestades passam e as 

lágrimas secam, que os 
sorrisos ressurgem e a felicidade é alimen-
tada pela confiança em ti mesmo e em Deus. 
Muitas felicidades. Votos do teu esposo!

Hoje o aniversariante és tu 
mas quem ganha pre-

sente somos nós com a 
tua companhia e am-
izade. Obrigada por 
encher o coração de 
todos com alegria e 
parabéns pelo teu 
dia. Curta a vida 
com sabedoria e 

lembra-te que nós te 
amamos.

Hoje é teu aniversário e 
quero agradecer a 

Deus por tudo que já 
vivemos e aprendi  
ao teu lado até 
aqui. Esse último 
ano foi intenso, 
marcado por lu-
tas e momentos 
de paz, vitórias 
e perdas, acertos 

e erros, alegrias 
e tristezas. Votos 

de uma longa vida. E 
lembre sempre que podes 

contar com a minha amizade.

Uma ocasião como esta 
não pode passar em 

branco. Desejo 
um dia maravil-
hoso marcado 
por grandes 
presenças es-
peciais e muitos 
sorrisos. Que 

toda esta alegria 
crie muita ener-

gia para iluminar 
o ano que inicia. 

Desejo-te o tesouro de um 
passado de dias felizes e o presente de 
um brilhante futuro. Feliz aniversário!

Hoje a mensagem de 
aniversariante do 

dia vai para ti! Eu 
quero te desejar 
as coisas mais 
l indas desta 
vida e o cum-
primento do 
plano de Deus 

na tua trajec-
tória. Seja opti-

mista, te preenchas 
de fé e esperança e es-

tejas de braços abertos para a vida, 
indo ao encontro dela com dedica-
ção e perseverança para colher os 
frutos plantados com merecimento 
e orgulho de ti mesmo.

Olívia

Jotamo
O meu desejo no teu 

aniversário é que 
tenhas conforto 

nos dias difíceis, 
muitos sorrisos 
nos  momen-
tos de tristeza, 
risadas para 
acaric iar  os 
seus lábios, dias 

ensolarados para 
aquecer o teu cora-

ção, fé para batalhar 
pelas tuas conquistas,

paciência ao encarar os desafios e 
amor para completar a tua vida e 
que os anos se repitam como este, 
sempre cheios de bênçãos dos céus!

Eu desejo a ti neste dia 
muito especial mais 

anos de risadas, 
a l e g r i a s  e  d i -
versão. Muitas 
surpresas, amor 
e  f e l i c i d a d e . 
Quando o dia do 
teu aniversário 
terminar espero 

que no fundo do 
teu coração saibas 

o quanto significas 
para a nossa família, 

muito mais do que tu 
imaginas. Parabéns!

Gomes
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cultura
Sete designers reunidos em livro
“Design com Diálogos!”, de Mélio Tinga e Daniel Tinga, é um livro de entrevistas que reúne pensamentos 
de sete designers moçambicanos e estrangeiros, entre eles Thiago Fonseca, Nontsikelelo Mutiti, Nuno 
Lima, Helena Sofia Silva e Átila Milanio. 

Toda obra de Patraquim 
em “Morada Nómada”

Malangatana exposto nos EUA 

 “Morada Nómada”, com 
o r g a n i z a ç ã o  d e  Z e t h o 
Cunha Gonçalves, mostra-
-nos um Luís Carlos Patra-
quim em sequência. É uma 
espécie de antologias, que 
ainda contem inéditos.
Temos então neste livro vá-
rios livros de Patraquim, 
que nos entrar em profundi-
dade na obra do poeta. Te-
mos os livros iniciais “Mon-
ção” (1980) e “A Inadiável 
Viagem” (1985); as colectâ-
neas com edição portuguesa 
como “Vinte e Tal Novas 
Formulações e Uma Elegia 
Carnívora” (1992), “Lidem-
burgo Blues” (1997), “O 
Osso Côncavo” (volume an-
tológico de 2005) ou “Pneu-
ma” (2008); os últimos tí-
tulos que têm aparecido na 
moçambicana Alcance e em 
edições brasileiras, “O Deus 
Restante” (2017), livro com 
o qual venceu o prémio 
oceanos; a fechar, umas de-
zenas de inéditos.
Se a ordenação “associati-
va” não favorece uma leitu-
ra estritamente cronológica, 
tem a vantagem de acen-
tuar continuidades e reinci-
dências de uma poesia que, 
ao longo de 40 anos, tem 
sido lírica, obscuramente 
confessional, elegíaca, ór-
fica. Tanto nos livros mais 
antigos como nos recen-
tes, Patraquim assume-se 
herdeiro de uma tradição 
lírica africana (em língua 
portuguesa) que apresenta 
características como o poe-
ma breve de verso curto e 
a ode mais expansiva, as 
referências histórico-geográ-
ficas, um ‘nós’ identitário 
que pode ser um ‘nós’ de 
amigos como de povos, o 
poema político, a jubilação 
erótico-amorosa.

Mais de 40 obras pintadas 
por Malangatana (entre 
1959 e 1975), por muitos 
considerado o maior 
ícone das artes plásticas 
moçambicanas, estão em 
exibição no Instituto de 
Arte de Chicago, nos Es-
tados Unidos da América.

 

A inauguração 
dessa exposição 
aconteceu no 
mesmo dia em 
que dois murais 

do falecido mestre moçambi-
cano foram inaugurados, no 
Centro de Estudos Africa-
nos, da Universidade Eduar-
do Mondlane e no Museu da 
História Natural, em Ma-
puto. Ambos murais foram 
restaurados com ajuda dos 
governos de Portugal e da 
Alemanha, que se ofereceram 
para imortalizar a obra do 
artista moçambicano. 
O Ministério Federal das 
Relações Externas da Ale-
manha, no âmbito do seu 
programa de preservação 
Cultural, têm vindo a finan-
ciar diversos projectos de 
preservação cultural a nível 
mundial, sendo que desde 
2018 tem vindo a trabalhar 
em parceria com a Universi-
dade Eduardo Mondlane, na 
conservação e restauro dos 
Murais do artista moçambi-
cano Malangatana Valente 
Ngwenya.
O Estado Português, por seu 
turno, iniciou o apoio finan-
ceiro e técnico do processo 
de conservação e restauro 
em finais de 2017,com o iní-
cio dos trabalhos no Mural 
do jardim do Museu de His-
tória Natural e tem mantido 
de forma constante o apoio 
institucional e técnico no sen-
tido de promover a preserva-
ção e valorização do patri-
mónio cultural moçambicano 
no que diz respeito aos dois 
Murais.
A cerimónia de inauguração 
dos dois Murais, foi no jar-
dim do Museu de História 
Natural e o Mural no Cen-
tro de Estudos Africanos na 
UEM, o evento contou com 
a presença e participação da 

ministra da Cultura e Turis-
mo de Mocambique, Eldevi-
na Materula, reitor da UEM 
Orlando Quilambo, embai-
xador da Alemanha em Mo-
çambique Detlev Wolter e da 
Embaixadora de Portugal em 
Moçambique, Maria Amélia 
Paiva.
Nove anos depois de perder a 

vida, a obra de Malangatana 
Valente Ngwenya continua 
a ser enaltecida, em diferen-
tes cantos do mundo, numa 
triangulação que, em parte, 
mostra a necessidade de maior 
“divulgação da sua obra, pela 
exposição e formação”, defen-
de Mutxine Ngwenya, filho de 
Malangatana.

De referir que a obra de Ma-
langatana é reinaugurada em 
Maputo e exposta nos EUA, 
um ano depois deste ter sido, 
segundo a estudiosa e profes-
sora da Universidade Eduar-
do Mondlane, objecto de 
uma tese de doutoramento, 
na Cidade do Cabo, África 
do Sul.   

A Netflix anunciou a quinta 
temporada de La Casa de Papel 
esta sexta-feira. Esta última tem-
porada da série espanhola será 
rodada em três países: Espanha, 
Dinamarca e Portugal. As filma-
gens começaram nesta segunda-
-feira.
A quinta temporada terá 10 epi-
sódios. “Passamos quase um ano 
pensando em como destruir a 
banda, encurralar o professor e 
chegar a situações irreversíveis 
para muitos personagens. O re-
sultado é a quinta temporada de 
La Casa de Papel. A guerra atin-
ge suas alturas mais extremas e 
selvagens, mas também é a tem-
porada mais épica e emocionan-
te”, conta o criador, Álex Pina.
A série é estrelada por Úrsula 
Coberó (Tóquio), Álvaro Morte 
(El Profesor), Itziar Ituño (Lis-
boa), Pedro Alonso (Berlim), 
Miguel Herrán (Rio), Jaime 
Lorente (Denver), Esther Ace-
bo (Monica/Estocolmo), Enri-
que Arce (Arturo), Darko Peric 
(Helsinki), Hovik Keuchkerian 
(Bogotá), Luka Peros (Marsel-

la), Belén Cuesta (Manila), Fer-
nando Cayo (Coronel Tamayo), 
Rodrigo de la Serna (Palermo), 
Najwa Nimri (Inspetora Sierra), 
e José Manuel Poga (Gandía).
Em La Casa de Papel da Netflix, 
nove habilidosos ladrões (Nai-
róbi, Berlim, Tókyo, Rio, Hel-
sinki, Oslo, Professor, Denver e 
Moscou) se trancam na Casa da 
Moeda da Espanha com o ambi-
cioso plano de realizar o maior 
roubo da história. Para isso, a 
gangue precisa lidar com as de-
zenas de pessoas que manteve 
como refém, além dos agentes da 
força de elite da polícia, que fa-
rão de tudo para que a investida 
dos criminosos fracasse.
Na segunda temporada, a pri-
meira assaltante capturada é in-
terrogada pela polícia. Os ladrões 
tentam conquistar a opinião 
pública por meio da imprensa. 
Raquel (Itziar Ituño) arma um 
plano para prender o Professor 
(Álvaro Morte) e descobre um 
detalhe importante para solucio-
nar o caso.
Na terceira parte, após consegui-

rem roubar mais de 1 bilhão de 
euros, os envolvidos no assalto 
passam a ser procurados pelo 
país. Enquanto isso, o Profes-
sor está escondido em Palawan, 
nas Filipinas, onde vive recluso 
e despreocupado, como se nada 
tivesse acontecido.
A quarta temporada de La Casa 
de Papel começa frenética. O 
Professor acredita que Lisboa 
foi morta. Rio e Tóquio acabam 
explodindo um tanque do exérci-
to. Enquanto isso, Nairobi está 
lutando para sobreviver. Para 
intensificar as coisas, um novo 
inimigo está surgindo, e irá difi-
cultar os planos do grupo de as-
saltantes.

Netflix anuncia 5ª temporada de La Casa de Papel
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A Ministra da Cultura e 
Turismo, Eldevina Ma-
terula, visitou, hoje, as 
obras do Centro Cultural 
Moçambique-China, em-
preendimento que está a 
ser erguido em estreita 
cooperação entre o Go-
verno de Moçambique e 
o Governo China. A visita 
de trabalho teve em vista 
a percepção do nível de 
execução das obras em 
referência.

Materula visi-
tou os prin-
cipais espa-
ços do centro 
cultural, que, 

para além de salas de expo-
sições e multi-uso, a infra-es-
trutura terá quatro auditó-
rios preparados para acolher 
todas as manifestações artís-
ticas e eventos sociais.  

Na ocasião, Eldevina Ma-
terula mostrou-se satisfeita 
com o nível de execução das 
obras, mas, chamou aten-
ção para a necessidade de 
se construir salas adequadas 
que respondam à especifi-
cidade das diferentes ma-
nifestações culturais (músi-

ca, dança, teatro, cinema, 
etc,...), devendo-se, para o 
efeito, acautelar toda a enge-
nharia acústica. 
Devido à Covid-19, 400 tra-
balhadores moçambicanos fo-
ram despedidos, o que levou 
ao abrandamento do ritmo 
normal das obras. Este facto 
poderá comprometer os pra-
zos de conclusão, inicialmen-
te estabelecido para 2021. 
Eldevina Materula, também 
mostrou-se preocupada com 
este cenário e assegurou que 
o Ministério da Cultura e 
Turismo está aberto para 
apoiar em todas situações 
difíceis decorrentes da pande-
mia neste processo de cons-
trução do empreendimento.
O director do Projecto, Cao 
Jinming, garantiu que foram 
assegurados todos os direitos 
dos trabalhadores e que logo 
que se retomar as obras, no 
“novo normal”, os mesmos 
poderão ser reintegrados.
Face a esta realidade, Mate-
rula afirmou que “ o Gover-
no vai honrar com os seus 
compromissos. Construir um 

espaço desta dimensão não 
é fácil, seja em Moçambi-
que ou em qualquer parte do 
mundo. Queremos também 
contar com o Governo chi-
nês, para a formação de Re-
cursos Humanos para gestão 
deste centro, porque temos 
certeza de que este projecto 

Covid-19 compromete término das obras do 
Centro Cultural Moçambique-China

Reflectir as implicações das 
medidas decretadas no es-
tado de emergência, anun-
ciadas pelo Presidente da 
República, Filipe Nyussi, é 
o propósito do E-book “Pen-
samentos Jurídicos”.
A colectânea é composta por 
seis artigos redigidos por ju-
ristas e advogados do Curso 
de Direito do ano lectivo de 
2012 da Faculdade de Direi-
to da Universidade Eduardo 
Mondlane (FDUEM).
As reflexões são assinadas 
por Lúcia Macuácua, Oli-
veira Sitoe, Dércio Mabun-
da, Clodoaldo Castiano, 
Ambrós io Sambamate e 
Gerson David. 
No e s senc ia l ,  con fo rme 
Henriques José Henriques, 
director da Faculdade de 
Direito da UEM, as 84 pá-
ginas do livro, disponível 
em formato digital, anali-
sam e questionam o impac-
to das medidas decretadas 
no estado de emergência 
que lesam os interesses e 
direitos dos cidadãos e su-
gerem as possíveis soluções 
que poderiam minorar estas 
contrariedades.
“A reflexão trazida por es-
tes autores constitui um 
contr ibuto na busca de 
melhores soluções ou res-
postas dentro das relações 
jurídicas abaladas e im-
postas pela pandemia da 
Covid-19”, lê-se no prefá-
cio assinado por Henriques 
José Henriques.
O primeiro artigo, da co-
-autoria da Lúcia Macuá-
cua e Oliveira Sitoe, anali-
sa a “Covid-19: Soluções de 
jure condendo (Banco de 
Moçambique) em matéria 
de prevenção e combate ao 
branqueamento de capitais 
e financiamento do terro-
rismo”. 
De acordo com o prefacia-
dor, “estes autores apon-
tam para a ineficácia e a 
falta de alinhamento das 

medidas de prevenção e 
propagação da pandemia 
de Covid-19 com os instru-
mentos internacionais, no 
combate ao branqueamento 
de capitais e financiamento 
do terrorismo em Moçambi-
que”.
A segunda reflexão, pros-
segue o director da Facul-
dade de Direito da UEM, 
é sobre “O enquadramen-
to do Covid-19 no seguro 
de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais”.
Assinado por Dércio Ma-
bunda, o artigo aflora as 
dificuldades de enquadra-
mento jurídico da contami-
nação por Covid-19 como 
acidente de trabalho e ou 
doença profissional no or-
denamento jurídico moçam-
bicano.
Na sequência, Clodoaldo 
Castiano, que foi o chefe da 
turma deste grupo, procura 
aferir até que ponto a decla-
ração de estado de emergên-
cia Moçambicana pauta com 
as recomendações e exigências 
impostas pelos instrumentos 
que o próprio Estado Moçam-
bicano é parte signatária. A 
sua reflexão é intitulada “Re-
comendações dos Órgãos das 
Nações Unidas de Monitoria 
dos Direito Humanos no con-
texto da resposta à Covid-19 
em Moçambique”.
Por sua vez, Oliveira Sitoe, 
aborda a “Questão institu-
cional da indústria energética 
em Moçambique: Qual Direi-
to?”. 
“O autor analisa as institui-
ções da indústria energética 
moçambicana de acordo com 
a teoria de Maurice Hauriou 
para aferir a sua eficácia e 
viabilidade no desenvolvimen-
to económico em Moçambi-
que”, explica o prefaciador.
Ambrósio Sambamate, que 
assina a quinta abordagem, 
sobre a “Taxa de juro (bo-
nificada) em situações de 
cessação de relação de tra-

balho nos contratos de fi-
nanciamento”, segundo o 
director da Faculdade de 
Direito da UEM, apoia-
-se na doutrina e na legis-
lação procurando mostrar 
a ilicitude praticada pelos 
sistemas financeiros aquan-
do dos contratos de mútuo 
bancário. 
A sexta e a última aborda-
gem, do autor Gerson David, 
aborda “O dever de publica-
ção dos relatórios de contas 
pelas empresas cotadas na 
Bolsa de Valores de Mo-
çambique”.  Este estudo 
identifica as fragilidades do 
sistema de regulação finan-
ceira e aponta para a falta 
de cultura de gestão trans-
parente das empresas cota-
das, o que retrai os inves-
tidores.
“Neste e-book não traze-
mos a resposta para este e 
outros problemas jurídicos 
levantados. A rápida dinâ-
mica dos factos neste pe-
ríodo de emergência e a sua 
complexidade não nos per-
mite que possamos abarcar 
todos estes assuntos por 
maior que seja o nosso in-
teresse”, esclarece Clodoal-
do Castiano, o Chefe da 
Turma de 2012 da Faculdade 
de Direito da UEM.

“Pensamentos Jurídicos” discute as 
implicações do estado de emergência

vai dignificar o nosso País, a 
nível de infra-estruturas cul-
turais”.
Importa referenciar que o 
Centro Cultural Moçambi-
que-China é o primeiro e úni-
co do género em África, pela 
sua grandeza e complexidade 
tecnológica. 

O mesmo vai incorporar Sa-
las de Informática e Multi-
mídia; Uma Biblioteca; Um 
anfiteatro para palestras; Ga-
leria para exposição de obras 
de Arte e Artesanato; Um 
estúdio de gravação de mú-
sica; Uma editora discográfi-
ca; Um espaço para desfile de 

moda; Dois parques de esta-
cionamento. 
A infra-estrutura está locali-
zada no Campus principal da 
Universidade Eduardo Mon-
dlane, na cidade de Maputo 
e prevê-se que a conclusão 
das obras seja no 2º semestre 
de 2021.
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Clubes vão à inspecção com os olhos virados na retoma das actividades 
Os clubes prestes a participar no Moçambola, ainda sem data do arranque devido à Covid-19, serão inspec-
cionados para aferir o seu grau de segurança sanitária. Enquanto isso, a Secretaria de Estado do Desporto 
prepara-se para submeter ao Governo um plano estratégico para o regresso do futebol de alta compe-
tição no país.desporto

Apesar de a pandemia do 
novo coronavírus continuar 
a crescer a um ritmo aluci-
nante nos Estados Unidos, a 
USTA (United States Tenis 
Association) garantiu sexta-
-feira passada que mantém 
o plano inicialmente definido 
para realizar o US Open, ha-
bitualmente o último Grand 
Slam da época de ténis mas o 
segundo desta época devido à 
pandemia.
“A USTA continua com os 
planos de realizar o US Open 
e o Masters de Cincinnati. 
Estamos seguros de que a 
nossa prioridade, a saúde e 
a segurança de todos os en-
volvidos nos torneios”, está 
assegurada, lê-se no comu-
nicado oficial do organismo, 
que garante a máxima desin-
fecção de todos os recintos e 
também dos hotéis onde os 
jogadores vão ficar hospeda-
dos. 
O Masters de Cincinatti vai 
decorrer em Flushing Mea-
dows entre 20 e 28 de Agos-
to, enquanto o US Open 
está programado para 31 
de Agosto a 3 de Setembro. 
Entretanto, a partir da edi-
ção de 2021 os cabeças de 
série no torneio de Wimble-
don passarão, à semelhança 
do que acontece em todos os 
outros torneios, a ser defini-
dos apenas e só pelo ranking 
do circuito ATP, anunciou 
sexta-feira a organização da 
prova do All England Club. 
Desde 2002, o cálculo dos 
pré-designados na variante 
masculina adicionava à tota-
lidade dos pontos do ranking 
ATP a totalidade dos pontos 
somados em torneios jogados 
em relva no último ano, e 
ainda 75 porcento do melhor 
torneio jogado pelo tenista 
nessa superfície nos 12 meses 
anteriores a esse ano. 

US Open mantém 
arranque para 31 de 
Agosto

PR diz que o reconhecimento de Pio 
Matos serve de incentivo para os atletas 
O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, felicitou a 
distinção do basquetista 
moçambicano Pio Matos 
com a Menção Honrosa 
da Federação Interna-
cional de Basquetebol 
de África. A FIBA-África 
divulgou no seu site ofi-
cial a lista dos melhores 
basquetistas da década 
em África. 

Alfredo Langa

O Presidente da 
República lan-
çou um triplo 
na família do 
basquetebol. 

Na sua página oficial do fa-
cebook, Filipe Nyusi felicitou 
esta sexta-feira o basquetista 
moçambicano Pio Matos pela 
Menção Honrosa atribuída 
pela Federação Internacional 
de Basquetebol (FIBA-Áfri-
ca) na distinção dos melhores 
basquetistas do continente 
na última década. “Sentimo-
-nos bastante honrados por 
esta distinção que carrega 
consigo o orgulho e o entu-
siasmo de toda uma nação”, 
lê-se numa nota da Presidên-
cia da República. 
O Chefe de Estado moçam-
bicano quer que o reconheci-
mento de Pio Matos sirva de 
incentivo para os atletas da 
sua geração e para as gera-
ções vindouras. Para Filipe 
Nyusi, a menção de Pio Ma-
tos em tempos em que o País 
e o mundo enfrentam a pan-
demia da Covid-19 “prova a 
dedicação e a vontade que o 
povo moçambicano tem de 
superar todas as adversida-
des”. 
 Pio Matos perdeu o seu 
cordão umbilical em 1990. 
Actualmente joga no Fer-
roviário de Maputo e já foi 
campeão nacional três vezes 
e representou o país a nível 
do continente por diversas 
vezes, tendo também sido 
eleito o jogador mais valioso 
em 2015.

Outro grande destaque des-
tas distinções, entre os paí-
ses de expressão portuguesa, 
além de Pio Matos, também 
mereceu menção honrosa. 
Trata-se do angolano Ar-
mando Costa, do Primeiro 
de Agosto.
 Recorrendo a algumas me-
mórias do percurso brilhan-
te de Pio Matos na bola ao 
cesto, no período de 10 anos 
em avaliação, um dos re-
gistos foi a 28 de Fevereiro 
de 2018, em pleno Pavilhão 
do Maxaquene. Matos lan-
çou uma “bomba” do meio 
da quadra que fez vibrar 
os amantes da modalida-
de da bola ao cesto. Nesse 
jogo, onde o adversário foi 
o Senegal, este viria a ven-
cer Moçambique por 60-52. 
O talentoso basquetista se 
estreou por uma selecção 
nacional em 2005, no decur-
so dos Jogos da CPLP, em 
Angola. E não só, Pio Matos 
foi citado pela Federação In-
ternacional de Basquetebol 
para África como um atleta 
com capacidade para constar 
da lista dos 10 melhores do 
período compreendido en-
tre 2010-2020, divulgada em 
duas partes. 
Recuando no tempo, em 
2011, juntamente com Ama-
rildo e Augusto (Gordo), Pio 
Matos fez parte da selecção 
nacional que conquistou a 
medalha de prata nos Jo-
gos Africanos Maputo-2011, 
após perder na final com a 
Nigéria. 

São dois os basquetistas mo-
çambicanos que vão rumar 
para outras frentes profissio-
nais na bola ao cesto, con-
cretamente Clitan Sousa e 
Nelson Jossias. O basquetista 
internacional moçambicano 
Nelson Jossias foi anuncia-
do como sendo reforço da 
formação do Oliveirense de 
Portugal para a nova época 
2020/2021, segundo escreve o 
clube no seu site oficial.  Jos-
ssias actuou na temporada 
passada na formação do Oli-
vais FC, na I Divisão Zona 
Norte, passando agora para 
o clube que milita na Liga 
profissional do basquetebol 

português. Enquanto isso, 
a basquetista moçambicana 
Clitan de Sousa vai jogar na 
Espanha. 
A internacional pelas “Sa-
murais” Clitan de Sousa vai 
reforçar o Primário UCAM 
Jairis da Espanha e que mi-
lita na Segunda Divisão da 
Liga feminina de basquetebol 
daquele país. A jogadora ru-
bricou um contrato para jo-
gar em terras espanholas na 
temporada 2020/2021, tendo 
actuado nos últimos 3 anos 
nos Estados Unidos da Amé-
rica  (EUA), em representa-
ção da equipa da Universida-
de de Oklahoma State.

Dois basquetistas 
referenciados na Europa 

Filipe Nyusi Pio Matos 

Nelson Jossias Clitan Sousa

No mesmo ano, integrou o 
“jersey” que ocupou a 10ª 
posição no “Afrobasket” de 
Madagáscar. Foi a primeira 
vez que os três irmãos jo-

garam juntos pela selecção 
nacional de basquetebol. Em 
2015 teve o estatuto de me-
lhor jogador (MVP) da Liga 
Moçambicana de Basquete-
bol, competição que conquis-
tou pela primeira vez na sua 
carreira. 
Este percurso, na última dé-
cada, valeu-lhe esta menção 
honrosa ao lado dos bas-
quetebolistas Abdelhakim 
Zouita (Marrocos), Maurice 
Ndour (Senegal), Mourad 
El Mabrouk (Tunísia), Pla-
cide Nakidjim (Chade), Max 
Kouguere (República Cen-
tro-Africana, RCA), Ivan 
Almeida (Cabo Verde), Ibra-
him Djambo (Mali), Assem 
Marei e Ibrahim El Gammal 
(Egipto), Herve Kabasele 
(RDC), Kenneth Gasana 
(Ruanda), Robinson Opong 
e Stanley Ocitti (Uganda) 
e Pieter Prinsloo (África do 
Sul).
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Comité Olímpico de Moçambique 
discute Plano Estratégico 2021-2028

O Comité Olímpico de Mo-
çambique sentou à mesa com 
os seus associados na sua 
sede, num retiro com vista a 
produzir o Plano Estratégico 
2021-2028. No evento tomarão 
parte membros das federações 
nacionais. 
Segundo dados que apuramos 
do COM, este organismo pre-
tende aprimorar, melhorar 
e instituir uma abordagem 
coordenada sobre os diferentes 
projectos e programas, como 
forma de assegurar que os ob-
jectivos e estratégias adopta-
das para o ciclo 2021 a 2028 
sejam realizáveis. 
O evento serviu de momento 
de avaliação do Plano Estra-
tégico 2012-2020 e de auscul-
tação das necessidades das 
federações nacionais para o 
próximo Ciclo Olímpico, de 
forma a serem incluídas no 
Plano Estratégico. 
Na ocasião, o secretário-geral 
do COM, Penalva César , 
disse que “dentre vários do-
cumentos a serem apreciados 
durante o encontro estão as 
propostas dos projectos e ac-
ções prioritárias do COM para 
os dois ciclos que se avizinham 
e os Termos de Referência do 
Centro de Estágio”. 
O Plano Estratégico 2021 está 
a ser elaborado no quadro das 
reformas do COM e do com-
promisso da contínua necessi-
dade de garantir a implemen-
tação e desenvolvimento das 
suas actividades. 
Entretanto, os Jogos Olímpi-
cos da Juventude, previstos 
para 2022, em Dakar, Sene-
gal, foram adiados. A decisão 
foi tomada na 136ª sessão do 
COI, onde também acordou-
-se que o evento passa para 
2026, de acordo com o docu-
mento enviado aos Comités 
Olímpicos Nacionais (CONs) 
e às Federações Internacionais 
Olímpicas pelo COI. “Como 
podem perceber, a 136ª sessão 
do COI confirmou hoje a de-
cisão de adiar os Jogos Olím-
picos da Juventude Dakar 
2022 para 2026. A proposta 
de adiar esses Jogos Olímpi-

cos da Juventude de Verão 
foi feita pelos nossos parceiros 
e amigos senegaleses e bem-
-vinda pelo COI”, avança o 
escrito. 
Ainda segundo a mesma fon-
te, o adiamento do evento 
vai permitir “que todos nós, 
o COI, os Comités Olímpicos 
Nacionais e as Federações In-
ternacionais equilibremos me-
lhor as nossas actividades”.
Ciente do impacto que o 
adiamento do evento poderá 
causar, o COI vai continuar 
a oferecer a todas as Federa-
ções Internacionais e Associa-
ções Continentais dos Comités 
Olímpicos Nacionais todo o 
conteúdo dos programas edu-
cacionais dos Jogos Olímpicos 
da Juventude. O COI garante 
ainda no mesmo documento o 
contínuo apoio aos programas 
de desenvolvimento de jovens 
dos CONs por meio da Soli-
dariedade Olímpica. Por sua 
vez, a Associação dos Comités 
Olímpicos Nacionais de Áfri-
ca (ANOCA), por intermédio 
do seu presidente, Mustapha 
Berraf, mostrou-se a favor do 
adiamento dos Jogos Olím-
picos da Juventude, dado o 
contexto actual da urgência 
da crise global da saúde. “Esta 
terrível pandemia, a Covid-19, 
está a ter consequências de-
sastrosas em todo o planeta e 
não faltaremos ao dever de de-
monstrar a nossa solidariedade 
e fraternidade com as nossas 
comunidades desportivas. Ore-
mos a Deus para nos ajudar e 
nos proteger para que juntos 
possamos enfrentar a tempes-
tade”, disse Berraf. 
A fonte recordou ainda que 
a comunidade mundial deve 
gratidão aos trabalhadores da 
saúde que trabalham incan-
savelmente na linha da frente 
para salvar vidas e se expor à 
doença.
Mustapha Berraf partilhou 
também que a ANOCA está 
totalmente comprometida em 
participar e apoiar o grande 
evento de jovens da África e 
do Mundo (os Jogos Olímpi-
cos da Juventude). 

Gianni Infantino abre esperanças 
dos Mambas chegarem ao Mundial 

O presidente da FIFA, 
Gianni Infantino, abriu uma 
janela de esperança para 
muitas selecções africa-
nas, a par de Moçambi-
que, com um projecto de 
aumentar a quota das 
equipas africanas num 
Mundial de futebol que 
actualmente está reser-
vado apenas para cinco 
selecções.

Alfredo Langa 

Segundo apuramos, a 
partir do Campeo-
nato do Mundo de 
2026 o Continente 
Africano vai passar 

dos actuais cinco para nove 
a dez selecções nacionais, fac-
to que abre a possibilidade 
de muitas nações de África 
marcarem presença na maior 
e mais privilegiada prova de 
futebol ao nível de nações. O 
Mundial de 2026 será realiza-
do simultaneamente em três 
países do Continente Ameri-
cano, nomeadamente Cana-
dá, Estados Unidos e México, 
entre os meses de Junho e 
Julho.
 O facto foi anunciado na 
semana passada pelo presi-
dente da FIFA, Gianni In-
fantino, durante uma reunião 
(via vídeo-conferência) com a 
CAF e presidentes de outras 
federações ou associações na-
cionais de futebol, convida-
dos para o acto, incluindo da 
Federação Moçambicana de 
Moçambique (FMF), repre-
sentada pelo seu presidente, 
Feizal Sidat. Assim sendo, 
teoricamente era quase im-
possível os Mambas chegarem 

Gianni Infantino, presidente da FIFA

Mambas vêem alargadas as possibilidades de chegar ao Mundial

A sede da Federação Mo-
çambicana de Futebo l 
(FMF) vai acolher no pró-
ximo dia 29 de Agosto de 
2020 a sua Assembleia-Ge-
ral Ordinária. 
Segundo apuramos, a mag-
na reunião é composta por 
sete pontos, a saber: Apre-
sentação e discussão do re-
latório das actividades de-
senvolvidas durante a época 

de 2019, apresentação e dis-
cussão do relatório e contas 
do exercício de 2019, apre-
sentação do plano de acti-
vidades para a época 2020, 
apresentação da proposta 
de orçamento para a época 
de 2020, apresentação do 
plano de actividades para 
a época 2021 e da proposta 
de orçamento para a época 
de 2021 e diversos. 

Assembleia-Geral da FMF 
marcada para Agosto

a um Mundial pela primeira 
vez. Assim, com o provável 
aumento de equipas, com 
muito trabalho e dedicação, 
abre-se aqui uma portinha 
para uma provável e inédita 
qualificação de Moçambique, 

dos 53 países africanos, algo 
que não será fácil. 
O líder da entidade máxima 
do futebol moçambicano, que 
transmitiu a informação ao 

país através das plataformas 
digitais da FMF, conside-
rou que o encontro, de cerca 
de duas horas, foi bastante 
produtivo e vários aspectos 
foram revistos, sendo de des-
tacar a alteração do regula-
mento de internacionalização 
de jogadores com dupla na-
cionalidade. 
Segundo explicou, o jogador 
que representar um país e de-
pois de certo tempo que não 
seja mais opção poderá optar 
por vestir a camisola do ou-
tro país de que também pos-
sui a nacionalidade. Porém, 
este assunto será matéria de 
debate no próximo congresso 
da FIFA, agendado para 18 
de Setembro através vídeo-
-conferência, devido à pande-
mia do novo coronavírus. 
Ainda no encontro virtual 
de quarta-feira, a FIFA ma-
nifestou a vontade de ver as 
competições africanas mais 

competitivas e junto com a 
CAF vai estudar vários cená-
rios para a realização da Liga 
africana e do Mundial de clu-
bes.  
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Elves Tembe salta corda sozinho rumo à 
Federação Moçambicana de Ginástica 

Recomendações

#Fique em Casa!

Está em suas mãos evitar que o 
coronavírus se espalhe

O atleta de ginástica 
Elves Tembe foi eleito 
novo presidente da 
Federação Moçam-
bicana de Ginástica, 
onde concorria sem 
adversário para o cargo 
mais alto da modali-
dade de ginástica no 
país. Tembe substitui 
Mussa Tembe no cargo 
e promete impulsionar 
o desenvolvimento da 
ginástica através de 
acções concretas.

Alfredo Langa

As eleições para 
a Federação 
Moçambicana 
de Ginástica 
( F M G )  f o -

ram adiadas, primeiro em 
Março, devido ao impac-
to dos primeiros casos da 
Covid-19 em Moçambique. 
Já com o pico da doença 
adiado, os amantes da gi-
nástica marcaram as elei-
ções para a passada sexta-
-feira, dia 31 de Julho, na 
sede do Comité Olímpico. 

No entanto, só concorria 
um candidato e foi o atleta 
Elves Tembe, mais conhe-
cido no ramo da modalida-
de de salto à corda. Tembe 
saltou sozinho a corda na 
Assembleia-Geral Ordiná-
ria da FMG, uma vez que 
era o único candidato, ten-
do obtido sete votos das 
respectivas associações pro-
vinciais. 

Após a sua eleição, Tem-
be disse ao MAGAZINE 
Independente que “vamos 
impulsionar o desenvolvi-
mento da ginástica através 
de acções como implemen-
tar os planos estratégicos 
nos diferentes sectores de 
actuação, idealizar uma 
estratégia de captação de 
apoios, patrocínios, parce-
rias e auto -sustentabilida-

de; estabelecer contactos 
para a aquisição de infra-
-estruturas e equipamento 
desportivo, elaborar um 
programa de formação de 
técnicos, juízes e gestores 
da modalidade, promover 
workshops, cursos e activi-
dades de formação e encon-
tros técnicos. A cooperação 
nacional e internacional, 
estabelecer parcerias na-
cionais e internacionais que 
permitam a consecução dos 
objectivos e acções propos-
tas no presente projecto 

eleitoral, informação, e não 
só”. Entretanto, em Se-
tembro de 2010 organizou-
-se a primeira assembleia 
electiva, cujo mandato 
teve a duração de 4 anos, 

tendo sido realizada a 2ª 
assembleia electiva em 
Novembro de 2014 e em 
Março de 2020 estava pre-
vista a terceira assembleia 
electiva. Actualmente, a 
FGYM conta com sete 
associações provinciais 
devidamente legalizadas, 
nomeadamente Cabo Del-
gado, Zambézia, Sofala, 
Inhambane, Gaza, Mapu-
to- província e Maputo-ci-
dade, que deverão contar 
com um apoio directo por 
ano para as suas despesas 

básicas de funcionamen-
to. Os núcleos de Niassa, 
Nampula, Tete e Manica 
farão parte das prioridades 
de Elves Tembe na sua 
oficialização.

Novo elenco da FMG

Elves Tembe, novo presidente da FMG


