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Moçambique assume presidência da SADC 
com os olhos postos no terrorismo
Moçambique assumiu a presidência rotativa da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral. No seu discurso, o Presidente 
da República disse que há que redobrar esforços na prevenção e 
combate ao crime transfronteiriço.

- O director do CIP, Edson Cortez, 
anota que “quanto mais se prolonga o 
confl ito, mais dinheiro os mercenários 
embolsam” em Cabo Delgado. 

Governo fez 
escolha 

perversa em 
Cabo Delgado Cidade de Inhambane projecta 

requalifi cação de praias 

O presidente do Município da Cidade de 
Inhambane disse ao MAGAZINE que está 
em curso um projecto de requalifi cação 
das praias de Tofo, Barra, Tofinho e 
Rocha, estandartes da cidade-capital da 
“terra de boa gente”.

Administradores 
abandonam distritos 

“quentes” 

Desgoverno 
espalhou 
Covid-19 na 
cidade de 
Maputo
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destaques
Provedor de Justiça insurge-se contra polícias que engravidaram instruendas
O provedor de Justiça, Isaque Chande, lamentou esta segunda-feira o caso dos instrutores que terão 
engravidado 15 candidatas a polícia na Escola Prática da Polícia de Matalana, na província de Maputo, 
exigindo a responsabilização de quem praticou aqueles actos. LUSA

Uso de mercenários foi uma escolha 
perversa do GovernoJUS MOZ condena e 

contra ataca no “caso 
Matalana”
A Associação de Informação Ju-
rídica - JUS MOZ condena com 
veemência os abusos sexuais 
perpetrados pelos instrutores 
na Escola Prática da Polícia de 
Matalana, província de Maputo. 
Naquele estabelecimento de for-
mação de polícias, 15 mulheres 
em instrução foram engravidadas 
pelos próprios instrutores, como 
resultado dos referidos abusos 
sexuais.
Através do seu do Departamen-
to de Protecção dos Direitos da 
Mulher e da Rapariga, a Asso-
ciação de Informação Jurídica 
veio a público manifestar seu re-
púdio e descontentamento peran-
te o recente escândalo sexual que 
envolveu instrutores da Escola 
Prática de Matalana.
Para a JUS MOZ, nada justifica 
a atitude dos instrutores de Ma-
talana, e não faz sentido,  pese 
embora existam leis e regula-
mentos que estabelecem direitos, 
deveres, bem como directrizes de 
organização e funcionamento de 
instituições, sejam elas públicas 
ou privadas, que ainda pairam 
em meio a nossa sociedade opi-
niões que de forma promíscua 
declaram: “elas também que-
riam, sabem que não podem 
aguentar com o trabalho e se 
submetem a esse tipo de coisa, é 
assim que funciona, são preguiço-
sas!”
Aliás, segundo o comunicado 
da JUS MOZ, recorde-se que o 
presidente da Associação Mo-
çambicana dos Polícias, Nazário 
Muanambane, disse recentemen-
te que, “muitas dessas raparigas 
são muito vulneráveis porque 
são preguiçosas, não querem fa-
zer um trabalho muito forçado, 
querem dos instrutores trabalhos 
leves. Então começam a lavar 
roupas dos instrutores, começam 
a engraxar sapatos, não querem 
que os instrutores lhes maltra-
tem. Como sabe, na formação da 
Polícia prepara-se o homem do 
amanhã. E não olham se é ho-
mem ou mulher”.
A JUS MOZ retorquiu que “Não 
é preguiça”! Mas sim, “de um 
olhar impávido da sociedade em 
face à males que há anos apo-
quentam-nos, o que representa 
uma luta, que apenas pode con-
tar com alguns guerrilheiros, mas 
que não se cansarão até que se 
alcance o intento nobre que os 
move”. 

Depois dos insurgentes 
terem tomado de assalto 
o porto de Mocímboa da 
Praia e o ministro da Defe-
sa, Jaime Neto, ter vindo 
a público desmentir essa 
informação, o director do 
Centro de Integridade 
Pública (CIP), Edson Cor-
tez, defende que o uso de 
mercenários foi uma esco-
lha perversa do Governo, 
porque quanto mais se 
prolonga o conflito mais 
dinheiro os mercenários 
embolsam. Acompanhe 
este e outros assuntos 
na entrevista com o 
director do CIP. 

Neuton Langa

F
indos os 120 
dias do Estado 
de Emergên-
cia, o Governo 
decidiu man-

ter todas as medidas 
decretadas durante a 
sua vigência, por sinal 
questionadas por reno-
mados juristas como 
Teodoro Waty e Teodato 
Hunguana. Acredita que a 
manutenção das medidas 
decretadas no âmbito 
dos 120 dias do Esta-
do de Emergência foi a 
decisão mais acertada do 
Presidente da República, 
uma vez que a cidade de 
Maputo transitou para a 
transmissão comunitária 
da Covid-19?

- Eu acho que a melhor res-
posta para essa questão se 
encontra nas ruas da cidade 
e província de Maputo. Com 
isto quero dizer que o fluxo de 
pessoas nas ruas continua o 
mesmo, e provavelmente não 

tenha sido a solução mais acer-
tada, aliado ao facto de estar-
mos num país onde a maioria 
da população precisa de ir à 
rua para alimentar as suas fa-
mílias, o que é bastante com-
plicado termos que seguir à 
risca o Estado de Emergência. 
Aliás, estamos a tentar fazer 
um copy and past das medidas 
decretadas pelos outros países 
do Mundo de modo a enfrentar 
a pandemia da Covid-19. Mais 
do que nunca, o Governo deve-
ria ter pensado estrategicamen-
te desde a primeira decretação 
do Estado de Emergência em 
Abril. Isto é, o Governo deve-
ria ter olhado para a realidade 
moçambicana, um país pobre 
em que a maior parte da po-
pulação ‟vive um dia de cada 
vez”, e a partir daí tentar pen-
sar a longo e médio prazo quais 
seriam as melhores soluções 
dentro do contexto moçam-
bicano para tentar mitigar a 
pandemia da Covid-19. 
Nesta decretação do “Estado 
de Emergência”, o Presidente 
da República apenas agravou a 
situação caótica da nossa eco-
nomia, o que revela uma falta 
de estratégia do Governo no 
combate à pandemia. A ques-
tão que coloco é‟ depois de ter-

minar este Estado de Emergên-
cia qual será o próximo passo 
do Governo? O que está sendo 
pensado?

 Em relação ao relatório 
enviado pelo Presidente 
da República à Assem-
bleia da República expli-
cando a aplicação dos 
USD 309 milhões, na sua 
opinião, este relatório foi 
exaustivo?

- Este relatório é típico de um 
Governo que controla a maio-
ria parlamentar, onde dão uma 
explicação apenas para dizer 
que expliquei. Os deputados 
não deveriam ter chancelado 
aquele relatório, mas sim de-
viam ter questionado e pedido 
ao detalhe cada rubrica assina-
da sobre o destino do dinheiro, 
porque eles são os legítimos re-
presentantes do povo. 
Para dizer que é um docu-
mento bastante ambíguo, uma 
forma de dizer que cumprimos 
com o formalismo, mas se qui-
sessem interpelar criticamente 
o Governo o documento abre 
espaço para o efeito e acredito 
que seriam colocadas em causa 

algumas decisões do Governo, 
pela forma como o dinheiro 
tem sido aplicado. 

 Partilha da opinião de 
que deveriam ser torna-
dos públicos os nomes 
das empresas que foram 
escolhidas por ajustes 
directos?

- Claro. Isso é mais do que 
lógico, mesmo o Fundo Mo-
netário Internacional havia 
dito isso, que seria bom que 
os governos indicassem os 
beneficiários desse dinheiro. 
Agora, de repente o Governo 
anuncia que pretende gastar 
3.5 biliões de meticais na rea-
bilitação de escolas e mais, 
não sei quantos milhões em 
ajustes directos. 
Olhando para o facto de que 
estamos num contexto em 
que o tráfico de influências 
e o conflito de interesses é o 
‟pão de cada dia” seria bom 
que o Governo anunciasse 
em quais empresas aplicou 
o ajuste directo e explicar os 
motivos de ter sido uma em-
presa em detrimento de ou-
tra empresa. 

A AR aprovou o projecto 
de Lei de gestão e redu-
ção do risco de desastres 
naturais por consenso. 
Mas esta Lei, no seu ar-
tigo 31, abre espaço para 
a contratação de bens 
e serviços por ajustes 
directos pelo INGC. Pode 
comentar o que se pode 
esperar em termos de 
transparência neste pro-
cesso?

-  O ajuste directo é uma 
modalidade que sempre traz 
confusão na gestão do erário 
público. Por exemplo, se por 
alguma eventualidade somos 
assaltados na nossa residência 
e levarem todo o nosso ves-
tuário, e só tínhamos a roupa 
do corpo, seremos obrigados 
a entrar na primeira loja para 
comprar uma ou duas peças de 
roupa, consoante a disponibili-
dade financeira. Isto leva-nos 
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a uma pressão psicológica para 
resolver o assunto, e quem re-
solve um assunto pressionado 
a probabilidade de meter os 
pés pelas mãos é maior. Então, 
quando se adjudica uma obra 
por ajuste directo nem sem-
pre a escolha é a mais acerta-

da, logo num contexto que em 
Moçambique o Procurment é 
a principal fonte de corrupção, 
quando se começa a contornar 
os concursos públicos abre-se 
espaço para que haja bastante 
questionamentos. 

A nossa sociedade é hipócrita ao se admirar com 
as violações de Matalana

 Numa altura em que 
alguns agentes da Polícia 
são conotados com os 
“esquadrões da morte”, 
tal como aconteceu com 
o assassinato do acti-
vista social Anastácio 
Matavel, como encarou o 
facto dos instrutores de 
Matalana terem engravi-
dado 15 instruendas?

- Eu acho que numa sociedade 
onde temos uma Polícia capaz 
de receber ordens dos seus su-
periores hierárquicos para as-
sassinar alguém indefeso, como 
foi o caso de Anastácio Ma-
tavel, tendo sido descobertos 
porque tiveram um acidente 
de viação; polícias que fazem 
parte do sindicato do crime 
organizado, através de raptos 
de pessoas, polícias que diaria-
mente extorquem a população 
através da exigência do Bilhete 
de Identidade e Carta de Con-
dução, onde é que foram for-
mados esses polícias? É tudo lá 
em Matalana.  
Acho que a nossa sociedade é 
um bocado hipócrita ao ficar 
admirada com o caso de Mata-
lana, desculpa! Alguns relatos 
dizem que algumas instruendas 
entraram para o curso já grá-
vidas. Como é que uma pessoa 
entra em Matalana grávida? 
Quais são os procedimentos 
que são seguidos? Quando che-
ga não há exames médicos? A 
sociedade moçambicana às ve-
zes fica admirada com o nosso 
normal. Provavelmente ficar 
admirada demonstra que os 
poucos valores que nos restam 
foram atropelados.  
Olha, vou colocar um exemplo 
comum nas nossas famílias. 
Actualmente, se numa família 
o filho faz boladas, tem carros, 
casas, paga as contas dos pais 
e da família no geral é valori-
zado como sendo o filho esper-
to e tem voz activa em detri-
mento do filho carpinteiro ou 
canalizador que leva uma vida 
honesta. Então, não podemos 
esperar que este seja um mal 
localizado, não. Nós temos uma 
sociedade pervertida, cujos va-
lores estão pervertidos, onde a 
corrupção quando nos beneficia 
ou beneficia a familiares direc-
tos fechamos os olhos e quere-
mos nos beneficiar. Então, não 

podemos nos estranhar com 
Matalana.

 Com mais este escân-
dalo que revela quão 
podridão no seio da 
corporação, qual deveria 
ser o posicionamento da 
Polícia no esclarecimento 
deste caso?

- Acho que deve se rever 
a maneira como se admi-
te na Polícia. Matalana é 
um centro de treinamento 
da Polícia, um sítio onde os 
instruendos ficam em confi-
namento, logo, deve haver 
regras de interacção e tornar-
-se público que se há prevari-
cação as pessoas são punidas 
a sério.  A sanção não deve 
ser apenas a suspensão ou 
expulsão. O assédio sexual 
é um crime punível por lei, 
deve ser investigado.

A media internacional 
noticiou que os insurgen-
tes tomaram de assalto 
o porto de Mocímboa da 
Praia, mas 24 horas de-
pois o ministro da Defesa 
veio a público desmentir 
essa informação. A ser 
verdade, o que significa 
os insurgentes terem 
ocupado o porto?

- Isto significa que está cada 
vez mais séria a guerra em 
Cabo Delgado, o que é preocu-
pante. Não estou a falar preo-
cupante por causa do Oil and 
Gas. Estou a falar de vidas hu-
manas, pessoas que estão a ser 
deslocadas das suas províncias, 
fugindo de um conflito armado. 
Isso não é nada bom. 
Julgo que a estratégia do uso 
de mercenários também não 
está a surtir efeitos, mas tam-
bém é uma estratégia com 
uma lógica perversa, pois a 
sobrevivência dos mercenários 
é a existência de guerra, en-
tão, quanto mais se prolonga o 
conflito mais dinheiro eles ga-
nham. 
Então, julgo que confiar a vi-
tória na frente de combate aos 
mercenários é o mesmo que 
deixar a nossa casa á guarda 
de um ladrão, que tudo que ele 
quer é ver-nos a virar as costas 

e açambarcar tudo que é nosso. 

Então, qual seria a melhor 
escolha do Governo no 
combate aos insurgen-
tes, uma vez que a esco-
lha pelos mercenários foi 
perversa? 

- Para já, o Governo deveria 
usar as FDS. Não têm ca-
pacidade? Okay! Que tenha 
uma conversa séria e franca 
com os seus vizinhos e pro-
va o quão perigoso pode ser 
o alastramento desse confli-
to e o radicalismo islâmico 
na zona. Mas isso passa pelo 
Governo perceber quais são 
as causas desse conflito e de-
pois mudar as políticas pú-
blicas de modo a reduzir as 
desigualdades sociais. Mapu-
to não pode continuar a ser 
a única bolsa de desenvolvi-
mento deste país. É preciso 
que as outras províncias se 
sintam como fazendo parte 
deste país e todos temos os 
mesmos direitos. 

Numa entrevista recente, 
Lionel Dyck, dono da em-
presa de mercenários a 
operar em Cabo Delgado 
(a Dyck Advisory Group 
-DAG), afirmou que a guer-
ra no terreno ainda vai du-
rar muito mais tempo do 
que se possa imaginar e 
que as Forças de Defesa 
e Segurança não estavam 
preparadas para comba-
ter os insurgentes. Pode 
comentar?

- Mas eu também se fosse dono 
duma empresa de mercenários 
diria o mesmo. O conflito vai 
durar mais tempo, as consta-
tações feitas no terreno é que 
isto está mais complicado… vou 
sempre inventar argumentos 
para justificar a minha pre-
sença e justificar que preciso 
de mais meios, o que implica 
recursos financeiros. Se ele dis-
sesse o contrário seria algo bas-

tante estranho, porque quanto 
mais tempo ele estiver no terre-
no, mais dinheiro ganha. 
Se para concursos de Procur-
ment para construção de esco-
las opta-se pelos ajustes direc-
tos, e desconhecemos os valores 
envolvidos e os nomes das em-
presas, imagine nesta guerrilha 
em que o assunto é muito mais 
sensível e nunca saberemos 
quem são as pessoas do topo 
que estão a tirar dividendos 
com a manutenção desta guer-
ra.

Falando em pessoas do 
topo que possam estar 
a tirar dividendos dessa 
guerra, o Comandante-
-Geral da PRM, Bernardino 
Rafael, foi a pessoa que 
escolheu a dedo a DAG e 
que renovou o contrato 
com a empresa. Como é 
que olha para o facto do 
Comandante-Geral da 
PRM estar à frente de 
assuntos de guerrilha?

- Para já acho que para con-
tratar mercenários não há Pro-
curment, por ser uma indústria 
das mais secretas, mas numa 
situação normal não precisa-
ríamos desses mercenários, 
porque há anos que cantamos 
que temos um Exército for-
mado, até nos gabamos de ter 
uma Academia Militar; Coro-
néis e Generais formados no 
estrangeiro. Agora, essa gente 
toda onde está? O que está a 
fazer? Depois, como é que um 
comandante da Polícia escolhe 
uma empresa de mercenários 
para irem a uma guerra? Até 
porque assuntos de guerra são 
tutelados pelo Ministério da 
Defesa e não pelo Ministério do 
Interior, que zela pela ordem 
pública. 
Este assunto devia estar sob 
alçada do Chefe do Estado-
-Maior General, que suposta-
mente entende melhor da ló-
gica de guerra por ser alguém 
de carreira militar, não como o 
ministro que é político. Agora, 
o Chefe do Estado-Maior está 

a fazer o quê? Qual é o poder 
do Comandante-Geral da Po-
lícia para passar por cima das 
suas atribuições e desempenhar 
funções de outro sector? 

 Não estaríamos a cami-
nhar a passos largos para 
o extremismo vivido na 
República Democrática 
do Congo, em que os 
recursos naturais são 
extraídos de baixo da 
guerra e quase nada fica 
no país? 

- Se continuarmos nesse cli-
ma de desordem, pelo menos 
ao nível de Cabo Delgado, 
teremos sérias dificuldades de 
poder controlar os recursos 
que lá vão ser extraídos. As 
multinacionais vão se blin-
dar com altos equipamentos 
de segurança e vão extrair os 
recursos à vontade, e duvi-
do que o Instituto Nacional 
do Petróleo tenha capacida-
de técnica e recursos para 
aterrar em Pemba e apanhar 
helicóptero para as zonas de 
exploração. Logo, terão que 
se basear na informação que 
as multinacionais vão dispo-
nibilizar de modo a cobrar as 
receitas.

 Numa reunião virtual 
com o director do Banco 
Mundial, o Presidente da 
República garantiu que 
os insurgentes não iriam 
atrapalhar a exploração 
do gás natural em Cabo 
Delgado. Qual é a mensa-
gem que o PR está a ten-
tar transmitir ao director 
do Banco Mundial?

- Concordo com o Presidente 
da República. A exploração 
da ENI é feita em alto mar 
através do navio flutuante, 
em que tudo vai ocorrer no 
mar e os navios são carrega-
dos e desaparecem do país. 
A exploração da ExxonMo-
bil será bombeada do mar 
para a terra junto à costa 
para liquefação, depois vai 
se exportar. E para que tudo 
isso ocorra sem dificuldades 
basta se blindarem na de-
fesa da área e ninguém vai 
ousar entrar. Mas uma coi-
sa lhe garanto‟ quem sai a 
perder somos nós. Essa luta 
pelo conteúdo local será para 
esquecer, porque essas em-
presas vão exigir ‟deliver” e 
certamente muitas empresas 
não estarão em condições, 
porque não teremos estradas 
em condições para escoar a 
mercadoria devido a guerra 
dos insurgentes.   
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FAO apoia 40 mil famílias afectadas pelo Idai
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) vai apoiar 40 mil 
famílias no controlo da sanidade animal no centro de Moçambique, uma iniciativa avaliada em 1,2 
milhões dólares. O apoio, que vai abranger províncias afectadas pelo ciclone Idai no centro de 
Moçambique. AP

Cabo Delgado: Depois da bonança a tempestade

Deputado sul-africano 
defende mais acção da 
SADC face aos ataques 
em Moçambique
O responsável da Defesa do 
maior partido da oposição na 
África do Sul defendeu há dias 
que a Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC) deve garantir a estabili-
dade na região, e ter maior inter-
venção face aos ataques jihadis-
tas em Moçambique.
“Se a SADC leva a sério a re-
gião e o seu papel na região, deve 
absolutamente decidir o que fa-
zer em Cabo Delgado”, disse à 
Lusa o deputado Kobus Marais. 
Segundo o ‘ministro sombra’ da 
Defesa da Aliança Democrática 
(DA, na sigla em inglês), na As-
sembleia Nacional sul-africana, 
esta segunda-feira houve uma 
cimeira da SADC, na qual Mo-
çambique assumiu a presidência 
da organização, “e onde se espera 
que o desastre em Cabo Delga-
do e as ameaças dos insurgentes 
serão discutidos e aprovada uma 
resolução apropriada”. Nesse sen-
tido, o político sul-africano disse 
à Lusa que uma missão especial 
“multipartidária” da SADC de-
veria deslocar-se a Cabo de Del-
gado, salientando que a maior 
necessidade de Pretória neste 
momento “são informações cre-
díveis e confiáveis, que parecem 
não atender aos requisitos ri-
gorosos”. “Esperemos que seja 
aprovado o envio de um envia-
do especial a Cabo Delgado para 
apuramento de factos, e que fa-
çamos parte do enviado especial 
multipartidário”, salientou. 
Para Kobus Marais, que tem ins-
tado na Assembleia Nacional a 
ministra da Defesa a pronunciar-
-se sobre os riscos regionais do 
conflito armado em Cabo Delga-
do e a presença de “células” do 
ISIS (Estado Islâmico) na África 
do Sul, “qualquer intervenção 
[militar sul-africana] deve envol-
ver, e de preferência ser, uma 
iniciativa da SADC que deve 
considerar a segurança e estabi-
lidade da região e dos países da 
região”. “Existe uma força de 
intervenção da SADC que está 
operacional no Leste da Repúbli-
ca Democrática do Congo como 
parte da Brigada de Intervenção 
da Força da MONUSCO, adian-
tou o deputado do maior partido 
da oposição na África do Sul. 

AP/LUSA 

Depois de as FDS celebra-
rem a morte de 59 terro-
ristas e o aparente silên-
cio, os insurgentes que 
tomaram Mocímboa da 
Praia reclamaram a morte 
de mais de 50 militares. É 
a tempestade depois da 
bonança. A guerra longe 
do fim. Mas Cabo Delgado 
está também longe de 
ser declarada estado de 
sítio, embora em Mue-
da já se tenha imposto 
um recolher obrigatório. 
Ainda assim, Moçambique 
assume a presidência da 
SADC sem ter o terroris-
mo como prioridade.

Elton Pila

O silêncio já não 
se impõe por 
um longo pe-
ríodo em Cabo 
De l g ado .  O s 

ataques são mais frequentes. 
As contas das mortes, que 
antes eram em dezenas, ago-
ra são feitas em centenas. 
Há pouco tempo, as Forças 
de Defesa e Segurança ce-
lebravam baixas nas hostes 
inimigas, 59 insurgentes mor-
tos era o saldo das ofensivas 
de uma força que se havia 
habituado a ser reactiva. Im-
pôs-se silêncio, sinal de vitó-
ria, até a resposta na última 

terça-feira, em que ficámos a 
saber que os terroristas to-
maram Mocímboa da Praia, 
com especial destaque o por-
to, um local estratégico para 
os interesses de gás em Cabo 
Delgado.
Sabemos agora que o silêncio 
era estratégico. Os insurgen-
tes, que se teriam infiltrado 
em diversos bairros, vestidos 
a civil e protegidos pela po-
pulação, atacaram com mais 
de 1000 homens a vila de 
dentro para fora, com ata-
ques a meios navais de socor-
ro, a partir do Porto de Mo-
címboa da Praia.
Pelo menos 55 recrutas do 
Exército governamental fo-
ram mortos. O principal mo-
tivo da vitória dos insurgen-
tes foi o facto das forças do 
Governo terem sido isoladas 
e ficado sem munições.
A empresa militar privada 
sul-africana Dyck Advisory 
Group (DAG), que custa, 
pelo menos, 15 milhões de 
dólares semestrais ao Estado 
moçambicano, que há vários 
meses fornece apoio aéreo 
ao Exército de Moçambique, 
mais uma vez deixou a dese-
jar, depois de no último ata-
que ter chegado atrasado no 
auxílio.
Uma fonte dos Serviços de 
Segurança indicou que os 
helicópteros da DAG ten-
taram entregar munições às 
forças de protecção do por-
to, mas os largaram muito 
longe das posições avança-
das das tropas de Moçambi-
que. Como resultado, vários 
fuzileiros navais do Governo 
foram mortos na tentativa 
de recuperar as munições. 

Como os helicópteros da 
DAG estavam a reabastecer 
em Pemba - cerca de 200km 
ao sul - eles só permanece-
ram na zona de batalha por 

um máximo de 15 minutos 
e depois se retiraram para 
reabastecer. “Não consigo 
compreender porque é que 
Macomia, Mueda ou mes-
mo Palma não foram usados 
[para reabastecimento]”, 
disse uma fonte à Daily Ma-
verick.
Os insurgentes teriam fei-
to afundar um dos navios 
interceptores HV32 do Go-
verno com um lançador de 
granadas RPG-7 no porto. 
Todas as forças do Governo 
recuaram para a sua gran-
de base militar em Mueda, 
a sudoeste de Mocímboa da 
Praia.
Os ministros da Defesa e 
do Interior, Jaime Neto e 

Amade Miquidade, respec-
tivamente, vieram a públi-
co negar que Mocímboa da 
Praia foi tomada, embora 
reconheçam os combates 
intensivos. “Apesar dos es-
forços operacionais das For-
ças de Defesa Segurança, da 
descoberta e destruição de 
numerosos acampamentos 
do dito bando terrorista, 
da eliminação de vários dos 
seus grupos de combate em 
Mocímboa da Praia, a vila-
-sede deste distrito voltou a 
sofrer, desde a semana pas-
sada, sucessivas vagas de 
ataques”, disse Jaime Neto, 
reconhecendo a vandaliza-
ção de infra-estruturas da 
vila-sede de Mocímboa da 
Praia.
Na mesma ocasião, Ama-
de Miquidade, ministro do 
Interior, disse que era im-
pensável uma declaração 
de estado de sítio em Cabo 

Delgado. “Não há e nem es-
tamos próximos de declarar 
estado de sítio. Estão neste 
momento a desenrolar com-
bates em vários pontos de 
Mocímboa da Praia, assim 
como noutras zonas circun-
vizinhas”, disse. 
Mas contrariando esta po-
sição, num comunicado do 
Comando Distrital da PRM 
de Mueda, datado de 11 de 
Agosto, assinado pelo Su-
binspector da Polícia, Al-
berto Patrício, que a nossa 
equipa teve acesso, foi de-
clarado um recolher obri-
gatório na Vila de Mueda 
das 18:30 às 06:00, estando 
proibidas também todas as 
operações bancárias e acti-

Jaime Neto Amade Miquidade

O novo normal de Cabo Delgado
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Moçambique assume presidência da 
SADC com olhos no crime transfronteiriço

Moçambique assumiu a pre-
sidência rotativa da Comuni-
dade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC). Esta 
cimeira anual, pela primeira 
vez via online devido à Co-
vid-19, coincide com as come-
morações do 40º aniversário 
desta organização regional. No 
seu discurso oficial, o Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 
disse que, para além da co-
vid-19, há que redobrar esfor-
ços na prevenção e combate ao 
crime transfronteiriço.
Na ocasião, Filipe Nyusi disse 
que assumia a presidência ro-
tativa da SADC numa altura 
em que múltiplos desafios as-
solam a região e Moçambique 
em particular, como a pan-
demia da Covid-19. ‟Há múl-
tiplos desafios que assolam 
os nossos países e o mundo 
em geral, mas a nossa região 
manteve o foco no alcance dos 
seus objectivos, o que se deve 
ao pragmatismo e perspicácia 
como o Presidente-cessante, 
John Magufuli, [da Tanzânia] 
conduziu a SADC”, disse.  
Afirmou que iriam trabalhar 
muito próximo dos Chefes de 
Estado e da ‟troika”, com os 
quais sempre manteriam con-
sultas. Filipe Nyusi concluiu 
afirmando que o povo moçam-
bicano é resiliente e trabalha-
dor, por isso se comprometia 
a assumir esta missão com a 
obrigação de lograr sucessos, 
contando para tal com o apoio 
dos 16 Estados- membros.  
Num outro desenvolvimento, 
Nyusi lembrou que “o lema da 
presidência da SADC propos-
to por Moçambique, “SADC: 
40 Anos Construindo a Paz 
e Segurança, Promovendo o 
Desenvolvimento e Resiliência 
Face aos Desafios Globais” es-
teve em perfeita sintonia com 
os temas discutidos durante 

a Cimeira, nomeadamente: o 
impacto sócio-económico da 
Covid-19, na região e não só; 
a necessidade de reforçar a 
coesão e cooperação entre os 
Estados Membros da Comuni-
dade, na prevenção e combate 
ao crime transfronteiriço, com 
incidência para o terrorismo, 
nas suas mais variadas formas 
e manifestações”. 
Por seu turno, a Secretária 
Executiva da SADC, Ster-
gomena Lawrence Tax, disse 
que no domínio da coopera-
ção para a paz e segurança 
a SADC continua a reforçar 
a paz e a estabilidade, bem 
como a democracia e a boa 
governação, tanto que o Se-
cretariado realizou uma ava-
liação das ameaças emergentes 
à segurança na região. Estas 
constatações demonstram que, 
embora o panorama de segu-
rança prevalecente na região 
da SADC permaneça estável, 
existem áreas que requerem 
reforço, tais como o terroris-
mo, a segurança cibernética, o 
crime organizado transnacio-
nal, as alterações climáticas e 
situações de desastres; gover-
nação e democracia, e ques-
tões transversais. Por isso, as 
recomendações propostas para 
enfrentar as ameaças emergen-
tes foram consideradas na Ci-
meira da Troika, começando 
pelo combate ao terrorismo, 
ataques violentos e crimes ci-
bernéticos. 
Esta avaliação revela que, 
apesar de algumas melhorias 
nos fluxos do comércio in-
tra- SADC, o comércio total 
intra-SADC, que era de 19,3 
porcento em 2018, é significa-
tivamente menor em compara-
ção com outras regiões como a 
Ásia (30 porcento) e a União 
Europeia (60 porcento). 

Neuton Langa

vidade comercial na mesma hora.

SADC: um caminho possível para acabar com o terrorismo

Moçambique assumiu, a partir 
desta segunda-feira, a presidên-
cia da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral, 
uma posição que era vista por 
alguns sectores como importante 
para a resolução do problema de 
Cabo Delgado, que há muito dei-
xou de ser uma ameaça apenas 
para Moçambique para tornar-se 
numa ameaça regional. 
Há relatos de que os insurgentes 
usam a Tanzânia como caminho 
de entrada, refúgio e de abasteci-
mento, o que torna este país um 
parceiro estratégico para o fim 
do terrorismo, sem que nunca te-
nhamos notícias de intenções da 
parte tanzaniana neste sentido.
Agora que a Tanzânia tem um 
novo embaixador em Moçambi-
que, Faustine Galize, que man-
teve um breve encontro com o 
Presidente da República, na se-
mana passada, o curso dos acon-
tecimentos pode mudar. As duas 
partes mostram vontade de apri-
morar as relações de cooperação 
e amizade no contexto de defe-
sa e segurança. “Há uma grande 
expectativa em relação ao novo 
diplomata”, teria dito Verónica 
Macamo, ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação.
Com Moçambique a acolher a 
40ª Cimeira da SADC havia 
uma expectativa de que a ques-
tão de Cabo Delgado seria co-
locada em cima da mesa. Mas 
Alfredo Nuvunga, porta-voz 
da Cimeira, tratou de desfazer 
as ilusões. Disse que os ataques 
terroristas não fariam parte da 
agenda. “Pela sensibilidade que 
os assuntos transportam, estes 

são tratados numa cimeira pre-
sencial e à porta fechada”, disse, 
ainda que reconhecendo a di-
mensão de ameaça regional do 
terrorismo.
Calton Cadeado, especialista em 
Relações Internacionais, entende 
que, apesar da agenda marca-
damente desenvolvimentista da 
SADC, a questão do terrorismo 
devia ser prioridade desta presi-
dência de Moçambique. “Não há 
desenvolvimento sem paz e segu-
rança”. Foi taxativo.

O facto do terrorismo não fazer 
parte da agenda, pensa, é uma 
componente de exclusão de algo 
que interessa a Moçambique e 
também a região austral. “Este 
afastamento é contraditório”.
Moçambique ao não colocar esta 
questão na agenda, pensa Cadea-

do, estará a dizer que este pro-
blema não tem magnitude para 
ser regionalizado. “Será que o 
Governo está a dizer que o pro-
blema ainda não merece uma 
posição nos fóruns de debate e 
consulta a nível da SADC?”, 
questiona.
 O académico reconhece que a 
SADC tem uma componente 
que lida com assuntos de defesa 
e segurança e que Moçambique 
possa estar a pensar em colocar 
o assunto neste órgão. Mas, para 
ele, este é um assunto que deve 
ser debatido em todos os órgãos. 
Recorda do pacto “um por todos 
e todos por um”. “Se temos este 
pacto, como se justifica que até 
agora a SADC ainda não tenha 
intervindo?”, questiona, o que 
fica ainda mais estranho com a 
intervenção de empresas priva-
das de segurança como a Wag-
ner Group. “Isto pode estar a 
criar um desconforto nas lideran-
ças dos países da SADC”, pensa. 
No entanto, aponta também que 
a não inclusão deste tema na 
agenda da SADC possa ser es-
tratégica para que Moçambique 
não perca a imagem de exemplo 
de paz e instabilidade na região. 
É como se o país quisesse dizer 
que este assunto está na esfera 
privada, que está a apostar na 
força interna. Mas esta dimensão 
é desacreditada, disse Cadeado, 
quando se sabe que se vai bus-
car uma opção fora da África 
Austral. “Esta solução domésti-
ca fica ainda mais desacreditada 
porque já se sabe que é terroris-
mo o que está em Cabo Delga-
do”, salientando que o combate 
ao terrorismo é integrado, mul-
tinacional. “Se quisermos fazer 
sozinhos, estamos condenados ao 
fracasso”. 
Por sua vez, Frederico Congolo, 
também especialista em Relações 

Internacionais e docente do Ins-
tituto Superior Joaquim Chissa-
no, considera que a presidência 
de Moçambique na SADC seja 
uma oportunidade para resolver 
a questão no campo diplomático.
Diz que a colaboração dos países 
vizinhos é de extrema importân-

cia. “Alguns dos terroristas têm 
origem na RDC, na Tanzânia. 
Estamos a falar de um corredor”, 
afirma.
‟É uma oportunidade para, no 
campo diplomático, Moçambi-
que sensibilizar os países vizinhos 
a assumirem esta preocupação 
como uma preocupação regio-
nal”, indica. “A SADC deve as-

sumir esta nova tipologia de 
crime e intervir como bloco re-
gional”, disse.
Os terroristas atacam uma zona 
geoestratégica extremamente im-
portante, lembra. “Não podemos 
deixar cair nas mãos dos terroris-
tas porque pode servir de pólo de 
pirataria marítima e perigar os 
interesses de todos”. 

Calton Cadeado Frederico Congolo

Documento que institui recolher obrigatório em Mueda
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Tony Abrantes, o embondeiro dos 
Transportes de Tete

Milton de Jesus Abran-
tes ou simplesmente Tony 
Abrantes, muito cedo ma-
n i f e s t ou  t endênc i a s  d e 
tornar-se Embondeiro dos 
Transportes de Tete, com o 
espírito empreendedor her-
dado dos seus pais, ambos 
com tradição familiar no 
ramo do transporte.
Tony Abrantes há muito 
vem fornecendo serviços de 
transporte em Tete, traba-
lhando com o pai e irmãos, 
e mais tarde tornando-se 
num dos mais proeminen-
tes e bem- sucedidos jovens 
empreendedores da pro-
víncia de Tete, com a sua 
própria frota de camiões. 
Fundou uma escola de con-
dução, uma oficina metalo-
mecânica, e, recentemente, 
criou uma empresa de segu-
rança. 
Ainda muito jovem já dava 
mostras de responsabilida-
de, pela sua conduta so-
cial, digno de reis ungidos 
à nascença, ao associar-se, 
regra geral, com pessoas 
mais velhas, buscando co-
nhecimento, experiências e 
vivências, que se reflectem 
hoje no seu inegável suces-
so empresarial.
Pessoa simples e de trato 
fácil, Tony Abrantes pre-
serva o “código de conduta 
da estrada”, continuando 
acessível e humilde, pronto 
a ajudar, jamais se escu-
dando no estatuto conferi-
do pelo seu império empre-
sarial, como acontece com 
alguns meros ostentadores 
de toneladas do nada, que 

tão facilmente se esquecem 
das suas humildes origens 
nos “mafefes” e principal-
mente dos seus velhos com-
panheiros da estrada da 
vida.
Tony Abrantes é sempre 
prestativo quando se lhe 
batem à porta, cooperando 
para o bem dos outros. Não 
visa apenas os seus pró-
prios interesses. Nas suas 
empresas emprega vários 
amigos de infância e conhe-
cidos das jornadas da vida, 
sendo responsável pelo sus-
tento de inúmeras vidas. 
É partícipe activo e zeloso 
no crescimento dos índices 
de desenvolvimento huma-
no e social de Tete. É com 
pessoas da estirpe de Tony 
Abrantes que se faz um 
país próspero.
Fui testemunha da sua en-
trega ao trabalho durante 
os anos difíceis da guerra 
civil, conduzindo o seu ca-
mião, num dos troços mais 
perigosos, na zona apelida-
da de “Irão/Iraque”, apesar 
de que o estatuto sócio-eco-
nómico dos pais, lhe per-
mitia que vivesse folgado e 
largamente, sem necessida-
de de incorrer a tais riscos, 
mas Tony Abrantes visuali-
zava para além do horizon-
te e percebia que era ne-
cessário conhecer o terreno 
onde iria investir, na pers-
pectiva de saber fazer para 
depois saber mandar fazer.
A ousadia de Tony Abran-
tes é prova inequívoca de 
que Tete não é meramente 
um ponto de encontro de 

aventureiros, encantadores 
de crocodilos, quizumbas, 
profanadores de tumbas e 
feiticeiros, fofoqueiros e in-
triguistas, invejosos e mal-
dizentes uns dos outros, 
ilusionistas de gonazololos 
e “matruzumbas”, que não 
agregam valor à moral so-
cial.
A sua frota de transporte 
cruza o país de lés-à-lés, 
dinamizando a economia 
nacional, sendo motivo de 
orgulho para muitos ami-
gos, naturais e simpatizan-
tes de Tete, que assistem 
ao desfile da sua frota com 
o seu logótipo nas portas, 
gerando um sentimento de 
comunhão na participação 

na mudança de paradigmas 
sociais ,  não se tratando 
apenas de Tony Abrantes 
como pessoa singular, mas 
sim como Tete no seu todo, 
passeando a sua classe pro-
gressista fora de portas.
Que sejam enaltecidos e 
premiados legados como o 
de Tony Abrantes, e não 
somente ilusórios gonazolo-
los e vãs filosofias dos cau-
dilhos de retrocessos, que 
mais não fazem senão dar 
azo a declarações deprecia-
tivas de líderes ocidentais, 
segundo os quais os afri-
canos só pensam em actos 
libidinosos, nunca no pro-
gresso sócio-económico.
Nesta titânica empreitada 

de semear relva (e resga-
tando Relvas) no lugar do 
habitual capim raso, vergo-
-me em merecida vénia ao 
Tony Abrantes, sem ne-
cessidade de “troca de ga-
lhardetes” (citando o meu 
idolatrado Magnífico Reitor 
das Universidades da Vida, 
Prof. Doutor Jorge Ferrão), 
expectante de que num fu-
turo próximo a sua partici-
pação no desenvolvimento 
local seja tida e achada nas 
honrarias de Estado e nas 
perspectivas de uma reno-
vada toponímia local. Tony 
Abrantes merece respeito.
Bem-haja Tony Abrantes, 
o Embondeiro dos Trans-
portes de Tete!

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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Caiu como uma bomba uma 
notícia do Canal de Moçam-
bique da semana passada. A 
crermos nela, estamos no míni-
mo perante um sinal claro de 
abuso de poder. Diz o artigo de 
capa do semanário que a Secre-
tária de Estado da província de 
Maputo, Vitória Diogo, vive 
numa casa arrendada que cus-
ta aos cofres do Estado cerca 
de 400.000,00 meticais mensais. 
Contas feitas, a nossa chefe 
deve ter gasto só em aluguer 
do palácio mais de três milhões 
de meticais, desde que tomou 
posse como SE.
No mesmo artigo, ficamos a sa-
ber que Vitória Diogo vive no 
palácio alugado porque a casa 
onde devia viver, que é perten-
ça do Estado, acolhe o antigo 
governador da província de 
Maputo, Raimundo Diomba, 
que se recusa a sair da mesma 
por não ter onde ir viver.
Ora muito bem. Tanto Vitória 
Diogo como Raimundo Diom-
ba estão a brincar com o povo 
e sobretudo com o Presidente 
da República, a quem juraram 

uma vez servir com lealdade. 
Filipe Nyusi, ainda há duas se-
manas, gritava aos quatro ven-
tos, no Bilene, que o combate 
à corrupção era uma missão 
sagrada na sua agenda de go-
vernação e era um objectivo a 
levar a sério, a todos os níveis.
Abuso de poder e sinais cla-
ros de corrupção vão portanto 
em contramão com os objec-
tivos de governação de Nyusi 
e da Frelimo. Não faz sentido 
nenhum que quadros da di-
mensão de Vitória Diogo e de 
Raimundo Diomba se metam 
em polémicas envolvendo ocu-
pações anormais de casas com 
o envolvimento de dinheiros do 
Estado.
Raimundo Diomba, que já 
foi governador de Manica, de 
Gaza e da província de Ma-
puto, não pode ser causador 
deste dilema ao Estado e a 
Vitória Diogo por causa de 
uma casa ou de falta de casa 
condigna. Não pode emba-
raçar um Estado inteiro por 
causa de uma casa do Estado.
Diz-se que a antiga ministra 

do Trabalho andou de casa 
em casa para ver qual a que 
lhe daria dignidade nas suas 
nobres tarefas e escolheu a 
dedo esta que ocupa, que cus-
ta aos nossos bolsos mais de 
400 mil meticais mensalmen-
te.
Raimundo Diomba não pode 
chantagear um Estado in-
teiro, alegando que não tem 
casa onde morar, uma vez 
que ele trabalha há mais de 
40 anos e se não tem casa 
para viver deve ser por culpa 
própria. Que funcionário de 
Estado é esse que ficou go-
vernador provincial desde os 
tempos de Armando Guebuza 
e até hoje não tem casa pró-
pria para onde voltar a viver 
depois de cessar funções como 
governador?
Estamos desiludidos com a 
postura de Vitória Diogo, go-
vernante que sempre nos pa-
receu séria, até porque se ex-
pressa muito bem e parece ser 
transparente na gestão da coi-
sa pública. Afinal nem sempre 
o que parece é, conforme reza 

o adágio popular.
Parecia-nos também que Rai-
mundo Diomba era quadro 
moralmente recomendável, 
tanto mais que a nível do 
Partidão exerce as funções de 
Secretário do Comité Central 
para a Verificação. Portanto, 
um controlador da disciplina 
dos militantes e membros da 
Frelimo que não tem discipli-
na nem ética para si próprio 
e sua família. Recusar sair de 
uma casa do Estado devia ser 
crime. Aliás, em tempo recen-
te já vimos um antigo vice-mi-
nistro dos Desportos sentar no 
banco dos réus, precisamente 
por recusar abandonar a casa 
do Estado onde vivia.
Já tínhamos ouvido dizer que 
muitos quadros vão para lu-
gares de direcção em insti-
tuições do Estado não para 
servir, mas para se beneficiar 
de benesses e mordomias. Já 
tínhamos ouvido dizer que 
muitos quadros nem sequer 
respeitam o Presidente da Re-
pública a quem juraram ser-
vir com honestidade. Mas que 

entre esses quadros estariam 
Vitória Diogo e Raimundo 
Diomba, isso nunca imagina-
mos. Pareciam ser íntegros e 
grandes demais para se preo-
cupar com casas condignas, 
mordomias e com tudo o que 
aparente. Afinal estávamos 
enganados.
Depois da indignação, resta-
-nos esperar que quem de di-
reito chame à razão os dois 
dignatários do Estado para 
que se comportem. Nos pró-
ximos tempos gostaríamos 
de ouvir que Vitória Diogo já 
ocupa a casa que lhe é desti-
nada enquanto Secretária de 
Estado e Raimundo Diomba 
vá a sua casa e poupem ao 
Estado esses 400.000,00 me-
ticais, pois em muitas reparti-
ções não tem telefones nem fo-
tocopiadoras. Façam de conta 
que estão com o Presidente, 
mesmo sabendo que não estão 
nem aí! O Presidente já tem 
muitos fardos para carregar. 
Poupem-lhe destes desneces-
sários fardos de Vitória Diogo 
e Raimundo Diomba.

A hora e a vez de Vitória Diogo e 
de Raimundo Diomba

Necrologia

Lourenço Jossias, seus filhos, netos e a Famí-
lia Manhique comunicam com profunda má-
goa o falecimento da Senhora Alcina Taimo 
Chicuava, mãe do seu padrinho Pedro Taimo, 
ocorrido nesta segunda-feira, vítima de doença. 
Que Deus Todo-Poderoso lhe conceda eterno 
descanso e muita força aos seus filhos, netos e 
bisnetos.

Maria da Câmara Jonas, seus filhos e netos recor-
dam com saudade a passagem do 5º ano do fale-
cimento do seu marido, pai e avô, Carlos da Sil-
va Júnior, e comunicam que no dia 23 de Agosto 
corrente, pelas 9‟00 horas, haverá deposição de 
flores na sua campa, no Cemitério de Chissui, em 
Chimoio. Que a sua alma continue a descansar 
em paz!

Lourenço Jossias, seus filhos e netos recordam 
com saudade a passagem do 5º ano do falecimen-
to do seu ente querido Carlos da Silva Júnior. 
Mais comunicam que no dia 23 de Agosto cor-
rente haverá deposição de flores na sua campa, 
no Cemitério de Chissui, na cidade de Chimoio, 
pelas 9‟00 horas. Paz à sua alma!

Carlos da Silva Júnior 

Alcina Taimo Chicuava

Carlos da Silva Júnior 
(5º ano de eterna saudade)

(Faleceu)

(5º ano de eterna saudade)
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opinião

Helena Zandamela
É uma grande vergonha. Estas 

meninas foram para lá com o in-
tuito de se formar e saem da for-
mação grávidas. Os instrutores 
envolvidos devem ser responsa-
bilizados, havendo relatos de que 
grosso deles são seropositivos e 
fazem isso de propósito. É preci-
so mão dura para que estes actos 
criminosos não se repitam em Ma-
talana, assim como noutras insti-
tuições.

Domingas José
Manifesto o meu sentimento de 

repúdio. Estes instrutores para 
além de serem afastados devem 
custear as despesas ao longo da 
gravidez assim como do recém-nas-
cido. É uma autêntica vergonha e 
estes indivíduos dão uma má ima-
gem à instituição que representam. 
Que sejam responsabilizados pelos 
actos cometidos. 

Nelson Cossa
Na verdade este fenómeno já 

vem acontecendo há anos. O que 
acontece é que ninguém tinha co-
ragem de denunciar estes casos e 
os que denunciavam ficava no es-
quecimento. Realmente é muito 
mau o que aconteceu em Mata-
lana. Trata-se de esposas, namo-
radas, irmãs que se vêem subme-
tidas a esses actos e quando não 
consentem sofrem perseguições. 
A punição deve ser exemplar de 
modo a desencorajar estes com-
portamentos.

Ermado Vasco
É lamentável o que vem aconte-

cendo nos centros de formação. Os 
instrutores já estão viciados nas me-
ninas e correm o risco de serem in-
fectadas pelo HIV/Sida. Estas foram 
para uma formação e voltam a casa 
com gravidez. O que elas vão dizer 
aos seus encarregados de educação? 
Há necessidade de responsabilizar os 
culpados.

Não basta a suspensão dos 
instrutores em Matalana

Conheci a Dra. Alba atra-
vés de uma amiga. A minha 
amiga só me disse‟ “vamos 
a um aniversário a casa de 
uma minha amiga espanhola 
que é casada com um mo-
çambicano”, e eu disse‟ “por 
que não?” Eu adoro conhe-
cer novas pessoas e conviver 
em diferentes ambientes cul-
turais”, e ao mesmo tempo 
estava curiosa em conhecer 
essa espanhola que conquis-
tou o coração de um mo-
çambicano. 
Claro que adorei conhecê-
-la, o marido, um matsua de 
Massinga e a boneca linda e 
sorridente da filha deles. Pe-
di-lhe para me contar a es-
tória dela e ela aceitou após 
algum tempo de convívio. 
Vamos ouvir a sua estória 

na primeira pessoa: “Cha-
mo-me Alba Maria Sardon 
Estevez, nasci em Salaman-
ca, na Espanha, em 1984. 
Todos os meus estudos fi-los 
em Salamanca, inclusive os 
universitários. O Mestrado 
é que tirei em Madrid e o 
ERASMUS fi-lo em Paris. 
Eu já venho de um casal 
misturado e a quarta mu-
lher de 4 irmãs e um irmão. 
Apesar de ser a do meio sou 
sempre a mais mimada como 
se fosse a mais nova. Além 
disso, também cresci com 
primos irmãos. Num prédio 
inteiro éramos todos família, 
e assim quando estou numa 
família grande me sinto em 
casa. Também pelo caso do 
meu pai ser de outro país e 
a natureza acolhedora dos 
dois. Nas nossas casas sem-
pre entravam visitantes di-
ferentes, e assim eu cresci 
num ambiente cultural di-
versificado que sempre me 

cativou, e o mesmo, junto 
com o meu esposo, espera-
mos conseguir transmitir à 
nossa filha; viver num mun-
do onde aprenda a amar as 
diferenças, porque é isso que 
nos faz mais grandes, com-
pletos e felizes. Os meus 
pais tinham uma carrinha 
com cama por onde viaja-
mos por toda a Europa e 
até Marrocos. O meu pai é 
do Peru e a minha mãe es-
panhola. Fui só uma vez ao 
Peru, mas fiquei sem dispo-
nibilidade e tenho penden-
te de ir mais outras vezes 
a essa minha outra terra 
do outro lado do Atlântico. 
Tenho uma tia da parte da 
minha mãe que é freira no 
Chile. Eu desde criança sem-
pre me senti inclinada para 
o trabalho social, ajudar a 
mudar o mundo… Quando 
cresci um pouco mais senti-
-me inclinada a aprender 
árabe e muitas línguas para 

poder ser repórter de guerra. 
Tirei licenciatura em língua 
árabe, mas o jornalismo fi-
cou no esquecimento. Depois 
fiz o Mestrado de Coopera-
ção Internacional e Gestão 
de Projectos. Através desse 
Mestrado vim fazer estágio 
em Moçambique, em 2010, 
e assim apaixonei-me duas 
vezes, primeiro pelo país 
e depois pelo meu esposo. 
Para o meu estágio estive 
em Nampula a trabalhar 
com uma associação local, 
e lembro-me que quando 
estava no avião para voltar 
senti que eu havia de voltar. 
E realmente alguns meses 
depois eu estava de volta 
para gerir alguns projectos. 
Eu, que era para ficar um 
ano, já estou há 9 anos com 
marido e filha, tendo estado 
em Nampula, Inhambane e 
Tete. Cada província tem 
sido uma fase diferente na 
minha vida e criei amizades 

que se tornaram a minha fa-
mília em Moçambique. Pelo 
trabalho que eu faço obser-
vei situações que me fazem 
perguntar onde está Deus 
ou onde estão as pessoas 
neste cantinho do Mundo. 
O primeiro trabalho me fez 
crescer e amadurecer bas-
tante. Ensinou-me a ver que 
as coisas não são brancas 
e pretas, mas também têm 
outras cores. A minha mãe 
sempre me disse para eu 
me tornar mais forte, mas 
não mais dura, porque é um 
trabalho em contacto com 
os menos favorecidos e em 
certas ocasiões nas situações 
mais chocantes que alguém 
possa imaginar, e isso acaba 
por te endurecer. Por vezes 
tenho pensado que não é 
tanto um problema de fal-
ta de recursos, se não clara-
mente um problema de fal-
ta de humanidade e justiça 
social.

A estória da espanhola que se 
apaixonou pelo matsua (1)

Estórias
Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com
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“Cuidar do nosso planeta”, este é um dos principais valores que norteiam a missão da 
Vale, em Moçambique há mais de 15 anos. A aposta em projectos sustentáveis do ponto 
de vista social e ambiental orienta toda a acção centrada no valor máximo da empresa: a 
vida humana.

Vale aposta na operação sustentável
da Mina de Carvão de Moatize

A Vale é uma empresa com propósito e com valores que norteiam a sua 
actuação de negócio. Trabalha diariamente para “Cuidar do nosso planeta”, 
desenvolvendo dinâmicas focadas nas questões ambiental e social dos 
territórios onde actua. Aposta, cada vez mais, no fortalecimento de relações 
com as comunidades, contribuindo para a preservação do meio ambiente e 
do bem-estar das populações.

Uma parte signi�cativa das iniciativas desenvolvidas a nível socio-ambiental 
são resultado do Plano de Gestão Ambiental (PGA), implementado e 
melhorado continuamente. Este Plano permite uma extração sustentável do 
carvão, possível através de uma série de acções que suportam toda a 
preocupação da empresa para com o meio ambientas e as comunidades. 
Destacamos as principais:

• Implantação de uma cortina verde sobre o muro que separa a área mineira 
das comunidades, para minimizar o impacto de emissão de poeira sobre as 
áreas habitadas;

• Construção de um novo muro nos limites da Seção 6 para reforçar a 
  separação da área mineira com a comunidade e o plantio de uma nova 
  cortina verde para reduzir o impacto de emissão de poeira nessa região; 

• Actividades de re�orestamento das áreas já entregues pela operação de 
mina, para a recuperação ambiental. Até agora já foram revegetados cerca de 
260 hectares.

• Utilização de polímeros solúveis em água, sobre as estradas principais e 
secundárias da mina, para reduzir a suspensão de poeira durante a circulação 
dos equipamentos de Mina; 

• Aspersão de água nas áreas de lavra, vias e armazenamento de carvão, com 
uso de camiões cisterna e canhões de névoa para a redução do 

  levantamento de poeiras durante as actividades de mineração;

• Utilização de sistemas aspersores de água e polímeros para controle 
  ambiental de poeira em algumas estruturas como os britadores, pátios de 

estocagem e de carvão processado, bem como nos vagões de transporte de 
minério pela ferrovia; 

• Monitoria das condições metereológicas, de qualidade do ar, ruído, 
vibrações, qualidade da água super�cial, subterrânea e e�uentes, gestão 

  de resíduos e treinamentos de educação e campanhas de sensibilização 
ambiental;

• Plantio de mudas na Mina Carvão de Moatize, de forma a ajudar na retenção 
de poeira;

• Doação de mudas de espécies nativas e frutíferas para as comunidades e 
trabalhadores da Vale;

• Reciclagem de correias transportadoras, resultando em itens como chinelos, 
cintos, tapetes, etc., que são usados pelas comunidades como fonte de renda 
em programas de investimento social;

• Realização de palestras nas comunidades de forma a consciêncializá-las 
sobre práticas correctas de preservação do meio ambiente (depósito 

  correcto de resíduos, uso correcto dos recursos naturais, prevenção de 
  queimadas, etc.);

• Realização de auditorias externas para o acompanhamento do grau de 
implementação do PGA por entidades certi�cadas pelas autoridades 

  moçambicanas;

• Apresentação em Audiência Pública das iniciativas socio-ambientais 
  desenvolvidas pela empresa. Esta audiência é aberta ao público (instituições 

públicas e privadas, imprensa, comunidades/sociedade civil) para apresentar 
os resultados das acções de gestão socio-ambiental desenvolvidas pela Vale;

Para reforçar todo o trabalho desenvolvido, a 
Vale implementou um Programa de visitas da 
Comissão de Acompanhamento às suas oper-
ações. Esta Comissão é composta por represen-
tantes das comunidades, Governo local, Organi-
zações Não Governamentais (ONG´s), Asso-
ciações e sociedade civil.

Todas as acções da Vale, em termos ambientais e sociais, são sustentadas 
por 14 programas, entre os quais se destacam o Programa de Gestão de 
Ruído e Vibração, Programa de Gestão de Recursos Hídricos, 
Monitoramento de Fauna e Flora, Programa de Gestão da Qualidade de Ar, 
Programa de Gestão de Resíduos e Programa de Educação Ambiental. Estes 
procedimentos integram o Sistema de Gestão Ambiental da Vale Moçam-
bique e baseiam-se nas premissas da ISO 14.001. 

Para reforçar todo o trabalho desenvolvido, a Vale implementou um 
Programa de visitas da Comissão de Acompanhamento às suas operações. 
Esta Comissão é composta por representantes das comunidades, Governo 
local, Organizações Não Governamentais (ONG´s), Associações e sociedade 
civil.

O foco das visitas da Comissão de Acompanhamento às operações passa 
por apresentar iniciativas levadas a cabo pela Vale, envolvendo todos os 
elementos da comissão para que possam partilhar oportunidades de 
melhor potenciar os processos operacionais da empresa.

Para a Vale, o desenvolvimento sustentável é atingido quando os negócios 
geram valor para os seus acionistas, na medida em que apoiam o 
fortalecimento social, o desenvolvimento das acções económicas regionais 
e o respeito ambiental. Há mais de 15 anos que estamos em Moçambique, 
a criar riqueza e a contribuir para o progresso do país.
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Inhambane volta a registar casos positivos da Covid-19
A província de Inhambane volta a registar casos positivos da covid19, depois de quatro dias sem 
casos activos da doença. São quatro casos anunciados domingo, dois dos quais localizados no 
distrito de Massinga e os restantes dois no distrito de Homoíne e na cidade da Maxixe.nacional

Fake news sobre 
vacinas contra a 
covid-19 ameaçam 
combate à doença
Divulgação de informações e de-
núncias falsas sobre as vacinas 
vem crescendo na internet e pode 
levar à ‘maior campanha de de-
sinformação da história’ e pode 
comprometer o sucesso da imuni-
zação contra o novo coronavírus.
A vacina da covid-19 ainda não 
existe, mas a resistência a ela 
já um problema bem real. Uma 
pesquisa do Datafolha com 2.065 
brasileiros mostrou que 9% di-
zem que não irão se vacinar con-
tra o novo coronavírus.
Os índices são ainda maiores 
nos Estados Unidos e no Reino 
Unido: 16% dos britânicos se re-
cusariam a tomar a vacina se ela 
estivesse disponível hoje, segundo 
o instituto Ipsos Mori, e um em 
cada três americanos faria o mes-
mo, de acordo com o instituto 
Gallup.
Um medo das autoridades de 
saúde é que essa parcela da po-
pulação cresça junto com o au-
mento dos ataques às vacinas 
contra a covid-19 e que isso com-
prometa os esforços para imuni-
zar gente em número suficiente 
contra o novo coroanvírus para 
acabar com a pandemia.
Os posts publicados nos dois 
principais grupos antivacina do 
Facebook no Brasil estavam até 
há pouco tempo mais concen-
trados em falar da covid-19 em 
si e de alguns medicamentos que 
vêm sendo testados contra ela.
Mas os ataques às vacinas no 
grupo “Vacina: O maior crime 
da História!”, que tem 8 mil 
membros, e o “Vacinas: O lado 
obscuro das vacinas”, que tem 
13,8 mil, estão ficando mais fre-
quentes, diz João Henrique Ra-
fael Junior, idealizador do União 
Pró-Vacina, projecto do Insti-
tuto de Estudos Avançados da 
Universidade de São Paulo em 
Ribeirão Preto que combate a 
propagação de informações falsas 
sobre o assunto.
Um dos posts mais recentes diz, 
por exemplo, que um novo tipo 
de vacina, que está em teste con-
tra a covid-19, seria capaz de 
“modificar o DNA” de seres hu-
manos.  A origem dessa “denún-
cia” seria a osteopata americana 
Carrie Madej, que afirmou em 
um vídeo divulgado na internet 
que esta tecnologia vai criar uma 
“nova espécie e, talvez, destrua a 
nossa”. BBC/Brasil

As estatísticas estimam 
em cerca de 200 mil pes-
soas deslocadas e distri-
buídas pelos centros de 
acolhimento espalhados 
pela região norte, haven-
do os que escaparam 
deste registo. Além da 
população, os novos 
administradores, por sinal 
militares ou membros 
do SISE, também estão 
a abandonar os seus 
distritos, depois dos seus 
antecessores terem sido 
exonerados por abando-
nar a população. Embora 
pareça colocar à prova a 
liderança de Filipe Nyusi, 
desta vez o abandono é 
por ordens de cima.

Nelson Mucandze

Na intensa guerra 
que já abrange 
mais que a me-
tade (nove dos 
17) dos distritos 

de Cabo Delgado já perderam 
a vida mais de mil pessoas, e 
em cada incursão dos insur-
gentes soma-se mais refugiados 
que procuram pela seguran-
ça em províncias ou distritos 
próximos. No entanto, não é 
apenas o povo, inseguro, que 
busca pela segurança. No con-
fronto de quase sete dias, que 
durou até a semana passada, 
na Vila Municipal da Mocím-
boa da Praia, o presidente do 
Conselho Municipal daquela 
vila, Fernando Neves, refugiou-
-se em Nampula, enquanto o 
administrador do distrito, As-
suede Saribuna Falume, foi 
acolher-se em Pemba, deixando 
para trás o distrito que dias de-
pois do conflito, até quinta-fei-
ra, foi o reduto dos insurgentes.
Este não é o primeiro caso que 
um representante do Estado 
abandona um distrito devido à 
intensificação dos ataques en-
tre os insurgentes e as Forças 
de Defesa e Segurança (FDS), 

estes últimos que contam com 
o apoio de mercenários, apesar 
de falta de confirmação do Go-
verno.  
Em Julho, o administrador de 
Quissanga, Bartolomeu Mui-
bo, anunciou o encerramento 
das instituições do Estado no 
distrito, que devido à violência 
armada passam a trabalhar a 
partir de Metuge, um distrito 
vizinho que alberga mais de 
20 mil refugiados de “guerra”, 
como designa o Governo. “Ti-
vemos acções de grupos terro-
ristas e por razões óbvias não é 
possível retomarmos as nossas 
actividades no distrito”, decla-
rou Bartolomeu Muibo, citado 
pela imprensa. 
Tanto Muibo como Falume 
não têm mais de três meses 
como administradores daqueles 
distritos. Os seus antecessores 
foram exonerados pelo Ministé-
rio da Administração Estatal e 
Função Pública (MAEFP), sob 
orientação do Governo.
Na lista se incluía também a 
exoneração do administrador 
de Muidumbe, Carlos Nam-
pava, por juntamente com os 
outros ter fugido e abandonado 
o povo num momento em que 
os três distritos estavam a ser 
atacados e tomados pelos in-
surgentes. 
Nos seus lugares foram colo-
cados, segundo fontes, milita-
res ou membros dos Serviços 
de Inteligência e Segurança do 
Estado (SISE), uma estratégia 
que foi replicada em distritos 
onde os focos de ataque são in-
tensos, como Macomia.
É que, segundo foi noticiado 
na altura, os administradores 

quando tomaram conhecimen-
to da aproximação dos insur-
gentes, sem nenhuma autori-
zação, como mandam as leis, 
introduziram-se nas suas via-
turas e puseram-se na estrada, 
fugindo para a cidade de Pem-
ba, capital de Cabo Delgado, 
onde permaneceram durante 
dias.
Na verdade, cada adminis-
trador distrital naquele ponto 
do país tem direito a posse de 
arma de fogo e dispõe de uma 
força militar capaz de, depen-
dendo da ameaça, responder e 
dissuadir ataques, no entanto, 
em vez de resistir preferiram 
abandonar o povo e deixar os 
respectivos distritos sem repre-
sentação do Estado durante a 
ocupação dos insurgentes.
Depois do incidente, o Presi-
dente da República e Coman-
dante-Chefe das FDS, Filipe 
Nyusi, mandou que os três 
administradores fossem exone-
rados e substituídos por mili-
tares, num novo formato onde 
se acrescentou um Brigadeiro 
para desempenhar a função 
que, em termos de hierarquia, 
é desempenhada por um Co-
ronel. 
No entanto, o tempo mos-
trou que a ameaça terrorista 
que insurgiu desde Outubro 
de 2017 e já fez vítimas nos 
distritos de Mocímboa da 
Praia, Quissanga, Nangade, 
Palma, Macomia, Muidum-
be, Meluco, Mueda e Ibo 
constitui uma ameaça não só 
ao povo, mas também para 
os representantes do Esta-
do, mesmo fortalecidos, aliás, 
principalmente para os repre-

sentantes do Estado, segundo 
narrativa que se constrói a 
partir daquela província nor-
tenha.
Citado pelo Centro para De-
mocracia e Desenvolvimento 
(CDD), na última quarta-fei-
ra, Assuede Falume, aquando 
do assalto a Macímboa da 
Praia, na semana passada, 
disse que se tinha desloca-
do a Pemba por orientações 
superiores. “Estou em Pem-
ba há uma semana e recebi 
orientações para não sair até 
à chegada do Presidente da 
República”.
Entretanto, o Comando Ope-
rativo das Forças de Defesa e 
Segurança convocou na quin-
ta-feira passada uma confe-
rência de imprensa para falar 
do ataque à Vila da Mocím-
boa da Praia, negando que 
este terminou com o controlo 
do porto marítimo. 
O ministro da Defesa Na-
cional, Jaime Neto, explicou 
que a vila municipal voltou 
a sofrer sucessivas vagas 
de ataques, apesar de esfor-
ços adicionais das Forças de 
Defesa e Segurança na des-
coberta e destruição de nu-
merosos acampamentos de 
bandos de terroristas e eli-
minação de vários grupos em 
Mocímboa da Praia.
Aquela foi a terceira vez que 
a Vila da Mocímboa da Praia 
esteve nas mãos dos terro-
ristas em cinco meses, com-
prometendo a segurança na 
principal estrada (EN 380) 
que liga a capital Pemba e o 
distrito de Palma, que alber-
ga o ‟el dorado” do gás natural.

Há administradores com ordens para 
abandonar distritos de Cabo Delgado
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Retomam actividades de baixo risco no País
Do dia 30 de Julho a 08 de 
Agosto corrente, perío-
do do intervalo entre o 
termo e início do novo 
Estado de Emergência, 
a cidade de Maputo 
retornou timidamente 
à sua normalidade, com 
os bares abertos e os 
munícipes indiferentes às 
medidas de prevenção da 
Covid-19. Duas semanas 
depois, os casos na ca-
pital do país dispararam, 
o que sugere ser efeito 
deste intervalo em que 
o país não tinha nenhum 
instrumento legal para 
impor as restrições ver-
balmente levantadas pelo 
Presidente da República. 

Nelson Mucandze

Neste intervalo, 
o Governo esta-
va em silêncio, 
“ i n d e c i s o ”  e 
empenhado em 

fazer o relatório sobre os pri-
meiros quatro meses do Es-
tado de Emergência, o que 
dias depois suscitou dúvidas 
sobre a competência dos as-
sessores presidenciais por 
se lembrarem, tardiamen-
te, de mandar o relatório à 
Assembleia da República 
(AR), obrigando-os a fazê-lo 
por cima do joelho. O facto 
é que este intervalo, de va-
zio legal, abriu espaço para 
o relaxamento das medidas 
de prevenção da Covid-19, 
com alguns bares a reabrir 
sem considerar o limite an-
teriormente recomendado, 
nem mesmo as medidas de 
distanciamento. Em conver-
sas regadas com álcool, o 

lugar da máscara deixou de 
ser no rosto. Os transportes 
públicos também foram par-
te deste festival.
No dia 04 do mês corrente 
o Chefe de Estado decretou 
um novo Estado de Emer-
gência, que veio entrar em 
vigor no dia 8. Mas apesar 
de quebrado o vazio legal 
foram poucas as mudanças 
assistidas. É que até ao mo-
mento alguns bairros, prin-
cipalmente periféricos, não 
observam as medidas que 
constam do decreto presi-
dencial, aliás, é um assunto 
que já foi anunciado publi-
camente pelo Presidente da 
República, quando afirmou 
que o cumprimento das me-
didas de prevenção à Co-
vid-19 é um desafio.
Os efeitos do vazio legal não 
podiam ser diferentes. Pas-
sados 11 dias depois de le-
vantas as restrições, a cida-
de de Maputo foi declarada 
o terceiro local com trans-
missão comunitária, sendo 
que de lá para cá os casos 
nunca pararam de aumentar 
substancialmente.
Só para ilustrar, até 30 de 
Julho Maputo tinha um re-
gisto acumulado de 352 ca-
sos, destes, 261 eram activos 
e dois óbitos. Até ao quarto 
dia (03 de Agosto), a trans-
missão continuava normal, 
com o registo de apenas 47 
casos em quatro dias, pas-
sando o cumulativo para 
399 casos, destes, apenas 303 
eram activos. Foi a partir do 
quinto dia que o desgover-
no do Executivo de Nyusi e 
negligência da população co-
meçou a se fazer sentir, com 
um registo diário de 30 casos 
em 24 horas, passando para 
429 casos acumulados. 
Ora, o tempo para manifes-
tação de sintomas de infec-
ção por coronavírus é de, 
em média 5 dias, mas esse 
intervalo pode chegar a até 
11 dias. No sexto dia (5 de 
Agosto), a cidade registou 
39 casos em 24 horas. Até 

Desgoverno espalhou Covid-19 na 
cidade de Maputo

Nesta terça-feira, seguindo o 
cronograma anunciado na co-
municação presidencial do dia 
05 de Agosto corrente, reto-
mam as aulas presenciais nas 
instituições de ensino superior, 
academias e escolas das Forças 
de Defesa e Segurança; de ensi-
no técnico-profissional, nas ins-
tituições e centros de formação 
de saúde e formação profissio-
nal pública.
O regresso acontece numa altu-
ra em que o número de casos 
da Covid-19 tem aumentado 
substancialmente. Por exem-
plo, este domingo, o Ministério 
da Saúde anunciou o registo 
de mais 64 casos de Covid-19 
nas últimas 24 horas. Cumula-
tivamente, o país contava, até 
domingo, com 2.855 casos posi-
tivos da doença.
Segundo o Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, aquando 
do anúncio do novo Estado de 
Emergência, a vigorar de 08 do 
corrente mês a 06 de Setembro 
próximo, a segunda fase do 
relaxamento das medidas (01 
de Setembro) é marcada pela 
retoma em pleno do ensino 
técnico-profissional, dos cine-
mas, teatros, casinos e ginásios; 
das escolas de condução, e do 
exercício dos desportos motori-
zados. Na terceira fase (01 de 
Outubro) iniciam as aulas da 
12ª classe.
À porta do passado fim-de-
-semana foi posto a circular um 
documento referente às fases 
e os cenários da retoma gra-
dual das aulas presenciais nas 
instituições de ensino superior 
do país, da chancela do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia, 
Ensino Superior e Técnico-Pro-
fissional. No aludido documen-
to estão previstas três fases, 
acompanhadas dos respectivos 
cenários, observando que cada 
instituição de ensino superior 
deverá ajustar o calendário em 
função das suas especificidades 
e natureza dos cursos que lec-

ciona.
Na primeira fase reiniciam as 
aulas presenciais para o último 
ano e/ou nível de cada curso 
de graduação e pós-graduação. 
Esta fase, refere o documento, 
inclui a consolidação e recu-
peração das aulas, avaliações 
e exames. O primeiro cená-
rio compreende o período que 
parte de 18 de Agosto a 11 de 
Setembro, em que concluem o 
primeiro semestre aqueles cur-
sos que continuaram com o 
processo de ensino e aprendiza-
gem com recurso a plataformas 
electrónicas.
Ainda na fase um, mas já no 
segundo cenário, que parte de 
18 de Agosto a 23 de Outubro, 
em que concluem o primeiro 
semestre aqueles cursos que ti-
veram aulas com recurso a pla-
taformas digitais e não tiveram 
aulas práticas, laboratoriais e 
estágios. No cenário três, que 
compreende de 18 de Agosto 
a 04 de Dezembro, leccionam 
e concluem o primeiro semes-
tre aqueles cursos que não fo-
ram leccionados. Naquele que 
é o quarto e último cenário da 
primeira fase, que parte de 07 
de Dezembro a 27 de Março de 
2021, leccionam e concluem o 
segundo semestre aqueles cur-
sos que não foram leccionados.
À luz do retromencionado do-
cumento, a segunda fase versa 
sobre a extensão do calendário 
académico 2020 até 07 de Maio 
de 2021. Aqui, reiniciam as au-
las presenciais para os outros 
anos ou níveis. Para esta fase, 
de acordo com o despacho, está 

em cima da mesa um e único 
cenário, onde o primeiro semes-
tre é de 26 de Outubro a 8 de 
Janeiro de 2021 e o segundo 
(semestre) é de 11 de Janeiro a 
07 de Maio de 2021.
O documento que temos vindo 
a citar fixa a segunda quinzena 
de Maio de 2021 para a reali-
zação dos exames de admissão, 
bem como estabelece um calen-
dário único a partir de Junho 
a Março de 2022. Os novos in-
gressos e todos os anos iniciam 
na segunda quinzena de Junho 
de 2021 e estender-se-á até 
Março de 2022.
No entanto, a retoma dos cul-
tos religiosos é feita mediante 
condicionalismos. Tal como 
anunciou Filipe Nyusi, o nú-
mero de participantes não deve 
exceder a 50 pessoas. A higie-
nização dos locais que vão aco-
lher os cultos se afigura como 
condição essencial, isto para 
evitar que se transformem em 
verdadeiros locais de trans-
missão e propagação da Co-
vid-19.
De referir que o regresso às 
aulas presenciais nos estabe-
lecimentos de ensino já este-
ve previsto para o dia 27 de 
Julho último. Em meio à con-
testação generalizada, o Pre-
sidente da República, dirigin-
do-se à Nação, por ocasião do 
balanço da terceira prorroga-
ção do Estado de Emergência, 
recuou da decisão da retoma 
das aulas, sob argumento de 
que não estavam ainda cria-
das as condições de higiene e 
segurança para o efeito.

esta segunda-feira, a capital 
tinha um cumulativo de 853 
casos, destes 679 eram acti-
vos e sete óbitos por Covid- 
19.
No dia 10 do mês corrente, 
Maputo foi declarada terceiro 
lugar com transmissão comu-
nitária, depois de Pemba e 
Nampula. “Em apenas 10 dias 
do mês de Agosto houve um 
registo de 217 casos positivos. 

Com um cumulativo de 611 
casos, a cidade contribui com 
25.34 porcento de todos os ca-
sos positivos do país”, explicou 
Armindo Tiago, ministro da 
Saúde, ignorando as causas.
De referir que até esta segun-
da-feira foram testados no 
país, cumulativamente, 78.877 
casos suspeitos, dos quais 
1.293 nas últimas 24 horas. 
Destes, 1.289 amostras foram 

testadas em laboratórios do 
sector público e 4 foram testa-
das em laboratórios do sector 
privado (província de Cabo 
Delgado). Dos novos casos 
suspeitos testados, 1.234 foram 
negativos e 59 foram positi-
vos para Covid-19. Destes, 
57 casos são indivíduos de 
nacionalidade moçambicana 
e 2 casos são indivíduos es-
trangeiros.



12 Magazine independente Terça-feira   |  18 de Agosto 2020 

Reivindicação de políticas públicas mais abrangentes e 
Matalana na “órbita” das celebrações do Dia da Juventude

Comissões de Trabalho da AR nas províncias
As Comissões de Trabalho da Assembleia da República (AR) estão a partir do pretérito  fim-de-semana  nas 
províncias do Norte, Centro e Sul do país, com objectivo de realizar a fiscalização da actividade governativa. 
A actividade envolve as Comissões do Plano e Orçamento, de Administração Pública e Poder Local, de Agri-
cultura, Economia e Ambiente e dos Assuntos Sociais, do Género e Tecnologias e Comunicação Social.nacional

Governo vai distribuir 16 
mil redes mosquiteiras 
até Novembro
O Governo moçambicano vai 
distribuir 16 mil redes mosqui-
teiras tratadas com inseticidas 
pelo país, no âmbito de uma 
campanha, lançada hoje, para 
arrecadar fundos de reforço às 
estratégias de combate contra a 
malária.
“Esta distribuição vai acon-
tecer no país até novembro 
próximo e enquadra-se na es-
tratégia do Governo para a 
prevenção e controlo da malá-
ria em Moçambique”, que tem 
como objetivo que “pelo menos 
90% dos agregados familiares 
tenham redes mosquiteiras”, lê-
-se numa nota do Ministério da 
Saúde distribuída hoje à comu-
nicação social.
Além de garantir fundos para 
cobrir buracos orçamentais nas 
estratégias do Governo no com-
bate contra a doença, a nova 
campanha visa defender que a 
malária permaneça no topo da 
agenda nacional e desenvolver 
mecanismos inovadores de fi-
nanciamento para mobilizar 
recursos financeiros e em espé-
cie, particularmente do setor 
privado.
A iniciativa será coordenada 
pela Associação para o Fundo 
da Malária, em parceria com o 
Governo moçambicano.
De acordo com o mais recente 
relatório anual sobre malária 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), relativo a dados 
de 2018 e divulgado em dezem-
bro, houve 968 mortes devido a 
malária oficialmente registadas 
em Moçambique – menos 146 
do que no ano anterior e menos 
2.386 do que em 2010.
Segundo o mesmo relatório, 
estima-se que o total de mor-
tes, além dos casos reportados, 
tenha ascendido a um número 
entre 11.900 a 18.400 pessoas – 
em oito anos, houve uma desci-
da de 23% no limite inferior da 
estimativa, enquanto o limite 
superior praticamente se man-
teve.
O país, com cerca de 29,5 mi-
lhões de habitantes, faz parte 
de um grupo de 11 Estados 
prioritários da iniciativa in-
titulada “De grande carga a 
grande impacto” com a qual a 
OMS visa acelerar os progres-
sos no combate onde a doença 
se mantém endémica. Reuters

Alfândegas querem arrecadar 60 milhões de meticais 
com a regularização de matrícula estrangeira 

As celebrações do Dia 
Internacional da Juven-
tude foram marcadas 
pelo repúdio ao abuso 
sexual, com destaque 
para o “caso Matalana” e 
reivindicação de políticas 
públicas consentâneas 
com os anseios da juven-
tude. Maria Magueleze, 
que falava num debate 
organizado pelo Parla-
mento Juvenil, entende 
que as políticas públicas 
devem olhar para as ne-
cessidades da maioria da 
população moçambicana, 
constituída por mulheres 
e jovens.

Aida Matsinhe

Os jovens organi-
zaram-se em di-
ferentes círculos, 
no âmbito das 
celebrações do 

Dia Internacional da Juventude, 
para por um lado buscar melho-
res abordagens para pôr fim aos 
problemas que apoquentam esta 
camada, e, por outro, reivindi-
car contra os abusos sexuais e 
exclusão em relação às políticas 
públicas.  
Falando num debate organizado 
pelo Parlamento Juvenil, Maria 
Magueleze, do Centro de Estu-
dos Interdisciplinares de Comu-
nicação, entende que a mulher 
e o jovem sofrem desafios enor-
mes na sociedade moçambica-
na, como resultado da ausência 
de políticas públicas que olham 
com especificidade para as reais 
necessidades destes grupos que, 
por sinal, são a maioria da popu-
lação. 
Para Magueleze, a estrutura se-
xista e a abordagem das políticas 
públicas em Moçambique limita 
a capacidade de tomada de de-
cisão das mulheres e dos jovens 
que sofrem por falta de indepen-
dência. 
“Se formos a olhar para as po-
líticas públicas em Moçambique 
iremos perceber que as aborda-
gens políticas pensam na mulher 
como um grupo à parte, também 

acontece em relação aos jovens, 
facto que lhes torna dependen-
tes”, disse.
Para Alfredo Manhiça, da Uni-
versidade Católica de Mocambi-
que, o maior desafio da juventu-
de face à pandemia da Covid-19 
está assente na autonomia e in-
dependência, pois, no seu enten-
der, não basta ter muitos movi-
mentos e organizações juvenis ou 
jovens representados em alguns 
órgãos de soberania se estes ape-
nas servem de megafone para re-
petir o que os adultos dizem.
Aliás, Manhiça entende que a 
tendência dos adultos é manter o 
que já foi conquistado, enquanto 
os jovens, por natureza, procu-
ram inovar, porém esta inovação 
só será possível se estes tiverem 
espaço para o efeito.
Manhiça disse ainda que o caos 
imposto pelo coronavírus exige 
das sociedades seres pensantes, 
e algumas sociedades ensinam e 
incentivam a juventude a pen-
sar. “Mas nós proibimos a nossa 
juventude de pensar”, avançou. 
Ainda no mesmo diapasão, Ma-
nhiça chama atenção a camada 
juvenil para que esta se dedique 
a coisas úteis, a partir de casa, 
entendendo que o empenho não 
só deve ser para o trabalho mas 
também para iniciativas que 
criam trabalho. 
Enquanto isso, a Rede de Mulhe-
res Jovens Líderes Moçambica-
nas, que também se manifestou 
no âmbito destas celebrações, 
instou o Comando da Polícia, a 
Procuradoria-Geral, o Sistema 
Judicial, no geral, Assembleia da 
República e o Chefe de Estado, 
em particular, para exercerem o 
seu papel de forma corajosa para 
desinstalar todos os ninhos que 
albergam e incentivam o uso do 
Estado com interesses terroris-
tas.
Esta rede entende que engajar 
a juventude na agenda global 
é uma recusa firme à indigni-
dade da juventude, mulheres 
e homens; é reivindicar o es-
tatuto humano do(a) jovem 

moçambicano(a), enquanto par-
ceiros no processo de resistência 
contra todas as formas de opres-
são. 
Aliás, para estas mulheres líde-
res, naturalizar a violência de 
género é negligenciar a desigual-
dade de poder, um acto de cum-
plicidade à infra-humanização 
da sociedade, entendendo que 
o actual contexto de pandemia 
global por causa da Covid-19 

veio agudizar o cenário da po-
breza, a dívida pública, vio-
lência policial e o desemprego, 
diluindo as perspectivas de vida 
e hipotecando ainda mais o fu-
turo desta geração.
Outrossim, segundo a rede, os 
jovens, apesar de serem a maio-
ria populacional, actualmente 
cerca de 56.8% dos jovens estão 
no desemprego e na sua maio-
ria não têm acesso a serviços 
básicos de saúde, educação, ha-
bitação e acesso a financiamen-
to.
“É urgente revisitarmos a nossa 
consciência cidadã e nos ques-
tionarmos se depois de nove 
meses que a nossa progenitora 
nos carregou é possível cedermos 
a generalizações criminosas que 
categorizam todas as mulheres 
de preguiçosas e que buscam tra-
balho fácil”, refere a rede.

Com o objectivo de regulari-
zar os veículos com matrícula 
estrangeira, as Alfândegas de 
Moçambique pretendem arre-
cadar 60 milhões de meticais, 
num período de seis meses. A 
campanha é denominada ‟Cha-
ve legal, chave segura” e pre-
vê abranger as províncias de 
Maputo, Gaza e Inhambane, 
por possuírem muitos veículos 
com matrícula automóvel pro-
veniente da África do Sul e do 
Reino de eSwatini.  
De acordo com o director-geral 
das Alfândegas, Taurai Tsa-
ma, a Autoridade Tributária 
de Moçambique tem realizado, 
há mais de cinco anos, campa-
nhas de regularização de viatu-
ras com matrícula estrangeira, 
com o objecivo de garantir que 
todos os meios circulantes de 
importação definitiva estejam 
legalmente desembaraçados e 
colectar a respectiva receita. 
‟Durante esse processo foram 
regularizados cerca de 3.884 
veículos nos últimos três anos 
e colectados 128,93 milhões de 
meticais, sendo que na última 
operação, realizada entre Ou-
tubro de 2018 e Fevereiro de 
2019, foram regularizadas 687 
viaturas em todo o país e arre-
cadados cerca de 49,32 milhões 
de meticais”, explicou, acres-
centando que a maioria dos 
veículos que circulam irregu-

larmente com matrícula estran-
geira em Moçambique cerca de 
80 porcento são sul-africanos e 
5 porcento do Reino de eSwa-
tini, sendo que as províncias 
de Maputo, Gaza e Inhambane 
destacam-se com maior número 
de viaturas com matrícula es-
trangeira em relação às restan-
tes províncias do país. 
Taurai Tsama diz que como 
forma de minimizar o aumen-
to de viaturas com matrícula 
estrangeira no país, com mais 
de 30 dias, decorre desde a pas-
sada sexta-feira, 14 de Agosto, 
a 14 de Janeiro de 2021 uma 
campanha de regularização de 
viaturas com matrícula estran-
geira que se encontram no país 
há mais de 30 dias, cujos pro-
prietários não tenham a inten-
ção de devolvê-las à sua prove-
niência. 
Com esta operação, a AT, 
através das Alfândegas de Mo-
çambique, prevê arrecadar 60 
milhões de meticais.
De salientar que existem viatu-
ras a circular em Moçambique 
com matrículas falsas, sendo 
que do levantamento feito no 
parque nacional de viaturas 
constatou-se que parte signifi-
cativa dos veículos introduzidos 
no país, sob licença de impor-
tação temporária, não têm sido 
reexportadas, acabando por cir-
cular ilegalmente.  
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Secretária de Estado enaltece capacitação de 
confissões religiosas para retoma dos cultos

PR satisfeito com o investimento do 
INSS em Cabo Delgado

O Presidente da Repú-
blica (PR), Filipe Jacinto 
Nyusi, encorajou, na se-
mana passada, na cidade 
de Pemba, o Instituto 
Nacional de Segurança 
Social (INSS) a expan-
dir o exemplo de Cabo 
Delgado para as outras 
Delegações provinciais da 
instituição, em termos 
de sustentabilidade dos 
seus investimentos, que 
é baseada em construção 
de edifícios que agregue 
uma parte para o seu 
funcionamento, enquanto 
uma outra para arrendar 
a terceiros, para diversos 
fins.

O Chefe de Es-
tado fez este 
encorajamento 
após proceder 
à  i n a u g u r a -

ção do novo edifício sede da 
Delegação provincial do Ins-
tituto Nacional de Seguran-
ça Social de Cabo Delgado, 
construído de raiz, compor-
tando sete pisos, incluindo 
um silo que serve de parque 
de estacionamento para cer-
ca de 20 viaturas, bem como 
um sexto andar concebido 
para um restaurante de pa-
drões standard, com vista 
para toda a baía de Pemba, 
que é a terceira maior do 
mundo, facto que, após esca-

lar, deixou satisfeito o Chefe 
de Estado, sobretudo por se 
tratar de um empreendimen-
to que ocorre numa altura 
de grandes investimentos na 
província, quer internos, quer 
externos.
Numa breve saudação aos 
funcionários presentes na ce-
rimónia, a quem parabenizou 
pelo feito, Filipe Nyusi disse 
que aquele empreendimento 
veio dar uma outra aborda-
gem, do ponto de vista de 
prestação de serviços e am-
biente de trabalho, ao mesmo 
tempo que os responsabiliza-
va para a manutenção das 
melhores condições ora apre-
sentadas, na perspectiva de 
que a instituição deve agora 
focar-se para outras reali-
zações, ultrapassada que foi 
esta etapa.
O edifício inaugurado por Fi-
lipe Nyusi, em Pemba, com 
um total de 7.757 m3, está 
compartilhado de forma que 
ele mesmo seja sustentável, 
uma vez que, para além de 
o INSS ocupar o rés-do-chão 
e os primeiros dois andares, 
ou seja, 2.045 m3 do total, o 
mesmo tem quatro andares 
reservados para arrendatários 
interessados, com diferentes 
serviços e desenhos, incluindo 
o referido grande restaurante 
no último piso.
As obras da construção da 
imponente sede provincial da 
Delegação do INSS de Cabo 
Delgado iniciaram em Julho 
de 2014, primeiramente pro-
jectado um edifício para 3 pi-
sos, mas que depois o projec-
to foi revisto para o modelo 
actual, com 7 pisos, o que es-
tendeu o período para a sua 
conclusão para Outubro de 

Vitória Diogo, Secretária 
de Estado na província de 
Maputo, destacou há dias 
a importância e pertinência 
da capacitação das confis-
sões religiosas da província, 
em matérias de prevenção 
da propagação da pandemia 
da Covid-19.
A formação teve lugar no 

seguimento do Decreto Pre-
sidencial que autoriza a re-
toma dos cultos a partir de 
18 de Agosto, e beneficiou, 
para além de líderes religio-
sos, lideranças dos distritos, 
gestores dos serviços nota-
riais, magistrados e membros 
da Polícia da República de 
Moçambique, devendo ter ré-

plicas a níveis dos distritos e 
postos administrativos.
Vitória Diogo sublinhou que 
há necessidade de as confis-
sões religiosas cumprirem com 
o protocolo sanitário, definido 
de modo a assegurar que a re-
toma dos cultos seja segura, 
saudável e contribua para a 
paz espiritual dos religiosos.

2019. No total a obra custou 
476.032.373,38 meticais, de 
fundos próprios do INSS.
A ministra do Trabalho e 
Segurança Social, Margarida 
Adamugy Talapa, falando à 
imprensa, disse que o edifício 
que acabava de ser inaugu-
rado pelo Chefe de Estado, 
localizado no bairro Eduar-

do Mondlane, era moderno e 
o maior do país, em termos 
de Delegações provinciais do 
INSS, acreditando assim que 

o mesmo irá contribuir para 
a mitigação da escassez de 
espaço para funcionamento e 
serviços, mais concretamen-
te no actual contexto sócio-
-económico da região, em que 
muitos investidores procuram 
por espaços para os seus ne-
gócios. Margarida Talapa 
disse ainda que a política da 
instituição continua a ser de 
fazer mais investimentos re-
cuperáveis, tendo em conta a 

sua vocação e o fim para que 
foi criada a segurança social, 
o que, felizmente, sublinhou, 
tem sido observado sem so-

bressaltos.
A Delegação provincial do 
INSS de Cabo Delgado con-
ta, actualmente, com um 
total de 5.703 contribuintes 
(empresas) inscritos no sis-
tema, 50.835 beneficiários 
(trabalhadores) e 2.025 tra-
balhadores por conta própria 
(TCP). Quanto ao número 
de pensionistas, a Província 
de Cabo Delgado totaliza 
1.970.
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Na celebração dos 64 
anos de elevação de 
Inhambane à categoria de 
cidade, no passado dia 12 
de Agosto, o presidente 
do município, Benedito 
Guimino, disse que está 
em curso um projecto de 
requalificação das praias 
de Tofo, Barra, Tofinho e 
Rocha, estandartes da 
cidade-capital da provín-
cia de Inhambane, junto 
ao Oceano Índico. Para 
aprofundar esta gigantes-
ca e colossal realização, 
o edil concedeu uma 
entrevista ao MAGAZINE, 
da qual transcrevemos as 
partes mais significativas. 

António Zacarias

N
a sua mensa-
gem dirigida 
aos muníci-
pes na cele-
bração do dia 

da cidade, o presidente 
disse estar em curso a 
requalificação das praias. 

-Sim. Já calculava que es-
tivesse com interesse nessa 
questão. Na verdade estamos 
a requalificar as praias de 
Tofo, Barra, Tofinho e Ro-
cha, o que se espera que ve-
nha a dar um novo rosto às 
nossas praias, com o intuito 
de torná-las cada vez mais 
atractivas e constituírem um 
destino turístico por excelên-
cia. 

Mas já estão todas ocu-
padas por construções 
de particulares, algumas 
até com material precá-
rio…

- É por essa razão que esta-
mos a falar da necessidade 
de requalificar aqueles paraí-
sos. Na verdade quem esti-
ver a entrar naquelas praias 
depara-se com um cenário 
diferente do que estamos a 
pretender erguer. A requa-
lificação vai significar mui-

to mais do que um simples 
novo visual. Mas esperemos 
para ver o futuro das nossas 
praias.

Não será daqueles pro-
jectos que surgem com 
robustez mas que aca-
bam encalhando?

-Não pode ser. São projectos 
desenhados de forma estrutu-
rante. Até porque está igual-
mente em execução o projec-
to de reabilitação do sistema 
de drenagem das águas plu-
viais na cidade de Inham-
bane, a ser financiado pelo 
Banco Africano de Desenvol-
vimento. Não é um pequeno 
projecto. 
Para lograr os sucessos dese-
jados, mais uma vez solicita-
mos a colaboração de todos 
os munícipes no processo de 
desenvolvimento urbano, 
cumprindo com todos os de-
veres fiscais, isto é, exercer 
regularmente o pagamento 
de impostos e taxas, contri-
buir no processo de sanea-
mento do meio ambiente e 
igualmente observarem o es-
pírito de tolerância e respeito 
mútuo.

Senhor Presidente, 
celebrou-se na última 
quarta-feira, 12 de Agosto, 
64 anos de elevação de 

Inhambane à categoria 
de cidade, em tempos de 
Covid-19.

-É isso mesmo. Por essa ra-
zão foi uma efeméride carac-
terizada pelo distanciamento 
social em momentos festivos 
devido à pandemia da Co-
vid-19. Na nossa mensagem 
dirigida aos munícipes des-
tacamos que é necessário 
intensificar cada vez mais 
as medidas de prevenção e 
combate à propagação da 
Covid-19, nomeadamente a 

lavagem frequente das mãos, 
uso correcto da máscara, 
obedecer o distanciamento 
de pelo menos 1.5m entre as 
pessoas, aplicar a etiqueta da 
tosse, entre outras medidas. 

Esta situação remeteu-nos 
ainda a redefinirmos a nossa 
forma de viver em sociedade, 
e acima de tudo nos unirmos 
e lutar contra o inimigo de 
todos nós, a Covid-19, doen-
ça que assola o mundo, o 
país e o Município de Inham-
bane, em particular. 

Já vai perto de um ano 
deste mandato. Com 
esta situação, os muníci-
pes podem esperar algo 
de novo?

-Há pouco mais de um ano 
quando iniciamos o nosso ci-
clo de governação, mais uma 
vez reafirmamos o compro-
misso ao ser sufragado em 
manifesto eleitoral, ora trans-
formado em Plano Quinque-
nal, os nossos propósitos e 
visão futurista ao encontro 
dos anseios dos munícipes na 
provisão de serviços básicos 

e melhoramento das condi-
ções de vida destes, conti-
nuando com a realização 
das actividades de grande 
impacto social e económico, 
que evidenciam as transfor-

mações profundas da cidade 
mais limpa de Moçambique, 
a ‟Terra de Boa Gente” e de 
gente trabalhadora.
Devo afirmar que aquando 
da tomada de posse, no início 
do vigente ciclo de governa-
ção, a 7 de Fevereiro do pre-
sente ano, assinalamos, mais 
uma vez, o compromisso com 
os munícipes na continuação 
do trabalho, na melhoria das 
condições de vida e de bem-
-estar de todos, com mais 
enfoque na abertura, pavi-
mentação e melhoramento 
das vias de acesso urbanas, 

expansão de rede eléctrica, 
expansão da rede de abas-
tecimento de água potável e 
provisão de serviços básicos 
sociais, respondendo eviden-
temente às expectativas e 
anseios esgrimidos em voto 
expresso na urna para a sua 
eleição. 
Assumi de viva voz que usa-
rei todas as minhas capaci-

dades e energias ao serviço 
dos munícipes da cidade de 
Inhambane e o comprometi-
mento de servir e bem ser-
vir os munícipes desta Pé-
rola do Índico, continuando 

Cidade de Inhambane projecta 
requalificação de praias
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a resolver os problemas que 
lhes apoquentam, em acções 
concretas que respondam aos 
desideratos, anseios e expec-
tativas dos munícipes.

Mas o Plano Económico e 
Social do município está 
sendo realizado na ínte-
gra?

-O Plano Económico e Social 
do município já está em mar-
cha. Pavimentamos já 2400 
metros de ruas nos bairros 
Muelé-1 e 2, beneficiando 
directamente cerca de 14000 
munícipes, melhoramentos 
localizados e reabilitação de 
passeios em diversas artérias 
da urbe. Abertura e terra-
plenagem de 220 metros da 
rua que dá acesso à Escola 
Primária do 1º e 2º Graus 
de Chienguene, beneficiando 
directamente cerca de 7000 
munícipes. Colocamos 42 
tampas nas caixas de águas 
pluviais em diversos pontos 
da cidade; destronca e limpe-
za da rua que dá acesso ao 
bairro Chalambe, numa ex-
tensão de 780 metros, benefi-

ciando directamente cerca de 
17000 munícipes. 

Senhor Presidente, já re-
parou que apesar da gran-
deza dessas realizações 
as mesmas são focadas 
no centro urbano?

-Ainda vamos para aí. Co-
locamos manilha na rua 
que dá acesso ao bairro 
Muelé-1; fizemos a aber-
tura e ensaibramento de 
ruas nos bairros Muelé, 
Guitambatuno e Mahila, 
numa extensão de 3.128 
metros, para melhorar as 
condições de transitabili-
dade das pessoas e bens, 
beneficiando directamente 
cerca de 34000 munícipes. 
Construímos e fizemos a 
reabilitação de sanitários 
nos mercados da Mafurei-
ra, Lega-Lega e do Posto 
Policial de Guitambatuno, 
para além da colocação de 
162 candeeiros de ilumi-
nação pública ao longo da 
Estrada Nacional Núme-
ro 05 e nos bairros Muelé 
e Malembuane. Instalamos 
o sistema fotovoltáico de 
1.5kva em 4 escolas pri-
márias, sendo Quelequele, 

Siquiriva, Jogó e Machar, 
e um de 3kva em 2 escolas 
secundárias, nomeadamente 

Malembuane e 4 de Outu-
bro. 

Os sistemas de energia 
fotovoltáicos não são 
mais caros que a energia 
da rede nacional?

-Talvez sejam mais caros. 
Mas podem ser mais aces-
síveis, a julgar pela deman-
da local. É por isso que 
iniciamos a construção de 
uma central fotovoltáica e 
a aquisição de componen-
tes para a electrificação do 
bairro da Ilha de Inham-
bane, beneficiando directa-
mente cerca de 300 famílias 
residentes naquele ponto 
do município,  tendo em 
vista a contínua expansão 
da rede de energia eléctri-
ca. Reparamos o sistema 
fotovoltáico de abasteci-
mento de água de Tecuane, 
construímos 2 sistemas de 
abastecimento de água nos 
bairros Chamane e Macha-
venga, no âmbito dos es-
forços para o fornecimento 
de água potável aos muní-
cipes. 

Por causa da Covid-19, as 
escolas estão encerra-
das. Haverá realizações 
viradas ao sector?

-Temos de realizar várias 
acções agora. Concluímos a 
reabilitação da Biblioteca 

Municipal para melhorar 
as condições de comodidade 
na consulta e aprendizagem 
dos estudantes e utentes no 
geral, a reabilitação e cons-
trução de dois blocos admi-
nistrativos e 4 salas de aula 
na EP do 1º e 2º graus de 
Marrambone e Machavenga, 
beneficiando cerca de 500 
alunos que haviam sido as-
solados aquando da passa-
gem catastrófica do ciclone 
tropical Dineo. Alocamos 
ainda 200 carteiras nas es-
colas primárias de Conguia-
na e Machavenga, que be-
neficiam directamente 800 
alunos. 
No sector da Saúde, reabi-
litamos o Centro de Saúde 
de Mucucune, melhorando 
assim os serviços primários 
de saúde, beneficiando cerca 
de 9000 munícipes, a cons-

trução da Casa Mãe-Espera 
no Centro de Saúde Josina 
Machel, a reabilitação dos 
centros de formação de cor-
te e costura de Marrambone 
e Josina Machel, e ainda as 
obras em curso de reabilita-
ção e ampliação do Mercado 
Central, que irá beneficiar 
directamente cerca de 1700 
vendedores.

Na nossa última entre-
vista, há alguns meses, 
falamos das actividades 
agrícolas. Como é que 
está esse sector?

-O sector agrícola é nos-
sa prioridade. Na cidade de 
Inhambane não se compra 
hortícolas fora das nossas 
baixas. Construímos por isso 
2 estufas, sendo 1 na baixa 
da Liberdade-1 com 300m² e 
outra no bairro Balane-1 com 
180m², a distribuição de 58kg 
de sementes de culturas di-
versas às 23 associações agrí-
colas e montagem de 6 siste-
mas de rega gota-a-gota nas 
baixas de Conguiana, Cha-
mane, Guitambatuno e Ma-
lembuane, para impulsionar 

a prática da agricultura com 
vista a aumentar a produção 
e produtividade.

Senhor Presidente, 
falamos de aspectos à 
margem das celebrações, 
mas esquecemos que 
são 64 anos da cidade de 
Inhambane… 

-Exactamente. São 64 anos 
por uma governação autár-
quica transparente, partici-
pativa e inclusiva, em nome 
dos munícipes da cidade de 
Inhambane. Uma celebração 
dos 64 anos de elevação de 
Inhambane à categoria de ci-
dade, ao abrigo da Portaria 
número 11/594 da Primeira 
Série, registada na página 32 
de 12 de Agosto de 1956.
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A Nacala Logistics doou, na última se-
mana, ao Centro de Saúde de Nacala-
-à-Velha, distrito que acolhe o porto de 
exportação do carvão de Moatize, na 
província de Nampula, diverso equipa-
mento hospitalar, material de protec-
ção individual para os profissionais de 
saúde e também produtos de higiene. 
A iniciativa teve como objectivo aju-
dar no combate à pandemia do novo 
coronavírus, aumentando a capacidade 
de resposta naquela unidade sanitária.
Entre o equipamento doado estão: ca-
mas, macacões, luvas, óculos, hipoclo-
rito de sódio, álcool glicerinado, desfi-
brilhadores, fita gleucómetro, tubos de 
gleucómetro, aspiradores, nebulizado-
res, bombas de infusão, seringa eléctri-

ca, kits para coleta 
de amostras e tubo 
de aspiração.
Carlos Dias, gerente 
de Operação Por-
tuária, enalteceu du-
rante a cerimónia de 
entrega o facto de o 
distrito de Nacala-à-
-velha desempenhar 
um papel especial 
para a Nacala Lo-
gistics. “No início da 
pandemia no país, 
prestámos ajuda hu-

manitária a este distrito com diverso 
material hospitalar e de higiene públi-
ca. Agora, voltamos a reforçar o nos-
so apoio em prol da saúde das comu-
nidades. Acreditamos que o material 
será muito importante para aumentar 
a capacidade de resposta do centro de 
saúde em caso de solicitações de ser-
viços sanitários dos utentes”, referiu o 
mesmo responsável. 
Desde o início da pandemia que a Na-
cala Logistics reforçou as medidas de 
higiene e segurança junto dos seus cola-
boradores, reafirmando o compromisso 
de tudo fazer para proteger a saúde, a 
segurança e o bem-estar dos seus traba-
lhadores e das comunidades que vivem 
nas proximidades das suas operações. 

O BCI formalizou na semana pas-
sada, na cidade de Maputo, o for-
necimento de um inovador e dife-
renciador cartão multifuncional 
à Escola Secundária das Acácias 
(ESDA), no âmbito das relações de 
parceria existentes entre o Banco e 
a Politécnica. 
Os acessos às instalações da escola 
passam a ser assegurados por meio 
deste cartão, que incorpora 3 valências 
destintas: identificação do titular (foto e 
dados adicionais); controlo de acessos e 
função bancária, para o pagamento de 
compras e serviços no perímetro escolar 
dirigida a alunos, professores, funcioná-
rios e encarregados de educação. 
A solução integra o acesso ao Sistema 
de Controlo de Acessos, CCTV e intru-
são da ESDA, cuja instalação foi apre-
sentada na mesma cerimónia.
Segundo referiu, na ocasião, Rogério 
Lam, director de Marketing e de Canais 
Electrónicos do BCI, “o BCI acredita 
em dois fundamentos essenciais: o pri-
meiro é o da inclusão financeira. En-
tendemos que é na escola que se deve 
iniciar a introdução da utilização do sis-

tema financeiro, sendo o cartão bancá-
rio hoje um elemento fundamental nas 
nossas vidas. O segundo é o da inova-
ção, e neste tipo de iniciativas o BCI é 
pioneiro. Para além das funcionalidades 
diferenciadoras que promove, esta solu-
ção representa ainda algumas vantagens 
naturais, designadamente a redução 
considerável da circulação de numerá-
rio/ dinheiro no recinto escolar; opções 
de carregamento do cartão em vários 
canais, tais como o telemóvel, o serviço 
e-banking e ATM; o controlo e a disci-
plina no acesso à escola.
Já para o director das escolas secundá-
rias da Politécnica, Agostinho Barreto, 
a expectativa é de um bom uso dos me-
canismos disponibilizados. 

O Centro de Investigação 
em Economia e Sociedade, 
do Instituto Superior Moni-
tor (ISM), está a conceber 
uma revista científica inti-
tulada Estudos Organizacio-
nais. 
Celina Máquina, directora 
do centro de investigação e 
coordenadora editorial da 
revista, explica que esta pu-
blicação tem como objectivo 
divulgar análise científica 
relacionada com o mundo 
organizacional, que possa ser 
útil para cargos directivos 
de empresas e associações 
não-governamentais, mas 
também líderes sindicais e fazedores de 
políticas públicas. 
Referindo que em Moçambique existem 
imensas Instituições de Ensino Superior 
a ministrar cursos superiores nas áreas 
empresariais, relacionadas com a ges-
tão de empresas ou de recursos huma-
nos, com a contabilidade e auditoria, 
ou com o direito empresarial, Celina 
Máquina lamenta a quase inexistente 
produção científica nestas temáticas, 
que obriga muitos docentes a recorrer a 
teorias desenvolvidas noutras latitudes 
e realidades sociais, com o difícil desa-
fio de adaptação à realidade moçambi-
cana. 
“Desta forma, algumas instituições de 
ensino não são produtoras de conheci-
mento inovador, mas apenas reprodu-
toras de conhecimento já existente”, 
defende. “As organizações moçambi-

canas têm uma especificidade própria 
relacionada, por exemplo, com a pre-
dominância do informal, com a ausên-
cia de tecnologia, com a influência de 
relações familiares ao nível da gestão 
ou com a falta de integração do terri-
tório”. 
Essa realidade não é captada nos livros 
técnicos de apoio ao ensino superior, 
pelo que importa que “comecemos a 
construir teorias melhor aplicadas à 
nossa realidade”, conclui a coordena-
dora. 
Celina Máquina explica que o primei-
ro número da revista estará pronto no 
final de 2020 e contará com a contri-
buição dos professores dos cursos de 
licenciatura e de pós-graduações, mas 
também dos mestrandos do Instituto 
Superior Monitor, que se encontram a 
terminar os seus projectos finais. 

O sonho da Montepuez Ruby Mi-
ning (MRM) de facilitar a mobilida-
de em Namanhumbir tornou-se rea-
lidade e já se reflecte na melhoria de 
vida nas comunidades. Foram 150 
bicicletas distribuídas a sete comuni-
dades, as quais ajudam na movimen-
tação de pessoas que antes tinham 
dificuldades de transporte. 
A distribuição das 150 bicicletas faz 
parte do projecto Namanhumbir 
Oholo, que, traduzido do Emakwa 
para Português, significa Nama-
nhumbir Avança. E tem estado a 
avançar. Para aferir isso, basta falar 
com pessoas como Jordão Nateha, 
da comunidade de Mpene. 
Pai de cinco filhos e com uma espo-
sa em casa, Jordão Nateha recorda 
uma situação que o deixou com lá-
grimas no rosto, quando viu uma 
das crianças gravemente doente, mas 
sem a poder levar ao centro de saú-

de com a devida rapidez, por falta 
de meio de transporte. Uma situação 
que ficou para a história, desde que 
recebeu uma bicicleta da MRM. 
O hospital não é o único destino 
para o qual se percorre longas dis-
tâncias, o mesmo acontece com o 
centro comercial e o posto adminis-
trativo, a cerca de 30 quilómetros de 
distância. Neste aspecto, as bicicle-
tas têm estado a transformar a vida 
dos residentes da comunidade de 
Mpene, por exemplo. 
O líder da comunidade, Baldino Na-
zário, destaca que, com as bicicletas 
na comunidade, se tem notado al-
gum desenvolvimento, na perspecti-
va de transporte, por isso, agradece 
bastante “à MRM pela iniciativa de 
ajudar a comunidade. As bicicletas 
serviram de motivação para os pro-
dutores abrirem novas áreas férteis e 
aumentar as áreas de produção”. 

Nacala Logistics reforça apoio ao 
Centro de Saúde de Nacala 

BCI disponibiliza cartão 
inovador e diferenciador 

ISM promove investigação sobre 
estudos socioeconómicos e jurídicos

Bicicletas oferecidas pela MRM 
transformam em Namanhumbir

Marcas em Movimento
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PUBLICIDADE

Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

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

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

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

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

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

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

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

Fábrica de processamento de gergelim entra em funcionamento 
O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, anunciou, há dias, na capital 
do Niassa, Lichinga, que uma fábrica de processamento de gergelim entra em funcionamento 
ainda este ano no distrito de Cuamba. O projecto enquadra-se na implementação do programa 
Sustenta. RM

Agentes da AT 
acusados de extorquir 
comerciantes

Agentes económicos em Manica, 
centro de Moçambique, acusam 
elementos da Autoridade Tri-
butária e Inspeção Provincial 
do Trabalho de estarem a fazer 
cobranças ilícitas aos seus esta-
belecimentos comerciais.
Comerciantes da província cen-
tral de Manica falam de extor-
são e corrupção, afirmam-se in-
dignados e muito preocupados. 
A extorsão estaria a afectar de 
forma negativa as suas receitas 
e poder de compra de produtos 
por forma a manter o negócio 
num ritmo estável.
Vasco Franco, proprietário de 
um dos estabelecimentos comer-
ciais, disse que representantes 
das autoridades, quando visitam 
o seu estabelecimento, pedem 
todo o género de documentos, 
como comprovativos para o iní-
cio de atividades, alvará, cartão 
de trabalhadores, horários de 
trabalho e outros.
Se o comerciante não puder 
apresentar um destes docu-
mentos, os agentes pedem-lhe 
dinheiro. E mesmo que os do-
cumentos estejam todos em 
ordem, procuram outras falhas 
para obrigar o comerciante a 
pagar alegadas coimas que não 
são canalizadas para os cofres 
do Estado, segundo as vítimas.
“já que você não tem documen-
tos legalizados então organiza 
lá um refresco [suborno]. Então 
acabam cobrando um valor que 
varia de 2 a 3 mil meticais [en-
tre 30 a 40 euros]. Eu gostaria 
mesmo que o Governo traba-
lhasse de uma maneira ordeira 
e estando a controlar ou haver 
fiscais que só controla esses que 
andam a fazer estas coisas” ma-
nifestou o comerciante.
O presidente do Conselho Em-
presarial Provincial (CEP) em 
Manica, Samuel Guisado, con-
dena a atitude dos elementos 
que regulam a atividade econó-
mica ou comercial.
“O que notamos com insatisfa-
ção foi que os agentes da auto-
ridade tributária, eles vão nas 
áreas comerciais, em lojas, bar-
racas inclusive algumas barracas 
que nem tem NUIT, fazem co-
branças e depois passam recibo 
de contribuição do agente e leva 
o dinheiro consigo”, conta. DW

Crise coloca bancos comerciais 
em risco de insolvência 

EMOSE dispõe de novo balcão 
de serviços em Maputo

A contínua deterioração 
dos activos no sistema 
bancário está a causar 
alguma preocupação aos 
gestores bancários. Ape-
sar das facilidades criadas 
pelo Banco Central, a 
situação é inquietante e 
pode levar à insolvência 
de alguns bancos, devido 
a evolução dos créditos 
malparados que podem 
afectar o nível de lucrati-
vidade e as taxas de juro 
comerciais. 

Elísio Muchanga 

Numa altura em 
que o banco já 
vinha alertando 
para a situação 
de baixa qualida-

de dos activos no sistema finan-
ceiro, a pandemia da Covid-19 
veio comprovar a situação ao pôr 
em causa a eficiência do sistema 
bancário nacional, sendo que a 
situação é mesmo preocupan-
te, com a qualidade dos activos 
cada vez mais a baixar.
Segundo um estudo que o MA-
GAZINE teve acesso, sobre 
análise de activos em 4 bancos 
representativos da praça, antes 
e depois dos 3 meses do Estado 
de Emergência, foi possível aferir 
que os créditos de cobrança duvi-
dosa estão a aumentar e já estão 
na banda de classificação de acti-
vos de baixa qualidade.
 De acordo com o estudo, se se 
mantiverem as condições actuais 
e o rácio de Crédito em Incum-
primento (NPL) ultrapassar os 
10% poderemos estar perante 
um cenário de activos de muito 
baixa qualidade.
“As disponibilidades para a co-
bertura de créditos malparados 
estão a reduzir de forma muito 
acelerada ou não estão a cres-
cer no mesmo ritmo do NPL. O 
nível de cobertura do NPL tem 
impacto na reputação institu-
cional, resultados financeiros do 
banco, entre outros”, conclui o 
estudo.
Face a este cenário, avança o 

estudo, “mostra-se importante 
aprovar políticas e pacotes de 
apoio ao sistema financeiro com 
vista a melhorar o saneamento 
dos créditos malparados, assim 
como permitir aos bancos a con-
cessão de créditos com reduzido 
custo de contratação por forma 
a aumentar o nível de lucrativi-
dade”.
 Já antes da decretação do Es-
tado de Emergência, coinciden-
temente no final do primeiro 
trimestre os rácios de avaliação 
da qualidade de activos apresen-
tavam muita variabilidade entre 
os diversos bancos que compõem 
o sistema financeiro moçambica-
no. Entretanto, as instituições de 
importância sistémica apresenta-
vam rácios com baixa variabili-
dade, com a excepção do banco 
com a segunda maior importân-
cia sistémica.
Decorridos três meses do Estado 
de Emergência, alguns bancos 
começaram a ver os seus rácios 
a deteriorarem, com particular 
destaque para o banco de maior 
importância sistémica (D-SIB1), 
que observou a deterioração de 
todos os seus rácios. O mesmo 
ocorreu com a instituição de 
maior importância sistémica (D-
-SIB). Segundo o estudo, estas 
alterações podem representar um 
sinal de alerta para a economia.
De forma mais detalhada, o Rá-
cio de Crédito Vencido (RCV) 
deteriorou para o banco de 
maior importância sistémica (D-
-SIB1), em 4.32% e 4.95% para 
o banco com importância quase 
sistémica (QD-SIB), tendo-se 
mantido no banco com a tercei-
ra maior importância sistémica 
(D-SIB3), em 3.95%, sendo que 
o banco com a segunda maior 
importância sistémica (D-SIB2) 
é o único banco dos bancos com 
importância sistémica que apre-
senta alguma melhoria. 
No que diz respeito ao Rácio de 
Cobertura (NPL), registou-se 

A Empresa Moçambicana de 
Seguros (EMOSE) inaugurou 
há dias, em Maputo, um novo 
Balcão Corporate, visando le-
var ao conhecimento dos ci-
dadãos os produtos e serviços 
que esta companhia de seguros 
oferece, no âmbito do processo 
de desenvolvimento de produ-
tos para a população de baixa 
renda.
O Presidente do Conselho de 
Administração da EMOSE, 
Joaquim Langa, disse que esta 
estratégia comercial visa servir 
os clientes com flexibilidade e 
dinamismo, uma vez que, se-
gundo ele, cada empresa ou 
instituição quando pensa no se-
guro, pensa na EMOSE. 
Langa disse ainda que a loca-
lização deste balcão tem como 
objectivo estar mais próximo 
dos visitantes e residentes do 
Bairro do Triunfo, Costa do 
Sol, Pescador, Polana-Caniço e 
todos que estão no percurso da 
Estrada Circular de Maputo.
A loja ora inaugurada dispõe 
de serviços tais como subscri-
ção de seguros, cobrança de 
prémios novos, local para es-
clarecimento sobre o serviço. 
“Esta é a primeira loja que 
dispõe destes serviços e pers-
pectiva-se alastrar para outros 
cantos do país. O plano da em-
presa é de expandir para dar 
oportunidade aos moçambica-
nos de participar desta cadeia 
de valor”, anotou Langa. 
Para Raimundo Matila, Admi-
nistrador da EMOSE, o plano 
de negócios para os próximos 
quatro anos visa melhorar os 
serviços desta seguradora e ga-

rantir sustentabilidade e renta-
bilidade. 
 Entretanto, Otília Santos, Pre-
sidente do Instituto de Super-
visão de Seguros, disse que o 
esforço da EMOSE tem em vis-
ta levar ao conhecimento dos 
cidadãos os produtos e serviços 
que esta companhia de seguros 
oferece, totalizando 23 balções 
a nível do país. 
Segundo ela, “é com satisfação 
que, a par de outras segurado-
ras, a EMOSE está engajada 
no processo de desenvolvimen-
to de produtos para a popula-
ção de baixa renda, à luz da 
estratégia nacional de inclusão 
financeira adoptada pelo Go-
verno, tendo para o efeito dese-
nhado e apresentado um protó-
tipo de seguro inclusivo”. 
‟Um estudo recente indica uma 
evolução positiva do seguro for-
mal que de 2014 a 2019 passou 
de cinco porcento para 11 por-
cento da população adulta, en-
quanto o seguro informal pas-
sou de três porcento para seis 
porcento, no mesmo período”, 
acrescentou. 
De acordo com a Presidente 
de Supervisão de Seguros, há 
necessidade dos operadores do 
mercado de seguros, no seu 
todo, juntarem-se neste desafio 
de expandir os seus produtos e 
educar o consumidor sobre es-
tes produtos, pois só com uma 
sociedade informada é que se 
pode assistir a cada vez maior 
crescimento da população segu-
rada e, como corolário, a eleva-
ção da taxa de penetração dos 
seguros na economia. 

Adelina Pinto

uma deterioração para o D-SIB1 
e QD-SIB, sendo que para o D-
-SIB2 e D-SIB3 manteve-se cons-
tante. Por último, foi verificado 
que todos os bancos reduziram 
as disponibilidades para a cober-
tura de NPL
 Recorde-se que, no início do 
ano, o Banco de Moçambique 
mostrava-se bastante preocupa-
do com a   qualidade dos activos 
dos bancos comerciais a operar 
no país, e, apesar da redução do 
crédito vencido há mais de 90 

dias e do sector bancário perma-
nece rentável, estável e com ade-
quada liquidez e capitalização.
Na altura, o Banco Central 
apontava a necessidade de pru-
dência e diversificação na conces-
são de crédito, pois a existência 
de activos de má qualidade e 
concentração das aplicações pode 
acarretar problemas de insolvên-
cia, ao ponto de comprometer 
as expectativas de crescimento, 
competição e a continuidade da 
instituição.
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Mesquita acredita na recuperação 
gradual da economia

Sector empresarial perde facturação 
de USD 453 milhões  

Os efeitos da Covid-19 
reduziram o nível de 
actividade empresarial em 
cerca de 65% no primeiro 
semestre de 2020, o que 
culminou com a redução 
do Índice de Robustez 
Empresarial. Segundo a 
Confederação das As-
sociações Económicas 
(CTA), só no primeiro se-
mestre o sector empre-
sarial registou perdas de 
facturação estimadas em 
453 milhões de dólares.

Elísio Muchanga 

A manter-se este 
cenário de evo-
lução da Co-
vid-19 até ao 
final do ano, o 

sector empresarial terá soma-
do perdas no valor de apro-
ximadamente 951 milhões de 
USD, o correspondente a cer-
ca de 7% do Produto Interno 
Bruto (PIB), após ter perdi-
do no primeiro semestre des-
te ano cerca de 453 milhões 
de dólares.
 Devido aos efeitos negativos 
da pandemia, o Índice de Ro-
bustez Empresarial reduziu 
em cerca de 49%, de 0,51 em 
Janeiro para 0,26 em Junho. 
Segundo Álvaro Massingue, 
vice-presidente da Confede-
ração das Associações Eco-
nómicas (CTA), o sector da 
Hotelaria e Turismo figura 
como o mais afectado, tendo 
registado uma retracção do 
nível de actividade em mais 

de 75%. Devido a estes im-
pactos, no primeiro semestre 
do ano o sector empresarial, 
como um todo, registou per-
das de facturação estimadas 
em cerca de 31 mil milhões 
de meticais, o correspondente 
a 453 milhões de dólares.
A agremiação estima que o 
volume de perdas de factu-
ração do sector empresarial 
moçambicano, em todo o 
ano de 2020, poderá ascen-
der a aproximadamente 951 
milhões de USD, o corres-
pondente a cerca de 7% do 
PIB, isto de acordo com a 
evolução da pandemia e a 
dinâmica económica que se 
projecta para a segunda me-
tade do ano.
O vice-presidente da CTA 
salienta que, apesar dos 
constrangimentos supraci-
tados, espera-se uma tímida 
recuperação da actividade 
empresarial no segundo se-
mestre devido à reabertura 
gradual de algumas econo-
mias, bem como uma recu-
peração gradual do Índice 
de Robustez Empresarial, 
podendo este subir de 0.26 
em Junho para 0.34 em De-
zembro. 
 Já no que diz respeito ao 
emprego, dados apurados 
pela CTA indicam que até 
ao final do primeiro semestre 
cerca de 30 mil contratos de 
trabalho haviam sido sus-
pensos e, considerando este 
ritmo de evolução, estima-
-se que até ao final do ano 
este número aumente para 
63 mil, o correspondente a 
aproximadamente 11% da 
massa laboral empregue no 
sector privado.
Quanto às perspectivas de 
crescimento económico, o 
estudo da CTA sal ienta 
que devido ao quadro ad-

O volume do comércio de bens 
com o exterior apresentou, em 
2019, no País, um comporta-
mento estacionário, em relação 
ao ano anterior, tendo sido 
transacionados bens no valor 
total de 12.096.7 milhões de 
dólares norte-americanos, con-
tra 11.956.5, em 2018, o que 
corresponde a uma variação 
positiva de 1.2 por cento.
Estes dados foram anunciados 
pelo ministro da Indústria e 
Comércio, Carlos Mesquita, no 
decurso do Webinar de refle-
xão sobre o impacto e desafios 
da pandemia do novo corona-
vírus na Balança Comercial de 
Moçambique, no contexto da 
SADC, ocorrido, sábado, 15 
de Agosto, em Maputo.
Conforme indicou o governan-
te, o saldo da Balança Comer-
cial deteriorou-se, em 2019, 
em 827 milhões de dólares, 
situando o défice em 2.758.9 
milhões, contra os anterio-
res 1.931.9 milhões, em 2018, 
comportamento que resulta 
da queda das exportações e da 
subida das importações.
“Em 2019, saíram do País 
bens no valor de 4.668.9 mi-
lhões de dólares, o equivalente 
a uma queda de 6.9 por cen-
to, face aos 5.012.2 milhões, 
registados, em 2018”, referiu 
o ministro, acrescentando que 
“a entrada de bens, no País, 
registou um valor global de 
7.427.8 milhões, o equivalente 
a um crescimento de 7.0 por 
cento, face aos 6.944.2 milhões 
registados, em 2018”.
Excluindo os megaprojectos, 
as exportações, em 2019, si-

tuaram-se em 2.218.9 milhões, 
mais 23.7 por cento, face a 
2018, enquanto as importações 
foram no valor de 6.525.5 mi-
lhões, mais 9.6 por cento, face 
a 2018.
Num outro desenvolvimento, 
o titular do pelouro da Indús-
tria e Comércio, referiu que a 
pandemia do novo coronavírus 
está, indubitavelmente, a im-
pactar negativamente a econo-
mia moçambicana, bem como 
da região, tornando difícil a 
mobilidade de pessoas e mer-
cadorias dum país para o ou-
tro, dificultando, deste modo, 
o fluxo do comércio.
“Estes factores estão a con-
correr para o agravamento do 
défice na conta corrente da 
balança de pagamentos, im-
pactando negativamente na 
entrada de divisas em moeda 
externa, com particular desta-
que para o dólar norte-ameri-
cano, tendo em consideração 

que o comércio internacional 
é a força motriz para o desen-
volvimento de qualquer econo-
mia”, realçou.
Apesar do choque que se veri-
ficou, no primeiro semestre do 
corrente ano, e que resultou 
num abrandamento significati-
vo do nível de actividade em-
presarial, conforme enfatizou 
Carlos Mesquita, projecta-se, 
para o segundo semestre, uma 
tendência de recuperação gra-
dual da actividade empresa-
rial, podendo o nível da perda 
de facturação baixar de 65 por 
cento, para 32 por cento.
Refira-se que o Webinar “Ex-
portações vs Covid-19”, pro-
movido pelo Ministério da 
Indústria e Comércio, em par-
ceria com o Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros e Coope-
ração, enquadra-se no âmbito 
das comemorações dos 40 anos 
da SADC e constitui uma pla-
taforma de debate virtual

verso gerado pelos efeitos 
da Covid-19 o crescimento 
da economia moçambicana 
em 2020 poderá registar um 
abrandamento face ao ano 
anterior (2019), em que a 
economia cresceu em 2,2%. 
Conforme sugerem as esti-
mativas, a taxa de cresci-
mento poderá ascender os 
1,1%, num cenário optimis-
ta, e -0,5% num cenário pes-
simista. O cenário pessimista 
é considerado, actualmente, 
o mais provável.
 No que tange às medidas 
para a mitigação dos efeitos 
da Covid-19 adoptadas pelo 
Governo, a CTA refere que 
as mesmas não geraram o 

impacto que se esperava no 
sector empresarial, pelo que 
esta propõe “a adopção de 
um novo quadro de medidas 
que responda efectivamente 
aos desafios que esta pande-
mia impõe ao sector empre-
sarial e à economia de forma 
geral”.
 Estas medidas devem con-
siderar, em primeiro lugar, 
a definição de normas e pro-
cedimentos de prevenção 
que irão orientar o funcio-
namento contínuo do sec-
tor empresarial no contexto 
da Covid-19 e a correcção 
de distorções causadas pela 
pandemia da Covid-19 no 
ambiente de negócios.

Carlos Mesquita
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O pincel da vida ainda não lhe tingiu com as 
cores do tempo. Ou a barba e o cabelo quase 
sempre bem feitos não nos permitem saber. O 
andar continua viril, como se estivesse sempre 
a caminho de uma grande guerra. Ele que viveu 
tantas guerras e nos anunciou o fim de algumas. 
Massinga, Maputo, Roma. Geografias que lhe 
moldaram a vida e ajudaram a ver o mundo como 
o vê e influenciam na forma como nos mostra e 
mostrou o mundo ao longo dos anos. Então, apren-
demos que um homem não é o lugar de onde vem, 
é o lugar de onde vem mais a complexidade dos 
lugares por onde passa. E um homem não precisa 
aprender muito mais.
Domingo, Mediafax/Savana, Zambeze, MAGAZI-
NE Independente. Primeiro repórter, depois Editor 
e agora Director, sem nunca deixar de ser repórter. 
E isso diz muito do que ele é. Tanto escreve os 
editoriais, pelo que o estatuto lhe confere, como 
também escreve entrevistas e reportagens, pelo 
que a profissão exige. Tanto assina uma grande 
entrevista a Kenneth Kaunda, como assina uma 
reportagem sobre atrasos da entrega de resultados 
de testes da Covid-19 em Inhambane. Então, 
nos recorda que grandes jornalistas não são 
apenas os que escrevem sobre temas ou pessoas 
extraordinárias, mas são os que a partir de 
pessoas e temas ordinários escrevem textos 
extraordinários. E um jornalista não precisa 
fazer muito mais.
No texto de Salomão Moyana, publicado 
também nas páginas deste jornal, semana 
passada, ficámos a saber do episódio em que 
Salomão é destituído “sem razões” do lugar 
de Editor do Savana e Lourenço Jossias 
também coloca o lugar à disposição, mani-
festando a sua indignação e solidariedade. 
Um amigo não precisa fazer muito mais.  
‟Nascido a 12 de Agosto” é título de 
um livro que nos ajuda a perceber-lhe o 
percurso. O percurso que foi celebrado 
em família, neste aniversário, o primeiro 
sem Elsa Jonas, a companheira de sempre, 
que tornou viva a ideia de que por trás 
de grandes homens há sempre grandes 
mulheres. Mas também foi celebrado em 
circuitos profissionais, como este encontro 
restrito em que Augusta Maíta, a Ministra 
das Pescas e Águas Interiores, homena-
geou Jossias e outro companheiro de luta, 
Fernando Lima. E um homem não precisa 
celebrar muito mais.
Como diria Clara Ferreira Alves, a parafra-
sear o imortal Ricky de “Casablanca” pela 
voz nasal de Humphrey Bogart, o mundo 
inteiro está a ruir e escolhemos esta altura 
para fazer 60 anos. Lourenço Jossias fê-lo a 
12 de Agosto. Longa vida. Um homem precisa 
viver muito mais. 

Camadas de vida
Ao Lourenço Jossias 
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Amiga, hoje celebraremos 
em grande estilo e com 

tudo que tu tens de 
direito, pois não ex-
iste no mundo ami-
ga mais atenciosa, 
carinhosa e presen-
te que tu. Eu não me 
lembro de passar 
um dia inteiro sem 

a tua companhia, 
por pouco tempo que 

fosse. Que nunca percas 
essa essência linda que 

carregas no teu coração, 
espalhando a harmonia e o amor por todo 
o lugar por onde passas. Parabéns e tudo de 
bom para ti!

    O MAGAZINE quer expres-
sar a sua admiração 

e ao mesmo tempo 
felicitar-te pelo teu 
aniversário natalí-
cio. Não restam 
dúvidas de que és 
um profissional 
dedicado e compro-
metido com o rigor, 

o que se espelha nas 
páginas que vais es-

crevendo contando em 
várias dimensões a jovem 

história do nosso Moçambique, e não só. 
Continues transmitindo a tua experiência e 
ensinamentos da nobre missão de informar 
e formar. Parabéns pelas 60 velas. Muita 
saúde e felicidades!

Lourenço Jossias

Ezefa

António Sérgio L. Júnior
Shelton

Rogério

Festejar e cantar para-
béns para ti hoje é mo-

tivo de muita alegria 
para mim. É motivo 
para eu elevar os 
meus pensamen-
tos em gratidão 
a Deus, que tudo 
provê no tempo 
e na hora certa. 

Feliz aniversário 
para ti com grandes 

alegrias e realizações, 
porque ninguém merece 

mais que tu! Obrigada por 
me fazeres sentir que também sou especial 
na tua vida.

  Tu estás de parabéns por 
completares mais um 

ano cheio de aven-
turas e alegrias, de 
vitórias e prova-
ções. Neste ano, a 
tua festa é ainda 
mais especial. Feliz 
aniversário! Que 
a graça do Senhor 

te acompanhe ao 
longo de todos os 

segundos desta tua 
jornada tão marcante e 

especial. Além dos pre-
sentes e surpresas inesquecíveis tenho a 
certeza de que receberás a bênção de Deus 
como sempre.

     Eu não sei expressar em 
palavras, nem mesmo 

o grande amor que 
sinto no meu co-
ração, que hoje 
bate muito feliz 
por ser o teu dia, 
meu neto queri-
do.  Parabéns 
para ti! Que a tua 
vida seja sempre 

de muitas conquis-
tas e realizações. 

Eu te admiro muito e 
peço a Deus que cubra 

de luz a estrada da tua vida e que ela seja 
longa e muito feliz. De Esperança e Julieta!

O dia nasceu radiante 
de alegria e luz, pois 

hoje é teu dia es-
pecial. Feliz an-
iversário! Gos-
taria muito de 
estar contigo, 
de te desejar 
os meus votos 

pessoalmente 
e te apertar nos 

meus braços. Infe-
lizmente a vida nem 

sempre nos permite re-
alizar os nossos desejos, mas espero 
que pelo menos cumpra os teus hoje 
e sempre. Os meus desejos de muita 
alegria e sucessos!

Hoje é teu dia e por 
todo o lado sente-

se uma energia 
diferente, pois o 
mundo celebra 
mais um ano de 
vida de alguém 
muito especial: 
tu! Desejo que 

as homenagens 
e as palavras de 

carinho sejam mui-
tas e sinceras e que vivas 

cada instante de hoje com muita 
alegria no coração. Que tenhas um 
dia lindo e uma vida esplêndida!

Dudu

Madalena Madjila
Parabéns por seres a 

mulher que és, pa-
ciente, carinhosa, 

muito inteligente 
e acima de tudo 
amorosa. Dese-
jamos-te um fe-
liz aniversário e 
que Deus te pro-
teja e que con-

ceda as bênçãos 
que certamente 

mereces. Longos 
abraços e continues a 

enorme mulher que tu és. Beijos!

Acho incrível pensar 
que um dia já estive 

dentro de ti, que 
cresci e me for-
mei dentro da tua 
barriga, e que 
depois de nascer 
fui  embalado 
pelos teus bra-
ços amorosos. 

Que foi  a  tua 
mão que segurou 

a minha quando 
tentei dar os meus 

primeiros passos. Mãe, 
tu és a minha flor da vida, é de ti que 
vem toda a força e beleza que há em 
mim. Parabéns!

Adélia Matsena
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cultura
Moçambique na final dos Óscares de Turismo Mundial
A Revista Índico, um produto das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), produzida pela Executive Moçam-
bique, desde 2016, foi nomeada para a fase final dos Óscares do Turismo Mundial (World Travel Awards), 
nas categorias de melhor revista de bordo e de companhia aérea africana com os melhores serviços de 
classe económica.

Debater a dança

A flor que não brota

De alguma forma todas as 
artes, assim como o tecido 
social, foram afectados pela 
pandemia. O debate “Dança 
e festivais. Que reinvenções 
no novo mundo?”, que es-
treia no dia 19 deste mês, às 
18.30 horas, pretende perce-
ber de que forma essa disci-
plina performativa foi afecta-
da.
A sessão de conversa que 
será transmitida na página 
do Facebook e no canal do 
Youtube do Centro Cultural 
Franco-Moçambicano, terá 
como convidados a coreogra-
fa e performer Edna Jaime 
e Quito Tembe, director do 
festival de dança contepo-
rânea Kinani e Presidente 
OTHAMA.
Produzido pela Plaforna 
Mbenga Artes e Reflexões, o 
debate teve a moderação do 
jornalista Leonel Matusse Jr.  
 Com efeito, a Plataforma 
Mbenga Artes e Reflexões 
prossegue com o debate so-
bre as Indústrias Culturais 
e Criativas em Moçambique 
cuja estreia foi no dia 13 de 
Maio na página do Facebook 
do Centro Cultural Franco 
Moçambicano.
No mesmo contexto, reflec-
tindo sobre as pessoas que 
irão materializar as supraci-
tadas indústrias, em Junho 
discutiu a inexistência do 
Estatuto do Artista moçam-
bicano e de o reconhecimento 
jurídico de todos os profissio-
nais do Sistema das Artes no 
país.
Tendo o debate sobre o Esta-
tuto começado com profissio-
nais do teatro, no mês passa-
do a discussão foi a partir da 
visão dos artistas plásticos.
O objetivo do debate é trazer 
esta preocupação para a esfe-
ra pública, pois a Plataforma 
Mbenga Artes e Reflexões 
entende que, sendo esta clas-
se a que opera nas Indústrias 
Culturais e Criativas em Mo-
çambique, é imprescindível 
uma ferramenta legal que a 
defina. E tendo em conta o 
facto de cada disciplina artís-
tica ter a sua própria especi-
ficidade, optou-se por fazer o 
debate de forma faseada.

Portugal rendido a Selma Uamusse

“Pétalas d’Água” é a 
respiração à superfície de 
Chakil Aboobacar 8 anos 
depois do anterior livro. 

Elton Pila

O “ a m o r ”  e  a 
“morte” impu-
seram-se como 
temas centrais 
da Literatura 

Universal, quase que a divi-
dindo em dois pólos. Aqui, 
na Literatura moçambica-
na, sobretudo nos últimos 
tempos, a morte tornou-se 
uma visita constante à prosa 
(também à poesia), pensemos 
em “A Triste História de 
Barcolino”, “mundo grave” 
ou o “Voo dos Fantasmas”. 
Este “Pétalas d’Água” tem 
no “amor” (impossível, como 
se fosse negada a flor brotar 
pelos espinhos que a pro-
tegem)o novelo para tecer 
o enredo.  A“morte” está à 
espreita, mas apenas tinge 
de vermelho as páginas para 
reforçar a impossibilidade de 
o amor vingar. O que fazer 
quando existe um muro que 
impede o desejo de encostar 
à sombra da satisfação? So-
nhar é o verbo. E esta di-
mensão onírica, que é mar-
cante neste livro, chega-nos 
imiscuída à realidade que 
torna quase imperceptível a 
linha que separa uma da ou-
tra. 
André, o protagonista desta 
novela, é um artista plástico 
que, quando não está a tin-
gir telas com cores de paisa-
gem, está a sonhar com um 

“eterno momento” ao lado 
de Marisol. Estes planos che-
gam-nos pela imaginação do 
protagonista, a ficção dentro 
da ficção, ou pelas conversas 
à mesa de um bar ao amigo 
Sanjo. Saberemos com alguma 
surpresa, não pelo sentimento, 
mas pela forma que é velado 
e depois revelado,volvidas al-
gumas páginas,que Sanjo é 
apaixonado por André. Mas os 
corações desencontram-se víti-
mas desta circunstância inevi-
tável – o tempo a braços com 
o espaço - a que convenciona-
mos chamar destino.
O enredo não nos é novo. Es-
tórias – e até histórias – de 
amores impossíveis conhece-
mo-las muitas. E o autor pare-
ce saber disto. Talvez também 
por isto vemo-lo a esmerar-se 
na forma como nos conta a 
sua versão dos amores impos-
síveis. Uma prosa eivada de 
poesia, uma poesia imagética, 
que encontra na descrição a 
força para invocar imagens.
 Os diálogos, este campo mi-
nado da prosa, são provas 
disso. O narrador coloca os 
personagens apenas a dizer. 
É o leitor que preenche os es-
paços vazios, entrelinhas, que 
dialoga com o diálogo, que 
coloca as mordidelas de lábio, 
os olhos arregalados de espan-
to ou afinados de encanto ou 
qualquer indicador gestual ou 
fisionómico que alguns autores 
(os maus autores, como diria 
Rogério Casanova) usam para 
compensar as insuficiências 
dos diálogos na literatura.
Mas como que a limitar esta 
participação do leitor, temos 
um narrador que interpre-
ta os sentimentos, e algumas 
vezes, também as acções das 
personagens.“Nesse instante, 

Presença constante na im-
prensa portuguesa, a artista 
moçambicana Selma Uamus-
se, que reside em Portugal 
desde os 6 anos, tem conse-
guido impor-se como uma 
voz original. 
“Uma das vozes mais entu-
siasmantes da música feita 
em Portugal” introduziu-
-na assim Lia Pereira, jor-
nalista da Blitz, plataforma 
musical do Jornal português 
Expresso. A jornalista, que 
teve a oportunidade de vê-
-la ao vivo, disse ainda que 
ela é “um furacão em palco” 
e “uma voz que gosta de ser 
muitas em disco”. Corria o 
ano de 2018, e Selma Uamus-
se apresentava-se em “Mati”, 
o disco de estreia, depois de 
uma série de projectos colec-
tivos.
O título desse primeiro ál-
bum, como também o é nes-
te segundo, é prova de que  
mesmo longe do país que a 
viu nascer continua a respi-
rar e pensar Moçambique. 
Talvez a prova maior des-
te comprometimento seja 
o espectáculo solidário que 
organizou em Portugal para 
angariação de fundos para 
ajudar as vítimas do ciclo-
ne Idai, que fustigou a zona 
centro, sobretudo a Beira, 
em Março do ano passado. 
Foram mais de 4 horas de 
espectáculo, cada músico 
com um set de duas canções, 
em que se pôde ouvir vozes 
de Salvador Sobral, Dino 
D’Santago, Sara Tavares, 
Ana Moura, André Cabaço, 
entre outros.
A artista, que foi viver para 
Portugal aos 6 anos e fin-
cou o pé para que os pais 
lhe deixassem ficar sozinha 
em terras lusas aos 14 anos, 
começou o seu percurso pro-
fissional no Gospel, ela que 

nem era crente. Primeiro foi 
o ritmo e depois a fé, como 
que a testemunhar que há 
muitos caminhos de se che-

gar a Deus. “O gospel abriu, 
também, portas ao meu per-
curso profissional. Porque, 
além da fé e da música, o 
gospel oferece muito espaço 
para aprender a cantar en-
quanto se dança, enquanto 
se comunica”, disse em entre-
vista a Blitz.
A artista fez engenharia e 
terminou o curso em 2006 e 
trabalhou como engenhei-
ra até 2010, ano em que se 
decidiu definitivamente pela 
música.
Agora, Selma Uamusse tem 
um novo álbum. “Liwoningo” 
(luz, em chope) e a crítica 
portuguesa volta a cair-lhe 
aos pés. Nuno Pacheco, do 
jornal português Público, dá-
-lhe, no máximo de 5 estre-
las, 4 e meia. “Há uma nova 
luz no som de Selma Uamus-
se”, diz Pacheco, acrescen-
tando que Liwoningo eleva a 
um novo patamar o grau de 
exigência da sua música.

André compreendera que Ma-
risol era somente amiga de 
estatuto social”, pág. 71.Esta 
frase é também o corrolário de 
todo o livro, a ambição contra 
o amor, outro grande temas 
das artes. Aqui a ficção imita 
a realidade, amplia-a, e nos 
mostra as bolhas na qual nos 
fechamos, enquanto homens 
demasiado ocupados com a 

matéria.
“Pétalas d’Água”, que é chan-
celada pela Associação dos Es-
critores Moçambicanos, é uma 
respiração à superfície, 8 anos 
depois da estreia em livro de 
Chakil Aboobacar. Não sabe-
remos se será apenas um es-
pasmo ou se será este o inter-
valo de publicação do escritor. 
O futuro dirá. 
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Vozes da pandemia

O leitmotiv é o coro-
navírus e o que temos 
são todas as realidades 
pelo vírus criadas. Uma 
micro-sociedade ficcional 
representativa da grande 
sociedade que somos 
nestes tempos de pan-
demia. “Você pode salvar 
uma vida” é uma rádio-
novela que nos devolve 
a um tempo que (ainda) 
não passou.

Elton Pila

Não era a entrada 
ao mundo novo, 
como passou a 
ser novo o mun-
do em que en-

tramos quando o coronavírus 
fez-se pandemia. Mas nestes 
tempos em que as televisões 
e os serviços de streaming 
fazem séries que são objec-
tos de culto, com orçamentos 
milionários e criadores de ve-
detas hollydianas, estendidas 
pela apetência dos telespec-
tadores até os roteiristas per-
derem o controlo do guião, 
emaranhando-se em ambicio-
sos flashbacks, as rádionove-
las soam como um admirável 
e estranho mundo novo.

“Você pode salvar uma vida” 
devolve-nos ao tempo que a 
televisão não era ainda uma 
realidade comum a várias fa-
mílias nestes lados do Índico 
e o Xirico, o rádio que é hoje 
procurado por inconfessáveis 
desejos, era o centro de pais 
e filhos enquanto vozes se fa-
ziam chegar, como se a lite-
ratura invadisse as ondas do 
rádio.  
Voltamos a este tempo. Mas 
não a querer significar que 
daquele passado distante a 
este presente as vozes do rá-
dio tenham-se calado. Conti-
nuamos a ter rádios-novelas 
aqui e ali, mas a pressa do 
dia-a-dia, que obriga a ser 
demasiadamente visual, qua-
se que as relegaram para úl-
timo plano. O ficar em casa 
tinha de ser de decreto para 
que colocássemos outros ou-
vidos ao rádio. 
Esta rádionovela, escrita por 
Aurélio Furdela, chega-nos 
pela mão da pandemia da 
Covid-19. Podemos colocar-
-lhe o selo de Intervenção 
Social. O título – “Você pode 
salvar uma vida” - dizia ao 
que ia, escancarando a por-
ta de tal forma que não se-
riam precisos outros códigos 
de entrada. A linguagem não 
exigiria um grande exercício 
de interpretação do leitor. 
Por vezes, diga-se, resvala-
ria para ideia de palestra que 
nos habituamos nestes dias 
da pandemia. Mas o humor 

que também foi usado para 
entrelaçar o enredo em muito 
ajudou a diluir esta dimensão 

panfletária.  
As personagens que desfilam 
ao longo dos episódios são 
uma micro-sociedade repre-
sentativa da grande socieda-
de que somos, desdobrand0-
-se em diversas realidades 
que a pandemia nos sugeriu. 
Há os esquemas das bebe-

deiras clandestinas como se 
revivêssemos a lei seca dos 
Estados Unidos da América, 

os policias que lucraram com 
o nobre experimento a proi-
bição, os famigerados mahin-
dras, indivíduos a ignorarem 
medidas de prevenção, mo-
çambicanos recém-regressa-
dos da África do Sul, as bar-
racas que se fingem fechadas, 
a discriminação contra quem 

é diagnosticado positivo ou 
estigmatização a quem sim-
plesmente é acometido por 
uma tosse, um director que 
se esconde com medo reco-
nhecer a falta condições da 
sua escola na possibilidade 
de regresso às aulas e uma 
professora que pensa que 
pode salvar mundo e até ten-
ta. Tudo a desfilar em episó-
dios, que apesar de iniciarem 
sempre com um flashback, 
podem ser vistos de forma 
isolada. 
Num mundo demasiado pre-
so a imagem, esta série é 
um exercício de imaginação. 
Se na televisão ou em palco, 
plataformas a que já nos ha-
bituamos, temos um perso-
nagem com rosto, cabendo 
ao telespectador ler nas en-
trelinhas, aqui a construção 
começa no dar o rosto as vo-
zes, conferir gestos e sugerir 
cenários.
Foram seis episódios a cum-
prir a perspectiva didáctica 
para a qual foi feito, a aju-
dar-nos a ter outras narrati-
vas sobre uma pandemia que 
trocou as voltas ao mundo, 
obrigando-o a andar mais 
lento. Com a complexidade 
dos tempos que se seguem, 
com a abertura de alguns 
sectores e a permanência das 
medidas de prevenção, serão 
ainda pertinentes narrativas 
destas para um público longe 
dos grandes centros urbanos 
e suburbanos, que continuam 
a ter no rádio a grande fer-
ramenta de informação e di-
versão.

Ficha Técnica

Marta Zacarias – Arlete gui-
lhermina
Professora Júlia  -  Esperan-
ça Naiene
Zacarias  -  Pedrito Sitoe
Cobrador  -  Horácio Mazu-
ze
Sabonete  -  Abdul Satar
Polícia  -  Ana Magaia
Namorado  - Abdil Juma
Outro professor  -  Abdul 
Satar
Soninha  -  Nasma Bin
Director da Escola  -  Dánio 
Carimo
Inspector  -  Horácio Mazu-
ze
Narrador  -  Fátima Cossa
Texto: Aurélio Furdela
Direcção de Actores: Abdil 
Juma
Música de: Roberto Chitson-
do e DJ Ardile
Captação e Montagem  -  
Samo Elias
Coordenação Geral: Julieta 
Mussanhane

Aurélio Furdela

Abdil Juma

Esperança Naiene
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Creve Machava caça apuramento para os Jogos Olímpicos 
Creve Machava venceu na Suécia e procura mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a decorrer em 
2021. O barreirista moçambicano Creve Machava prossegue a busca pelos mínimos que o habilitem a parti-
cipar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para o próximo ano, no Japão.desporto

A selecção moçambicana 
de futebol, vulgo Mambas, 
orientada pelo treinador 
português Luís Gonçalves, 
poderá disputar dois jogos 
amigáveis no próximo mês 
de Outubro, período em que 
a FIFA abre uma janela para 
a realização de partidas, ten-
do em vista dar andamento 
competitivo a todas as selec-
ções. Assim sendo, a equipa 
de todos nós, os Mambas, 
aponta para os dias 8 e 13 
de Outubro a realização de 
dois encontros, de preferência 
diante de países vizinhos, vis-
to que permite uma logística 
mais fácil, atendendo que o 
actual momento não permite 
viagens longas devido à pan-
demia da Covid-19. Ao que 
se sabe, a Federação Moçam-
bicana de Futebol (FMF), 
presidida por Feizal Sidat, já 
está a trabalhar no assunto 
e em breve serão anunciados 
os prováveis adversários dos 
Mambas, bem como os locais 
onde decorrerão os dois jo-
gos. 
Refira-se que este ano, os 
comandados de Luís Gonçal-
ves já não irão realizar jogos 
pontuáveis inseridos na qua-
lificação para o CAN-2021 e 
Campeonato do Mundo-2022, 
após terem sido adiados. As-
sim, caso se confirme a reali-
zação dos desafios amigáveis 
estes serão os únicos que os 
Mambas irão realizar até ao 
final do ano.

Mambas projectam 
particulares em Outubro 

Semente do projecto Minibasquete já dá frutos 
no basquetebol nacional e além-fronteiras

Pormenor de uma partida de Minibasquete

O género está acautelado no projecto Minibasquete

O país conta com um dos 
projectos de iniciação de 
basquetebol, denomina-
do Minibasquete. Volvi-
dos mais de 10 anos de 
existência, o MAGAZINE 
Independente faz uma 
radiografia do projecto, 
que já colhe frutos. Mui-
tos atletas que fizeram o 
ABC nesse projecto, pas-
sando para o federado, 
algumas já estão a jogar 
em grandes colégios e 
equipas de basquetebol 
na diáspora, com des-
taque para os Estados 
Unidos da América.

Alfredo Langa

O Comité Moçam-
bicano de Mi-
nibasquetebol 
é um organis-
mo integrado 

na Federação Moçambicana 
de Basquetebol (FMB), com 
autonomia de gestão admi-
nistrativa e financeira, cujos 
objectivos são a promoção de 
actividades desportivas e lú-
dicas para crianças de idades 
compreendidas entre os 6 e 
11 anos de idade, de ambos 
os sexos. Este comité, segun-

do apuramos, trabalha com 
as respectivas associações 
provinciais de basquetebol.
 O MAGAZINE faz uma ra-
diografia deste projecto, que 
já tem uma década. Tudo 
indica que o projecto está a 
surtir efeito, naquilo que é a 
sua contribuição para o de-
senvolvimento do ABC de 
basquetebol em Moçambique. 
Com a sua filosofia de driblar 

ideias, passar valores, o pro-
jecto Minibasquete não se re-
sume apenas no ensinamento 
dos fundamentos básicos do 
jogo. As actividades do Mi-
nibasquete são pensadas e 
desenvolvidas num formato 
holístico, onde as crianças 
podem adquirir habilidades 
várias em temas como iden-
tidade cultural, meio ambien-
te, cidadania, envolvimento 

comunitário, entre outros.
O parto do projecto Minibas-
quete foi em 2006, na cidade 
de Maputo, alargando gra-
dualmente para outras cida-
des, a cada ano. O objectivo 
era de promover a participa-
ção possível de crianças, com 
idades entre os 6 e 11 anos 
de idade, ocupando de for-
ma saudável os tempos livres 
proporcionados pelas férias 

escolares. 
O projecto já abrangeu aci-
ma de 2 mil crianças, con-
tando com o enquadramento 
humano, desde monitores, 
juízes, coordenadores, árbi-
tros, massagistas, entre ou-
tros. Decorridos já 13 anos, 
segundo os organizadores, 
chegou a hora de revitalizar 
o projecto, exigindo que to-
dos os intervenientes do pro-

jecto Minibasquete aceitem 
novos desafios.
Segundo apuramos, a prio-
ridade estava direccionada 
para a qualidade das crian-
ças a participar, sendo que 
os mentores do projecto já 
equacionam juntar a qualida-
de às respectivas prioridades. 
Sobre este assunto, o mem-
bro do projecto Hernâni 
Mussa disse que “equacio-
namos intensificar as nossas 
energias na capacitação dos 
nossos mentores e mais tem-
po de treino com as crian-
ças. O que pretendemos ver 
alterado incide nas vertentes 
qualidade, quantidade e for-
mação”. 
Fazendo um mini-balanço 
do projecto, Mussa disse que 
“temos muito a  agradecer 
pelo cumprimento cabal das 
nossas actividades, graças ao 
apoio do Millennium Bim, 
Ímpar Seguros e a ENH, 
esta última focada na pro-
víncia de Cabo Delgado. Te-
mos uma grande satisfação 
porque temos visto jogado-
res que partem deste projec-
to Minibasquete a preencher 
muitas equipas nos jogos 
escolares, e mais tarde no 

campo federado. Devido ao 
seu talento têm saído para 
o basquetebol na diáspora, 
com maior destaque para 
os Estados Unidos da Amé-
rica”, dando como exemplo 
Shanaya Pinto, Neyd Ocua-
ne, Sílvia Veloso, da cidade 
da Beira, e Noémia Massun-
gue. 
Entretanto, um dos grandes 
constrangimentos tem a ver 
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Jangamo e Govuro agradam SED e FMF
A Secretaria de Estado do 
Desporto e a Federação Mo-
çambicana de Futebol, numa 
visita conjunta à província 
de Inhambane, ficaram co-
movidas com o empenho dos 
agentes desportivos naquela 
parcela do país. 
Em Jangamo, um agente 
económico investe cerca de 
4 milhões de meticais na 
construção de um campo de 
futebol melhorado. A infra-
-estrutura desportiva, ainda 
em obras na localidade de 
Raveni, muito próximo da 

EN1, compreende relva na-
tural, balneários, bancadas e 
vedação de construção con-
vencional. 
Esta iniciativa empreende-
dora desportiva de Fernan-
do Nhapossa impressionou 
o SED, Gilberto Mendes, e 
o presidente da FMF, Fei-
zal Sidat, que no âmbito 
da visita de trabalho que 
efectuaram à província de 
Inhambane escalaram aquele 
empreendimento desportivo, 
sendo que o agente económi-
co diz que o investimento re-
sulta de muitos anos de tra-
balho nas minas da vizinha 
África do Sul. 
Entretanto, o distrito de Go-
vuro vai beneficiar de um 
complexo desportivo, numa 
iniciativa que se enquadra 
no âmbito da Responsabili-
dade Social Corporativa da 

multinacional de origem sul-
-africana de energia e quími-
cos, SASOL, que preconiza 
a construção de um campo 
de futebol de relva sintética 
com capacidade para 2500 
espectadores. A FMF, na 

pessoa do seu presidente, 
saúda o investimento e acre-
dita que o mesmo vai trazer 
valor acrescentado no desen-
volvimento do futebol na-
quela parcela de Inhambane. 
Ainda naquela província, o 
Clube de Desportos da Ma-
xaquene da Nova Mambone-
-Govuro é um exemplo de 
inspiração e força de vonta-
de de desenvolver o futebol 
nas zonas recônditas. 
Com o destino praticamente 
conduzido por amor fami-
liar pelo futebol, tem no pai 

o presidente do clube, num 
dos filhos do presidente um 
treinador e no outro um ár-
bitro de futebol. É neste es-
pírito de entrega e sacrifício 
que o presidente da FMF, 
Feizal Sidat, apoiou o clube 
com uma oferta de material 
desportivo para o desenvol-
vimento das actividades na-
quele colectivo de futebol. 
No prosseguimento da sua 
visita à província de Inham-
bane, o presidente da FMF 
efectuou uma visita ao Vi-
lankulo FC, onde se mos-
trou satisfeito com o nível de 
gestão e inovação do clube. 
Para Feizal Sidat, aquela 
agremiação desportiva cons-
tituiu um grande exemplo 
de massificação do futebol e 
possui um programa de for-
mação de jogadores.
O dirigente máximo do fute-

bol nacional ficou a conhecer 
as grandes ideias do clube 
para a área de Marketing, 
que já conta com uma TV 
digital que permite ao clube 
estender a sua comunicação 
para todo o mundo.

Época basquetebolística só no próximo ano

Em sessão do Conselho de 
Direcção, realizada no pas-
sado dia 5 de Agosto corren-
te, e na posse de informação 
disponibilizada pelas autori-
dades nacionais no que con-
cerne às medidas de preven-
ção e combate à pandemia 
da Covid-19, o Conselho de 
Direcção da Federação Mo-
çambicana de Basquetebol 
(FMB) decidiu que todas as 
competições programadas 
sob chancela da FMB ficam 
canceladas, aplicando-se para 
todas as competições na-
cionais e internacionais em 
todos os escalões, com a ex-
cepção da BAL/Basket Ball 
African League e qualifica-
ção das selecções seniores em 
masculinos e femininos, que 
dependendo das decisões das 
autoridades da saúde nacio-
nais e da FIBA-África e em 
devido tempo se pode avaliar 
da pertinência de Moçambi-
que nos referidos eventos in-
ternacionais.
Segundo um comunicado em 
nossa posse, as associações 
provinciais, dentro dos limi-
tes e em devido tempo comu-
nicados, deverão reiniciar as 

competições a nível provin-
cial, obedecendo o protocolo 
para o reinício das activida-
des desportivas a ser esta-
belecido entre a Secretaria 
de Estado do Desporto e a 
Federação Moçambicana de 
Basquetebol.
Segundo a FMB, a época 
basquetebolística para 2021 
iniciar-se-á a 1 de Fevereiro 
e termina a 31 de Dezembro 
de 2021, em todos os esca-
lões. A FMB oportunamente 

emitirá um comunicado com 
a programação detalhada das 
provas.
De acordo com o comunica-
do, ficou claro que está em 
preparação pela Secretaria 
de Estado do Desporto o 
protocolo para a retoma das 
actividades, devendo até lá 
serem consideradas todas as 
directrizes vigentes até ao 
momento, isto é, a suspensão 
de todas as actividades des-
portivas.               

FMB cancela todas as actividades 
desportivas devido à Covid-19

Suraya Rijal e Célia Sumbane, em Portugal, passaram pelo projecto Minibasquete

com a isenção do material 
desportivo importado do ex-
terior, como bolas, tabelas e 
equipamentos. 
Segundo apuramos, nas pro-
víncias o projecto é levado a 
cabo com as associações pro-
vinciais de basquetebol, di-
recções provinciais de Edu-
cação e Desenvolvimento 
Humano e direcções provin-
ciais do Desporto. 
De referir que o projecto im-
pulsionou na formação de 
equipas de iniciados, juvenis 
e preencher o percurso do 
basquetebol das selecções de 

Sub 16/18, onde 70% delas 
tiveram o pré contacto com 
a bola de basquetebol no 
projecto Minibasquetebol. 
Moçambique tem vindo, nos 
últimos cinco anos, a expor-
tar algumas atletas de bas-
quetebol para colégios e em 
simultâneo seguirem com 
os seus estudos, com enfâse 
para os Estados Unidos da 
América. São os casos de 
Shanaya Pinto, Nedy Ocua-
ne, Sílvia Veloso, da cidade 
da Beira, e Noémia Massun-
gue, todas nos Estados Uni-
dos da América. Em Por-

tugal, Suraya Rijal, Célia 
Sumbane. 
 Importa referir que a extre-
mo-base do Ferroviário da 
Beira, Sílvia Amadeu Ve-
loso, é mais uma pérola na 
terra de Donald Trump, tal 
como aconteceu com algu-
mas compatriotas que por 
lá passaram, nomeadamente 
Ana Flávia Azinheira, ex-vi-
ce-ministra da Juventude e 
Desportos, Deolinda Carmen 
Ngulela, Ilda Chambe; Neyd 
Ocuane e Tamara Seda, as 
duas últimas ainda conti-
nuam lá.
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Clubes correm contra o relógio no TPC 
sanitário para retoma dos treinos

Recomendações

#Fique em Casa!

Está em suas mãos evitar que o 
coronavírus se espalhe

O Clube de Desportos 
da Costa do Sol foi au-
torizado, oficialmente, a 
retomar as suas activi-
dades, por ter já garan-
tido toda a segurança 
sanitária para voltar aos 
treinos, depois de uma 
inspecção conjunta da 
LMF, MISAU e da SED. 
Entretanto, muitos 
clubes estão a envidar 
esforços para a última 
vistoria, tendo a inspec-
ção da SED garantido 
que estes estão a tra-
balhar para cumprir com 
o protocolo sanitário. 

Alfredo Langa

Os clubes que 
m i l i t am no 
Moçambo-
la, de forma 
gradual, vão 

sendo autorizados para re-
tomar os treinos, numa pri-
meira fase. Quase 70% por-
cento dos clubes já foram 
alvo de vistorias sanitárias, 
com alguns mais avançados 

e outros meio atrasados, 
naquilo que é o seguimento 
do protocolo sanitário. 
Sexta-fe ira passada, o 
Clube da Costa do Sol, 
campeão nacional do Mo-
cambola 2019, chamou a 
equipa multissectorial com-
posta pela INAE, MISAU 
e SED, para dizer que es-
tamos prontos para retoma 
dos treinos.
 A referida equipa fez uma 
gigantesca inspecção ao 
clube em todos os compor-
tamentos que foram alvo 
de recomendações, depois 

da primeira visita. Ficamos 
a saber que os trabalhos de 
fiscalização que vão decor-
rer nos próximos dias serão 
decisivos para o país saber 
que entidades desportivas 
estão aptas para reabrir, 
no quadro do Decreto nú-
mero 69/2020, de 11 de 
Agosto. A fiscalização será 
à escala nacional. 
O presidente da Liga Mo-
çambicana de Futebol, 
Ananias Couane, mostrou-
-se satisfeito com os traba-
lhos que estão a ser desen-
volvidos nos clubes, tendo 

afirmado que “estamos sa-
tisfeitos com os trabalhos 
que estão a ser executados 
ao abrigo do protocolo sa-
nitário para o regresso aos 
treinos. Estão a decorrer 
num bom ritmo, as exigên-
cias são rigorosas mas acre-
ditamos que muitos clubes 
já estão bem avançados, 
como são os casos da Liga 
Desportiva de Maputo, 
Costa do Sol, Ferroviário 
de Maputo, ABB. Mesmo 
nas províncias está-se a fa-
zer um trabalho considerá-
vel”. 

Enquanto isso, o inspector 
da Secretaria de Estado do 
Desporto, Sidónio Chavis-
se, garantiu que “o Costa 
do Sol já tem condições 
para retomar os treinos, 
onde vai se juntar a outros 
clubes que já estão muito 
avançados nesse proces-
so. Exortamos aos outros 
clubes, cientes das dificul-
dades, para que façam o 
mesmo esforço neste nosso 
novo normal desportivo”. 
Para além dos clubes de 
futebol, a inspecção abran-
geu os ginásios. Segundo 
Verónio Duvane, inspector 
superior da INAE, os tra-
balhos de fiscalização aos 
clubes desportivos e giná-
sios, que arrancaram sexta-
-feira, dia 14 de Agosto, e 
com a duração de oito dias 
ininterruptos, não terão 
efeitos sancionatórios. 
Duvane acrescentou que 
estes “servirão para o le-
vantamento dos recintos 
desportivos abrangidos, 
bem como a verificação da 
existência ou não de condi-
ções sanitárias que garan-
tam a reabertura segura 
das respectivas actividades. 
Apelamos a todos os pro-
prietários e gestores dos gi-
násios e clubes desportivos 
ligados à saúde para que 
abram as portas e recebam 
as equipas de trabalho”.

Clube da Costa do Sol apto para retomar os treinos 


