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Autoridades esperam menos viajantes nas fronteiras 
A autoridade migratória moçambicana espera que 358 mil viajantes atravessem as fronteiras durante a quadra 
festiva, contra mais de 837 mil que passaram pelos postos fronteiriços em igual período de 2019, disse a 
imprensa fonte oficial. “O movimento migratório foi revisto em baixa a nível nacional. É uma redução causada 
pelas limitações de circulação por conta da Covid-19”.

Vuma reeleito sem margem de contestação 

O candidato da lista 
“A”, Agostinho Vuma, foi 
semana finda reeleito 
para mais um mandato 
na presidência da Fede-
ração Moçambicana das 
Associações Económi-
cas (CTA). Vuma venceu 
na contenda o seu rival 
Álvaro Massingue, por 68 
a 47, após uma campanha 
renhida caracterizada por 
jogadas sórdidas.

Elísio Muchanga 

Mais um man-
dato garan-
t i d o  p a r a 
Agostinho 
Vuma e des-

ta vez de quatro anos, contra 
os 3 do anterior reinado que 
fechou com o sector privado 
praticamente devastado devi-
do à Covid-19 e aos ciclones 
Idai e Kenneth, no Centro e 
Norte do País.
A reeleição de Vuma aconte-
ce num processo em que 119 
associações tiveram a oportu-
nidade de votar e apenas 115 
exerceram esse direito, tendo 
faltado quatro associações, 
que não justificaram as suas 
ausências.
 Vuma chega deste modo ao 
seu segundo mandato, após 
derrotar na corrida Álvaro 

Massingue, seu anterior vice-
-presidente e presidente inte-
rino por alguns meses, após 
o atentado contra Agostinho 
Vuma, com uma margem de 
21 votos de diferença.
 No seu primeiro discurso, 
Vuma, de forma democráti-
ca, mostrou-se aberto a tra-
balhar com todas as listas 
rumo à remoção de barrei-
ras no ambiente de negócios, 
convidando todas as listas 
para uma nova era de união.
“Serei um presidente de to-
dos e não descansarei até re-
mover a última barreira de 
negócios”, disse Vuma, afir-
mando de seguida que “darei 
o meu contributo para que 
Moçambique caminhe como 
um destino privilegiado de 
negócios estrangeiros”.
 Ainda no seu primeiro dis-
curso após a sua reeleição, 
Vuma fez saber que a CTA 
continua a crescer exponen-
cialmente de forma democrá-
tica. 
O presidente reeleito pro-
meteu, em breve, anunciar 
o plano estratégico que vai 
conduzir à materialização das 
promessa constantes do seu 
manifesto eleitoral que tem 
como pilar a fortificação do 
diálogo público privado, en-
tre outras.
 “Assumo o compromisso 
com a federação de ser um 
presidente que respeita a 
diferença e que luta pela es-
tabilidade e segurança dos 
investimentos e investido-
res. Prometo ser um presi-
dente promotor do processo 

A vigília que “pariu” 
os sete membros da 
Sociedade Civil 
Finalmente já são conhecidos os 
sete membros da Sociedade Civil 
que vão compor a Comissão Na-
cional de Eleições (CNE). O acto 
eleitoral foi antecedido por acir-
rada discussão entre a Frelimo, 
Renamo e o MDM em relação à 
divisão do número de candida-
tos que deveriam ser cooptados 
por cada partido. No entanto, o 
MDM foi excluído na hora por-
que a Frelimo alegou a represen-
tatividade parlamentar. 
A sessão foi marcada por discur-
sos do presidente da Comissão 
dos Direitos Humanos e de Le-
galidade, António Boene, e do 
presidente da Comissão Ad-hoc, 
José Amélia. 
O discurso de António Boene foi 
marcado pela apresentação dos 
10 candidatos indicados pelos 
três partidos, sendo cinco indi-
cados pela Frelimo, quatro pela 
Renamo e um pelo MDM. E o 
discurso de José Amélia incidiu-
-se sobre a apresentação dos sete 
membros da Sociedade Civil.  
Deste modo, o quadro ficou da 
seguinte forma: Alice Mbanze 
(Frelimo) 93%, Carlos Matsinhe 
(Frelimo) 90%, Daúde Dauto 
Ussene Ibramogy (Frelimo) 90%, 
Paulo Cuinica (Frelimo) 87%, 
Salomão Moyana (Frelimo) 84%, 
Rui Cherene (Renamo) 33%, 
Apolinário João (Renamo) 29%.
Após a eleição dos sete membros 
provenientes da Sociedade Civil 
a vogal na CNE, o MDM levan-
tou o vestido e explicou que foi 
excluído na cooptação pela Freli-
mo e Renamo, porque a Frelimo 
invocou o princípio de proporcio-
nalidade. 
O chefe da bancada parlamentar 
do MDM, Lutero Simango, disse 
haver falta de clareza e equilíbrio 
na forma como foi conduzido o 
processo de eleição dos membros 
provenientes da Sociedade Ci-
vil para a CNE, afirmando que 
houve coligação entre a bancada 
maioritária e a segunda, promo-
vendo uma política bipartidária. 
Simango lamentou que, mais 
uma vez, os apetites de bipo-
larizar a política moçambicana 
fizeram com que a Frelimo e a 
Renamo impusessem as suas 
vontades na composição final da 
CNE, que deixou de ser um ór-
gão de equilíbrio, de paridade e 
rectidão. Neuton Langa  

Agostinho Vuma

de desenvolvimento que tem 
nos membros da CTA como 
fonte de inspiração”, frisou 
Vuma.
Durante a campanha eleito-
ral, Vuma prometeu contí-
nua melhoria do ambiente de 
negócios, desenvolvimento de 
políticas mais favoráveis aos 
investimentos, incluindo as 
condições de acessibilidade 
dos empresários moçambica-
nos aos recursos e riquezas 
de que o País dispõe.
Vuma prometeu também 
aumentar a produtividade 
do diálogo público-privado, 
aprofundar o desenvolvimen-
to institucional da CTA, a 
competitividade do sector 
empresarial moçambicano, 

fortificar parcerias internas 
e externas, bem como a ca-
pacitação técnica e adminis-
trativamente das Delegações 
Empresariais Provinciais 
(DEPs), tornando-as mais 
representativas, interventivas 
e independentes na advoca-
cia em matérias específicas 
do ambiente de negócios nas 
suas áreas de jurisdição.
Agostinho Vuma tem nos 
próximos quatro ano em sua 
frente no conselho directi-
vo quatro figuras de proa 
no sector empresarial que 
vão ocupar o cargo de vice-
-presidente, como é o caso de 
Maria da Assunção Abdula, 
Vasco Manhiça, Kakebad 
Patel e Zuneid Kamumir.

O antigo presidente da Con-
federação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), Salimo Abdula, ac-

tual presidente da Confede-
ração Empresarial da CPLP, 
convidado e um dos homena-
geados durante a Assembleia- 
Geral da CTA, condenou de 
forma veemente e de forma 
aberta algumas acções maléfi-
cas praticadas pelas candida-
turas ou partes interessadas 
no processo eleitoral. 
 Abdula, que antes saudou a 
Comissão Eleitoral da CTA 
pela transparência na con-
dução do processo, disse ter 
ficado preocupado durante a 
campanha eleitoral pelo baixo 
nível de jogo praticado.
“Fiquei preocupado durante a 
campanha eleitoral, nunca me 
ocorrera que algum dia pu-
desse ver dentro da CTA um 
jogo tão baixo”, disse Abdu-
la.
Afirmou que “uma coisa é a 

competição de ideias e sua 
implementação, mas sair do 
ringue e passar a discutir 
pessoas, entrando na vida 

privada, é muito deplorável, 
não fiquei agradado. Mas fica 
a experiência, pois o impor-
tante é a união e trabalho 
para o alcance dos objectivos 
da CTA”.
Salimo Abdula lamenta tal 
tipo de atitude, que segundo 
ele colocava os candidatos 
numa situação que se apa-
rentava tratar de disputas 
políticas.
  Numa atitude de unir as 
partes, após congratular 
ambos os candidatos, Abdu-
la frisou que “os guerreiros 
andam com machados, mas 
gostaria que hoje enterras-
sem os machados”. Acres-
centou que “somos unos e a 
luta deve ser a melhoria do 
ambiente de negócios e para 
isso exige-se muita ética e 
trabalho em grupo”. 

Salimo Abdula critica jogo sujo 
durante a campanha

Salimo Abdula
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Caminhos contrários 

Um ano de prova dura contra a maldita Covid-19  

Nyusi dá ordens para atacar e Manzoni começa diálogo com Nhongo

O ano 2020 foi muito 
celebrado no início, pela 
beleza dos números. 
Porém, com a eclosão da 
pandemia da Covid-19 em 
Março colocou os mo-
çambicanos e o Mundo 
numa prova dura e inespe-
rada, mas também propi-
ciou novas descobertas 
e potencialidades face ao 
novo desafio mundial. 

Aida Matsinhe

A pandemia  da 
Covid-19 atin-
g i u  M o ç a m -
b i q u e  n u m 
momen t o  d e 

grande fragilidade da sua 
economia, pois o País ten-
tava recuperar da crise da 
dívida oculta e os efeitos de-
vastadores dos ciclones Idai e 
Kenneth, em 2019, que dei-
xaram milhares de moçambi-
canos sem abrigo e desempre-
gados.  
Enquanto se pensava que 
a Covid-19 estava longe de 
Moçambique, no dia 22 de 
Março foi anunciado o pri-
meiro caso, uma informa-
ção que foi antecedida pelo 
anúncio do Chefe de Estado 
moçambicano, Filipe Nyusi, 
do encerramento das aulas 
em todos os níveis de ensino, 
suspensão de vistos de entra-
da no País e cancelamento de 
vistos já emitidos e desacon-
selhamento à aglomeração de 
pessoas, medidas que visa-
vam conter a propagação da 
doença.  
Ainda no rol destas medidas 
foram igualmente proibido 
todos os eventos públicos e 
privados, incluindo cultos 

religiosos, e os estabeleci-
mentos de diversão viram-se 
obrigados a encerrar ou redu-
zir a actividade, entre outras 
medidas.
O crescer dos casos (oito ca-

sos confirmados na altura) 
forçou o Governo moçambi-
cano a decretar o primeiro 
estado de emergência, que 
teve o seu início no primei-
ro dia do mês de Abril com 
a duração de trinta dias, e 
prorrogado duas vezes, à luz 
da Lei-mãe (Constituição da 
República). Findo o período 
legalmente permitido, o Go-
verno, através da revisão le-
gislativa, declarou a situação 
de calamidade pública por 
tempo indeterminado.     
Este período, ainda em vigor, 
evidencia-se pela retoma fa-
seada das actividades econó-
micas, das aulas, dos cultos 
religiosos e outras activida-
des de carácter social. 

Heróis mascarados e So-
ciedade Civil actuante

Esperava-se que Moçambique 
atingisse níveis elevados de 
contaminação pela doença, en-
tretanto, o trabalho levado a 
cabo pela Comissão Científica, 
criada para assessorar o Che-
fe de Estado, aliado à entrega 
dos “heróis mascarados” e da 
Sociedade Civil, permitiu que 
dentro das limitações do “novo 
normal” a vida continuasse e 
os níveis de contaminação não 
fugissem do controlo das auto-
ridades sanitárias.
Apesar das reivindicações do 
pessoal da saúde de melhores 

condições de trabalho e paga-
mento de horas extras, estes 
em nenhum momento verga-
ram e responderam pronta-
mente à procura destes servi-
ços.

Um outro sector digno de real-
ce é o sector do transporte, que 
apesar de somar perdas de re-
ceitas, dada a redução do nú-
mero de passageiros, mostrou-
-se disciplinado, garantindo a 
ida e vinda de passageiros de 
um ponto para o outro, mesmo 
estando a trabalhar abaixo das 
suas capacidades. 
Aliás, para grande parte dos 
moçambicanos esse momento 

foi desafiador em muitos aspec-
tos, pois com o confinamento 
das famílias devido ao medo de 
contágio a economia doméstica 
ficou debilitada, muitos tive-
ram que se reinventar. 
Este momento também foi 
marcado pela negativa com o 
aumento de casos de violência 
doméstica.
Entretanto, segundo o que o 
MAGAZINE apurou, a capa-
cidade de resposta e adaptação 
das pessoas diante do “novo 
normal” veio comprovar a resi-
liência dos moçambicanos. 
Com a obrigatoriedade do 
uso da máscara e escassez das 
convencionais no mercado na-
cional, assistiu-se a um novo 
cenário, as roupas costuradas 
à capulana deram lugar à pro-
dução massiva de máscaras, o 
que, segundo apuramos, per-
mitiu que a vida continuasse, 
tanto para os vendedores in-
formais que já tinham um fu-
turo incerto com um possível 

“lockdown”, caso os números 
atingissem dimensões despro-
porcionais a capacidade de 
resposta do sistema nacional 
de saúde.
E, por outro lado, pessoas de 
baixa renda respiraram de alí-
vio, pois com o uso obrigatório 
da máscara estas não dispu-
nham de recursos para adqui-
rir estes meios de protecção 
convencionais que no início 
chegaram a custar acima de 
200 meticais, dada a fraca ca-
pacidade de resposta das far-
mácias nacionais.
Viu-se ainda uma Sociedade 
Civil preocupada com o bem-
-estar dos moçambicanos, 
onde foram reforçadas as ac-
tividades de protecção social, 
com distribuição de cestas 
básicas e máscaras, de modo 
a garantir que a ordem “Ficae-
mCasa” de facto se materiali-
zasse e os que não têm como fi-
car em casa tivessem um meio 
de protecção.

Filipe Nyusi e Mirko Man-
zoni estão em posições con-
trárias na resolução do “pro-
blema” Mariano Nhongo. 
Enquanto Nyusi radicaliza 
com ordens para atacar, Mi-
rko Manzoni, que se encon-
trou com Nhongo na última 
semana, defende o diálogo. 
Estas posições chegam depois 
de uma semana em que hou-
ve relatos de cerco a Mariano 
Nhongo.
“Nada nos resta agora se 
não desencadear operações 
rigorosas contra o inimigo”, 
o inimigo é a Junta Militar 
da Renamo e quem fez o pro-
nunciamento foi o Presidente 
da República, na Assembleia 
da República, no Informe 
Anual sobre o Estado da Na-
ção. 
Este pronunciamento chega 
depois de relatos de seques-
tros de alguns membros da 
família do líder da Junta Mi-
litar, Mariano Nhongo, e de 
um cerco de que o próprio 
Nhongo foi vítima em Sus-
sundenga e de que conseguiu 
escapar. 
Em Novembro, Filipe Nyusi 
havia anunciado uma trégua 
aos ataques contra a Jun-
ta Militar, mas a trégua foi 
apenas para “inglês ver”. 
Semana depois, os dois in-
tervenientes acusaram-se de 
desrespeito da mesma, com 
Nyusi a apontar o dedo à fal-
ta de seriedade de Nhongo e 
este a chamar o Presidente 
da República de batoteiro. 

Tempo depois, os ataques 
voltaram a tornar-se uma vi-
sita frequente na região Cen-
tro, provocando centenas de 
deslocados. 
Mas desponta um novo capí-
tulo desta novela. Na semana 
que deixamos para trás, o en-
viado especial do Secretário- 
geral das Nações Unidas, Mi-
rko Manzoni, que também é 
presidente do Grupo de Con-
tacto, disse que contactou o 
líder da Junta Militar, Ma-
riano Nhongo։ “Com o objec-
tivo de buscar a paz na re-
gião Centro de Moçambique, 
viajei para me encontrar com 
o General Mariano Nhongo 
da Junta Militar da Renamo 
(JMR)”, escreveu Manzoni 
em nota enviada à imprensa.
O documento refere que 
houve dificuldades para a 
concretização de uma “reu-
nião física” entre os dois. 

“Posso confirmar o contac-
to com ele e agradeço a sua 
disponibilidade para o diálo-
go e a sua proposta em en-
viar os seus representantes 
para iniciar o referido diálo-
go”.
Não é a primeira vez que 
Manzoni e Nhongo se en-
contram. Já em Novembro 
deixaram-se em “demoradas 
conversações”, mas depois 
Nhongo acusou Manzoni de 
tomar partido do Governo.
Desta vez parece que a con-
versa entre eles tenha sido 
menos hostil. “As armas não 
são a solução e não podem 
ser a língua oficial de uma 
nação que merece a paz.  O 
diálogo é o único caminho 
a seguir e encorajo todas 
as partes a evitar o uso da 
violência para expressar 
suas queixas”, disse Mirko 
Manzoni. 

Vendedores informais facultam acesso a máscaras a preço baixo

Mariano Nhongo

Covid-19 força a um novo normal nas escolas
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Senador norte-americano apela a ajuda a Moçambique
O Senador norte-americano da Nova Jérsia, Bob Menendez defendeu, recentemente, no Senado, que EUA e co-
munidade internacional devem dar ajuda imediata a Moçambique. Para Menendez, Governo moçambicano tem 
de garantir eficácia das suas forças de segurança. Ele incentivou os EUAs e toda a comunidade internacional a 
ajudar o Governo a chegar às comunidades marginalizadas do norte do país com “melhor governação”.

Destaques 2020

Deslocados e militares: Os rostos 
do terror em Cabo Delgado

Bispo de Pemba: “É 
preciso procurar a raiz do 
problema” para o resolver
Luiz Lisboa pede a Portugal 
para, durante a presidência da 
União Europeia, ajudar a lan-
çar o debate sobre o uso dos 
recursos naturais e o facto de 
existir, na sua opinião, um 
novo colonialismo em relação 
aos recursos em África.
O Bispo de Pemba, D. Luiz 
Lisboa, pede a Portugal mais 
acções concretas para ajudar a 
enfrentar a crise humanitária 
que se vive em Cabo Delga-
do, lembrando que o facto de 
o país assumir a presidência 
rotativa da União Europeia 
no primeiro semestre de 2021 
pode ser muito importante 
também para ajudar a abordar 
as razões que estiveram na ori-
gem do conflito armado que já 
dura há mais de três anos, no 
Norte de Moçambique.
“Pode ser feito muito em ter-
mos de ajuda humanitária”, 
mas também “de ajuda para 
descobrir as causas desta 
guerra, para ir à raiz do pro-
blema”, disse o Bispo, em res-
posta ao DN, no final de um 
encontro online organizado 
pela FEC - Fundação Fé e 
Cooperação, junto com o Cen-
tro Missionário Arquidiocesano 
de Braga, a Cáritas Portugue-
sa, a Comissão Nacional Justi-
ça e Paz, a FGS - Fundação 
Gonçalo da Silveira, o Ponto 
SJ e o Rosto Solidário.
O Bispo comparou a situação 
a tomar um comprimido para 
ajudar contra a dor de cabeça, 
mas não lidar com o problema 
que o causou. “É preciso pro-
curar a raiz do problema”, in-
dicou. “Estamos a lidar com a 
crise humanitária, mas Portu-
gal faria um grandíssimo favor 
se levasse o debate sobre o uso 
dos recursos pelo mundo fora”, 
falando de um “novo colonia-
lismo em relação aos recursos 
de África e noutros locais po-
bres do mundo”.
Luiz Lisboa defende um deba-
te “sério” sobre a exploração 
dos recursos naturais e os cus-
tos que isso acarreta, pedindo 
que todos leiam a encíclica 
“Laudato Sí” do Papa Francis-
co sobre este tema.DN

Depois dos terroristas 
chegaram os deslocados 
e a miséria que segue 
com quem deixa tudo 
para trás. Fogem das 
armas para viver de mãos 
dadas com a fome, a 
cólera e a memória das 
mortes brutais de quem 
não conseguiu escapar. 
São cerca de 600 mil des-
locados em Cabo Delgado 
e mais de 2000 mortos de 
uma guerra que marcou a 
sangue 2020. Em paralelo, 
há jovens nas FDS que 
tenazmente fazem de 
tudo em defesa da Pátria 
e pela paz. 

Elton Pila

Pela perfeição que 
os dois vintes su-
gerem, quando 
entrámos para 
este  ano nada 

nos podia fazer pensar que 
doze meses depois nos esta-
ríamos a sentir ainda mais 
privilegiados por continuar a 
viver. Dizer que 2020 foi um 
ano difícil soa a um lugar-co-
mum, que se repete em todas 
as línguas, pelo caos que o 
coronavírus instalou no Mun-
do. Mas o caos em Moçam-
bique, sem fazer pouco da 

pandemia, tem outro nome: 
terrorismo. 
Se é verdade que os ataques 
começaram em 2017, ainda 
que a presença de células que 
abririam espaço aos ataques 
tenha sido registada 10 anos 
antes, não é menos verdade 
que este ano os ataques ga-
nharam contornos até aqui 
desconhecidos.
Entrámos para 2020 com o 
número de deslocados pouco 
acima dos 100 mil, doze me-
ses depois os números estão 
prestes a ultrapassar a fron-
teira dos 600 mil e sem sinal 
de abrandamento.
Cansados de viver sobre o 
barulho dos obuses, com o 
conflito a agudizar-se, com a 
Tanzânia a abrir uma nova 

frente, os mercenários ataba-
lhoados, em meio a falta de 
clareza na “resposta estraté-
gica”, a população dos distri-
tos a norte de Cabo Delgado 
viu-se obrigada a deixar tudo 
para trás. 
 Os distritos de Quissanga, 
Muidumbe, Mocímboa da 
Praia, Macomia, que chega-
ram a ser tomados pelos ter-
roristas, tornaram-se despo-
voados, desertos provocados 
pelo medo da morte, enquan-
to as Forças de Defesa e Se-
gurança e a sua liga de par-
ceiros continuam a repor a 
ordem em zonas de violência.
Se os terroristas não têm ros-
to - como o Governo repete 
como se se tratasse de um 
mantra, uma forma também 

de se desculpar pela solução 
que já demora - os desloca-
dos em Cabo Delgado têm 
rostos que testemunham por 
um Governo que tenta o seu 
melhor para salvar a vida de 
milhares de cidadãos que es-
tão à deriva. 
Histórias de mulheres que 
viram seus maridos decapi-
tados por terroristas são co-
muns em Cabo Delgado. São 
também comuns histórias de 
filhos que viram seus pais 
serem decapitados. São ain-
da mais comuns histórias de 
pais que viram suas filhas e 
mulheres serem levadas pe-
los terroristas. As lágrimas 
e sangue são comuns e nada 
disto era esperado e a nada 
disto nos habituamos e nem 
devemos. 
Aquando da descoberta das 
reservas de gás e da indústria 
que parecia despontar sobre 
o mar, Cabo Delgado, esque-
cida por mais de 40 anos de 
Independência, parecia ser o 
terreno por onde Moçambi-
que começaria a ganhar as 
cores do desenvolvimento. 
Mas o terrorismo e os seus 
efeitos sociais e económicos 
adiaram o futuro que se pen-
sava à porta. 

Morrer a fugir da morte

Homens, mulheres e crian-
ças viram a guerra trocar-

Tornaram-se comuns imagens de famílias que a guerra tirou a dignidade

Os deslocados pelo terrorismo fizeram a população de Pemba crescer de forma presencial
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-lhes os planos, as casas 
em que viviam reduzidas a 
cinzas, as autoridades que 
lhes deviam proteger tam-
bém em fuga. A ausência 
do Estado tingiu de negro 
o horizonte de milhares de 
pessoas, então elas também 
quiseram colocar-se fora 
das zonas de conflito. 
A via terrestre mostrou-
-se insegura, com relato de 
cerco de estrada pelos ter-
roristas. A estratégia usada 
pelos terroristas no massa-
cre de Nangade (17 mortos) 
mostra o quão pode ser pe-
rigoso tentar ensaiar uma 
fuga de carro. Mas também 
é a via mais dispendiosa, a 
custar cerca de 2000 meti-
cais, quando já custou 700 
meticais. É o sofrimento de 
uns a fazer prosperar ou-
tros, a especulação que tem 
lugar em tempos de crise. 
A via marítima custa me-

tade do preço da terrestre, 
são cerca de 1000 meticais, 
um preço que também du-
plicou pelo terrorismo e 
pela urgência das popu-
lações em sair da zona de 
conflito. Mas a pressa fez 
com que os riscos da so-
brelotação das embarca-
ções não fossem notados. 
E uma tragédia acabou 
por acontecer no início de 
Novembro.  Foram, pe lo 
menos, 40 deslocados que 
morreram enquanto fugiam 
da morte. Um naufrágio de 
deslocados que lembrou os 
naufrágios de refugiados no 
Mediterrâneo, cimentando 
a ideia de “desastre huma-
nitário” que há muito se 
colou a situação em Cabo 
Delgado. O mar transfor-
mou-se em cemitério e colo-
cou em Moçambique, mais 
concretamente em Cabo 
Delgado, o que apenas vía-

mos com a vaga de refugia-
dos dos conflitos do Médio 
Oriente que tentam che-
gar a Europa. Salvar-se ou 
morrer tem quase o mesmo 
significado para quem não 
sabe como serão as 24 ho-
ras que lhe seguirão a vida 
e terá de viver com a me-
mória dos decapitados com 
os corpos regados de san-
gue. 
Chegam aos destinos a pe-
dir um bocadinho de água 
e um pedacinho de pão, 
como se fossem mendigos, 
mas não o são. Trata-se de 
homens que viram a guerra 
tirar-lhes a dignidade. 
Uns são acolhidos em ca-
sas de gente que até ali a 
desconhecia, pessoas que 
sentem a dor do outro e 
tentam fazer alguma coisa 
para minimizá-la, enquanto 
o Governo e suas extensões 
enchem o peito com discur-
sos politicamente correctos 
e vêem na ajuda humani-
tária uma oportunidade da 
corrupção enriquecedora. 
Destes refugiados, os que 
têm menos sorte dormem 
ali mesmo na Praia do Pa-
quite, encobertos pelo céu 
negro ,  a  c lara v i são da 
tempestade que há muito 
se abateu sobre suas vidas.
 Ainda assim, dezenas de 
barcos continuam a levar 
centenas de pessoas diaria-
mente para Pemba, que vê 
a sua população crescer de 
forma exponencial. São já 
mais de 300 mil, uma subi-
da de mais de 100 mil com-
parativamente ao último 
censo.

Em campos para acolher 
deslocados, também eles 
sobrelotados, é como se a 
Covid-19 não existisse, a 
saúde passa para segundo 
plano quando em primei-
ro está a sobrevivência. 
Mas se a Covid-19 é mais 
discreta, a cólera não o-é. 
E eclodiu num campo de 
deslocados fazendo mortos 
e levando com que mais 
outros milhares fugissem 
de mais uma guerra. São 
mais pedras sobre uma po-
pulação que ainda se tenta 
reerguer da fúria do ciclone 
Kenneth, uma população 
que mostra o real significado 
da resiliência que se tornou 
num chavão político. Nem 

mesmo Obelix aguentaria 
tanto.
Ao lado desses deslocados e 
das vítimas da guerra em ge-
ral pontificam jovens milita-
res e polícias que tudo fazem 
para defender a Pátria e im-
por a Lei e Ordem, ante ter-
roristas que destroem tudo.
Esses membros das FDS, e 
naturalmente as mais altas 
hierarquias, incluindo o seu 
Comandante-Chefe, mere-
cem destaque e nossa ho-
menagem, na esperança de 
que melhores dias cheguem. 
O terrorismo marcou o ano 
que termina em Cabo Delga-
do, com impacto no resto do 
País e na região austral de 
África. 

As FDS continuam com dias difíceis em Cabo Delgado

Por ocasião da quadra festiva, designadamente Dia da Fa-
mília e Passagem de Ano, a empresa MAGAZINE MUL-
TIMÉDIA, SA., comunica a interrupção da impressão do 
Jornal MAGAZINE Independente, a partir do dia 29 de 
Dezembro corrente, cuja retoma da edição será no dia 12 
de Janeiro de 2021. Todavia, as notícias continuarão a ser 
actualizadas no Site do MAGAZINE Independente Onli-
ne, pelo que desejamos a todos os leitores e parceiros um 
Feliz Natal e Próspero 2021, obedecendo sempre as medi-
das de prevenção contra a Covid-19

Maputo, 21 de Dezembro de 2020
A Direcção

Interrupção por ocasião 
da quadra festiva
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opinião

Comandante Naila de Sousa, a embondeira 
que voa com Tete no coração

Naila Brenda Zacarias Fi-
délis de Sousa, a primeira 
embondeira do conglomera-
do de embondeiros de Tete 
a voar um Boeing 737 das 
LAM. Concluiu o curso de 
aviação e obteve o seu Bre-
vê em finais de 2013 e em 
2019, foi promovida à Co-
mandante de Voo. O seu 
voo inaugural em que co-
mandou sozinha, foi num 
avião Cessna 152, no dia 14 
de Fevereiro de 2011, e hoje 
já acumula mais de 3000 
horas de voo.
Filha primogênita de Esta-
nislau Gilberto João Fidélis 
de Sousa e Sónia Zacarias 
de Sousa, dois antigos des-
portistas que brilharam nos 
campos de jogos da cidade 
de Tete e não só, optou por 
uma outra vertente de bri-
lhar na vida, conduzindo 
milhares de vidas nas estra-
das das nuvens, para vários 
destinos geográficos. Naila 
diz que prefere voos notur-
nos, para apreciar a calma-
ria e o brilho das estrelas. 
Mulher de sorriso conta-
giante e simpático, apesar 
da sua pequenez física, ins-
pira confiança e segurança. 
Naila teve uma boa e dife-
renciada infância, mas nem 
por isso se deixou influen-
ciar nas malhas da anti-
patia, orgulho excessivo, 
preconceito e soberba, que 
caracterizam grande parte 
das pseudo-elites da socie-
dade nacional. Aliás, Naila 
cresceu talhada à enfren-
tar e vencer as barreiras do 
preconceito.
Licenciada em Engenharia 
Informática (onde era das 
poucas mulheres), já lhe 
tinha sido advertido pelos 

instrutores, que o mundo 
em geral e principalmente 
em África, os passageiros 
não estão habituados a ver 
uma mulher nos controles 
de um avião, e associado à 
sua fisionomia, já ouviu um 
passageiro dizendo que se 
soubesse que era uma crian-
ça que estava a voar, não 
teria embarcado no mes-
mo voo. Valeu-lhe o “ba-
ckground” em saber lidar 
com questões de preconcei-
to, primeiro do seu próprio 
meio para o exterior e de-
pois do exterior para o seu 
próprio meio. Muito cedo 
percebeu que a coerência 
endôgena, conduz ao su-
cesso exôgeno e vice-versa. 
Aliás, não é por acaso que 
quando decidiu fazer o en-
sino superior, optou por 
Engenharia Informática. 
Sempre predisposta à fazer 
a diferença. Marcou positi-
vamente a história de Tete, 
ao tornar-se na pr imei -
ra tetense a comandar um 
voo. Para além do falecido 
Comandante António Zeca 
da TAP, Capitão Ernesto 
Fisher Lino, Comandante 
João Jamal, Comandante 
Daniel Tuzine Filipe, todos 
de Tete, Naila até agora, 
salvo engano, é a primeira 
mulher de Tete a capitanear 
voos das LAM. 
Merece uma distinção ao 
mais alto nível da pron-
víncia de Tete, e é digna 
de honra na toponímia lo-
cal, nos actuais bairros de 
expansão. É tempo de se 
deixar para trás as várias 
formas de caudilhismo, que 
não acrescentam valor à so-
ciedade. Há que se abando-
nar, mesmo que gradativa e 

Embondeiro

Lionel Papane

paulatinamente, o “Mito da 
Caverna”. A lógica de que 
sejam sempre as mesmas 
pessoas, ou as previsíveis, 
à amealhar distinções, deve 
ser desconstruída. 
Afinal somos cerca de 30 
milhoes de cidadãos em di-
ferentes províncias, cidades, 
localidades e vilas deste 
grande país. Será que or-
ganizações como a OJM e 
OMM, só devem enaltecer 
figuras da Luta Armada de 
Libertação Nacional ou à 
ela relacionada? Naila de 
Sousa é uma jovem mulher, 
distinta cidadã, servidora 
pública que com galhardia, 
valoriza Tete e suas gentes!
A Comandante Naila de 
Sousa merece a minha ho-
menagem nesta rubrica, 
como forma de convoca-

ção de consciência à uma 
reflexão profunda sobre o 
heroicismo anônimo e não 
valorizado. Aliás, essa tem 
sido a tônica desta rubrica. 
E já agora, com uma ligei-
ra picada da minha língua 
afiada, que tal se a fotogra-
fia de Naila de Sousa fosse 
colocada em destaque e ex-
posta em algum mural de-
dicado aos cidadãos quem 
elevam o nome de Tete? 
Há que “pensar local”, evi-
denciando e promovendo a 
prata da casa, sem prejuí-
zo de “heróis nacionais”, 
que também merecem o seu 
destaque. O Município pode 
criar imagens publicitárias 
(outdoors), com mensagens 
sugestivas que valorizem a 
cidade, usando imagens de 
cidadãos locais como Naila 

de Sousa.
Está de parabéns, Capi-
tã Naila de Sousa, por ele-
var Tete aos céus, dentro e 
fora do espaço aéreo nacio-
nal. Auguro que em breve 
possa fazê-lo no espaço, na 
realização do seu sonho de 
tornar-se Astronauta. Mere-
ce que se lhe tire o chapéu, 
vergando a minha coluna 
vertebral, em sinal de tribu-
to e respeito.
Finalmente, como diria o 
nosso saudoso Embondeiro 
Tchagwatika Ndzeru, “esta 
é a última incabável dum 
gajo”, para o famigerado 
ano de 2020. Que 2021 seja 
melhor para todos.
Bem haja ,  Comandante 
Naila de Sousa, a embon-
deira que voa com Tete no 
coração!
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Correu célere pelo mundo fora, 
mas sem grandes precipitações, a 
notícia sobre a aplicação da va-
cina contra a pandemia do Co-
vina-19 que arrastou consigo um 
ar fresco de esperança e alívio 
em todo os continentes e países 
do mundo.
No contexto da África Austral, 
em particular e de África em 
geral, Angola tem um papel pre-
dominante tendo em conta a sua 
posição geográfica e geopolítica. 
Ainda no século passado, Cecil 
Rohdes preconizava a construção 
de uma estrada ligando a cida-
de do Cabo, na África do Sul, 
à cidade faraónica do Cairo, no 
Egipto, passando pela Zâmbia, 
onde simbolicamente se criou 
em pleno Centro de Lusaka, sua 
Capital, uma rua que se denomi-
na até aos dias de hoje de Cairo 

Rohdes.
A pandemia da Covid-19 veio 
demonstrar a justeza desta ideia 
e para a necessidade de se dar 
combate cerrado à crise econó-
mica e financeira mundial e em 
simultâneo à pandemia, a qual 
torna-se necessário que as lide-
ranças de Angola e da África do 
Sul tenham um papel fundamen-
tal numa África unida e determi-
nada nas várias vertentes de luta 
contra a crise económica e finan-
ceira mundial e contra a crise sa-
nitária que nos afecta.
Angola lançou o Programa de 
Saneamento Económico e Fi-
nanceiro, elaborado por técnicos 
nacionais, com vista a se intro-
duzirem reformas de grande 
envergadura a médio e a longo 
prazo, de âmbito económico e 
financeiro, que, por sua vez, po-
deriam vir a transformar toda 
a região Austral do continente, 
pela profundidade das medidas 
preconizadas e reconhecidas pe-
las Agências das Nações Unidas 
e personalidades de reconhecida 

credibilidade.
Apesar da implementação de 
algumas dessas reformas com 
sucesso, esse programa, vulgar-
mente conhecido como SEF, foi 
interrompido por razões políticas 
e de lutas de hegemonia entre os 
contentores mundiais.Com o sur-
gimento da crise, este programa 
volta a ter actualidade, desta fei-
ta estabelecendo condições para 
que os países de todo o mundo 
criem condições no pós-covid que 
se avizinha, para a recuperação 
das suas economias em crise.
Angola e a África do Sul podem 
e devem tornar-se países privile-
giados para o arranque da via-
bilidade da economia mundial, 
presentemente paralisada e em 
recessão, ameaçando mesmo ser 
duradoira e destruidora, se não 
houver consciência que chegou 
o momento para se iniciar o ata-
que com força e determinação.
Para tal, o sector das Obras 
Públicas e dos Transportes são 
vitais para a abertura do conti-
nente africano ao mundo, cons-

truindo estradas e auto estradas, 
vias-férreas de bitola mais larga, 
pontes, que partindo da cidade 
do Cabo transitam por Maputo, 
Lusaka e Luanda em direcção ao 
Cairo e daí para o Norte do con-
tinente.
Voltamos a insistir nas lideran-
ças fortes e determinadas, livres 
de pressões ideológicas, absolu-
tamente desnecessárias e apenas 
baseadas numa sã e fraterna 
competitividade entre as empre-
sas do mundo inteiro, apoiando 
solidariamente as empresas na-
cionais e a formação de quadros 
nacionais, de modo a se garantir 
a manutenção pelas empresas 
que forem sendo implementadas.
Uma vez satisfeita a procura 
mundial neste sector de arran-
que, torna-se necessário dar 
passos significativos no desenvol-
vimento e diversificação da eco-
nomia, eliminando-se as barrei-
ras centralizadoras que impedem 
o progresso e a iniciativa local 
na agricultura, quer na familiar, 
quer de pequenos, médios e gran-

des agricultores.
O excessivo centralismo no Mi-
nistério da Agricultura, não só é 
desalentador como também não 
incentiva as acções de carácter 
científico e de fomento, como é 
o caso das chamadas estações 
experimentais, na província de 
Benguela, onde vimos campos de 
cultivo de frutas como mangas e 
bananas no vale do Cavaco ou 
a famosa laranja de Caimbam-
bo e outras fruteiras em estado 
de degradação avançado, devido 
ao abandono que se verifica no 
apoio que se lhes deveria dar, 
ameaçando a sua extinção que 
constituem um património inco-
mensurável.
Estas estações deveriam ser o 
instrumento principal de apoio 
aos produtores através da melho-
ria das sementes e plantas e da 
sua criteriosa distribuição, evi-
tando-se o mal-estar permanente 
e mesmo a revolta, derivada da 
excessiva centralização destas 
instituições que retiram a inicia-
tiva local.

A África prepara e antecipa 
o pós-Covid-19

Jornal de Angola

O Presidente Filipe Nyusi foi ao 
Parlamento, na semana passa-
da, prestar o habitual informe 
anual sobre a situação geral do 
País que governa. Fê-lo pela 
sexta vez, e pela primeira no 
contexto do seu segundo man-
dato.
Cumpre assim um preceito 
constitucional que o obriga a 
dirigir-se à Nação, via Parla-
mento, uma vez por ano, para 
dar a conhecer a situação do 
País que governa, numa acção 
que consolida a Democracia no 
País e estabiliza a relação entre 
o Executivo que dirige e o Par-
lamento, que é por excelência a 
Casa do Povo.
Foi um informe rico. Tanto na 
forma como no conteúdo, Nyusi 
esmerou-se. Foi ao detalhe sobre 
vários temas, alguns dos quais 
tabus e classificados, como é a 
situação de terrorismo em Cabo 
Delgado e a violência armada 
nas províncias de Manica e So-
fala.

Nyusi não se fez de rogado. Da 
economia à criminalidade, da 
descentralização aos seus esfor-
ços de diálogo com todas as for-
ças vivas da sociedade, dos pla-
nos de desenvolvimento fixados 
no Plano Económico e Social 
do seu Governo, da corrupção à 
paz, o Chefe de Estado falou de 
quase tudo.
Ficamos a saber o que o Gover-
no tem feito para o fenómeno 
do terrorismo em Cabo Delga-
do, com revelações à mistura, 
como por exemplo sabermos que 
o fenómeno começou a se desen-
volver em 2012 e o Governo fez 
o seu devido acompanhamento, 
apesar da complexidade do mes-
mo.
Ficamos a saber de Nyusi o que 
pensa o Governo sobre as pro-
paladas ajudas de parceiros in-
ternacionais no combate ao ter-
rorismo, com o remate de que é 
preciso ter cautela na aceitação 
das ajudas, pois podemos ficar a 
gerir uma salada russa de mãos 

solidárias, com todas as conse-
quências nefastas que uma con-
fusão pode acarretar.
Sobre a violência no Centro, fi-
camos a saber de viva voz que, 
ao mesmo tempo que o Governo 
se mantém firme na estratégia 
do diálogo com o grupo de Ma-
riano Nhongo, activou uma ac-
ção militar firme para não ficar 
na defensiva e assistir impávido 
ao massacre de cidadãos indefe-
sos. Uma estratégia que junta a 
defensiva e ofensiva.
O Presidente moçambicano 
falou também de um tema in-
cómodo, justamente sobre os 
raptos e sequestros que tanto 
abalam a economia do País nos 
últimos anos. A boa nova anun-
ciada é de que está em prepa-
ração uma unidade anti-raptos 
para tomar conta deste crime 
com maior especialização.
Abordou o DDR em andamen-
to com a Renamo, fazendo um 
balanço exaustivo do que foi fei-
to e o que há por fazer, como 

por exemplo os cerca de 4 mil 
guerrilheiros que ainda estão 
por desmobilizar. Fica a ideia de 
que há um trabalho árduo, feito 
com paciência mas que está a 
dar resultados.
O informe de Nyusi foi exaus-
tivo de verdade. Claro que não 
agradou a todos, mas isso é 
normal em democracias. Uns 
gostaram e aplaudiram. Outros 
desdenharam-no e viraram-se 
para o lado, e outros até fica-
ram indiferentes.
Uns acham que o Presidente da 
República foi optimista demais, 
enquanto o cenário e o dia-a-dia 
são de uma realidade atrofiante. 
Outros consideram que a vida 
está difícil mas o Governo não 
atira a toalha ao chão. Uns fi-
cam pelo eterno derrotismo, 
num contexto internacional re-
conhecidamente difícil.
Para nós foi um informe rico e 
detalhado. Aliás, pela primeira 
vez enquanto Presidente, Nyusi 
falou de pé cerca de três horas, 

o que não é pouco. Para além 
do discurso escrito, o Chefe de 
Estado foi fazendo comentá-
rios que ajudaram a dar con-
texto a sua explanação.
Temos um informe que nos 
actualiza sobre os principais 
desafios do País, pois o Presi-
dente da República não fugiu 
dos problemas, mas também 
um discurso que nos dá es-
perança sobre dias melhores. 
Nós acreditamos em dias me-
lhores. E esses dias vêm com 
o trabalho e com a unidade 
dos moçambicanos. Vêm com 
a paz, que todos os moçambi-
canos de bem devem construir 
dia após dia.
Dito isto, esperamos que to-
dos nós passemos Boas Festas 
e o próximo ano seja melhor 
que este, com menos violência, 
menos criminalidade, menos 
ódio e mais acções viradas ao 
bem-estar e ao desenvolvimento 
individual e colectivo. 
Bem-haja Moçambique!

Nyusi no seu melhor sobre 
situação geral do País



8 Magazine independente Terça-feira   | 22 de Dezembro 2020 

PUBLICIDADE



22 de Dezembro 2020   |   Terça-feira 9Magazine independente

PUBLICIDADE



10 Magazine independente Terça-feira   | 22 de Dezembro 2020 

nacional

Urge revisão do artigo 69 da Lei 
de Probidade Pública

País precisa de seis mil milhões dólares para atingir acesso universal à energia
O Presidente do Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique (EDM) disse que o País precisa 
de seis mil milhões de dólares para assegurar que todos os moçambicanos tenham acesso à energia eléctrica 
até 2030, qualificando a meta como “um desafio grande”. 

O Misa-Moçambique disse 
ser urgente a revisão do 
artigo 69, da Lei 16/2012, 
de 14 de Agosto, que 
versa sobre a confiden-
cialidade. Falando no final 
da conferência alusiva ao 
Dia Mundial da Liberdade 
de Imprensa, o presiden-
te do MISA-Moçambique, 
Fernando Gonçalves, 
avançou que o artigo 
deve proibir a divulgação 
de conteúdos por qual-
quer pessoa, excepto a 
imprensa, desde que o 
interesse público o justi-
fique.  

Aida Matsinhe

Anualmente ,  o 
mund o  a s s i -
nala no dia 03 
de Maio o Dia 
Mundial da Li-

berdade de Imprensa, mas 
devido à eclosão da pande-
mia da Covid-19, que levou 
quase todos os países ao 
confinamento, as celebrações 
deste ano tiveram lugar nas 
vésperas do Dia Internacio-
nal dos Direitos Humanos.
Em Moçambique, as celebra-
ções do Dia Mundial da Li-
berdade de Imprensa foram 
marcadas pela realização da 
conferência organizada pelo 
MISA, que decorreu sob o 
lema “Jornalismo sem medo 
e sem favores”, onde foram 
debatidos vários temas liga-
dos ao exercício da profissão 
de jornalismo e lançado o 
projecto “coronavirusfacts”.
No final do encontro, o presi-
dente do MISA-Moçambique 
disse ser urgente a revisão 
do número um do artigo 
69, da Lei 16/2012, de 14 
de Agosto, que diz que não 
é permitida a divulgação de 
conteúdo da parte dois das 
declarações dos direitos, ren-
dimentos, títulos, acções ou 
qualquer outra espécie de 

bens e valores dos servidores 
públicos previstos na Lei. 
Fernando Gonçalves, que 
falava sobre o tema “Prote-
gendo liberdades de impren-
sa em Moçambique: passos a 
seguir”, disse que o Governo 
deve rever o artigo 69 da Lei 
de Probidade Pública, que 
penaliza até três meses e res-
pectiva indemnização a quem 
divulgar o conteúdo da parte 
dois das declarações de ren-
dimento dos dirigentes públi-
cos, pois este deve, sim, proi-
bir a divulgação de conteúdo 
por qualquer pessoa excepto 
a imprensa, desde que o inte-
resse público o justifique.  
Para Fernando Gonçalves, 
as leis de privacidade e sigilo 
não devem inibir a divulga-
ção de informações de inte-
resse público.
 Sobre o tema “Cenário das 
violações, crimes contra as 
liberdades de imprensa e me-
canismos de protecção de jor-
nalistas em Moçambique”, o 
director executivo do MISA, 
Ernesto Nhanale, que fala-
va na qualidade de orador, 
avançou que a influência do 
partido no poder, as fragili-

dades económicas e o confli-
to militar em Cabo Delgado 
têm tido efeitos nas liberda-
des de imprensa e de expres-
são. 
Segundo a fonte, citando um 
relatório produzido pelo MI-
SA-Moçambique, o País re-
gistou nos anos 2019 e 2020 
uma tendência de as viola-
ções dos direitos da liberda-
de de Imprensa se manterem 
elevadas, uma subida que se 
verifica desde 2016, porém, 
nestes últimos dois anos os 
casos foram mais graves e to-
maram proporções inadmissí-
veis, o que cria sentimentos 
de medo. 
Por sua vez, Paula Simas, 
Coordenadora do Alto-Co-
missariado das Nações Uni-
das para os Direitos Huma-
nos em Moçambique, falando 
na qualidade de oradora do 
tema acima referido, dis-
se que qualquer ataque ou 
ameaça a jornalistas é um 
ataque à democracia e aos 
direitos humanos. Se estes 
ataques não são devidamente 
investigados e resolvidos sig-
nifica que esses direitos não 
são garantidos e, de facto, o 

Estado de Direito não está 
sendo realizado na sua pleni-
tude.
Dos estudos realizados, se-
gundo  avançou  S ima s , 

con~tatou-se que urge a uti-
lização dos mecanismos de 
defesa dos direitos cada vez 
mais e lembrar os Estados 
sobre os padrões interna-

Paula Simas

Fernando Gonçalves
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cionais que garantem esses 
direitos, tendo acrescenta-
do que olhando para o qua-
dro legal internacional exis-
tem muitos instrumentos da 
União Africana e das Nações 
Unidas que Moçambique 
subscreveu, que garantem 
o direito ao exercício das li-
berdades de expressão e de 
liberdade de imprensa.
Aliás, segundo a fonte, este 
ano a União Africana lançou 
uma versão actualizada sobre 
a declaração de princípio e 
da importância da liberdade 
de expressão e de acesso à in-
formação. Nela se destaca o 
compromisso dos Estados em 
garantir espaço propício para 
o exercício da liberdade de 
imprensa, documentos esses 
que são um guião para todos 
garantirem a efectivação des-
tes direitos. 
O quadro legal é só um as-
pecto, porém, segundo acres-
centou Simas, tem que existir 
mecanismos que garantam a 
implementação desses direi-
tos e a protecção dos jorna-
listas e de outros que traba-
lham nessa área. E para isso 
há a necessidade de se fazer 
um engajamento maior com 
os mecanismos internacionais 
dos direitos humanos.
No ano que vem, acrescentou 
Simas, Moçambique vai ser 
avaliado pelo Mecanismo de 
Revisão Periódica Universal, 
sendo esta uma oportunida-
de para diferentes entidades 
conseguirem se engajar com 
os Estados das Nações Uni-
das que vão fazer recomen-
dações a Moçambique sobre 
como os Direitos Humanos 
estão sendo observados.
“Na última revisão houve 
recomendações, destacando-
-se entre elas adequações do 
quadro legal que trata das 

questões de criminalização 
da difamação, da injúria e a 
importância de tirar alguns 
destes aspectos para garan-
tir maior protecção ao direito 
das pessoas”, referiu.
O editor do jornal Canal de 
Moçambique e moderador 
do debate, Matias Guen-
te, chamou a atencão sobre 
a necessidade de se sair dos 
relatórios e conferências para 
resultados palpáveis, pois, no 
seu entender, o problema já 
está identificado. É tempo 
para a mobilização de acções 
colectivas para a garantia 
das liberdades de imprensa 
e construção de uma demo-
cracia efectiva, que não se li-
mita apenas na deposição do 
voto de cinco em cinco anos.  

MISAU deve instalar uma 
unidade de controlo de 
informação 

Falando sobre o tema “Coro-
navirusfactos: Abordagens à 
desinformação em tempo da 
Covid-19”, o orador referiu 
que as informações de natu-
reza científica ligadas à pan-
demia devem passar por uma 
unidade de verificação de no-
tícias, que pode ser instalada 
dentro do Ministério da Saú-
de e gerida por especialistas 
para dar prova e credibilida-
de a informações sobre o co-
ronavírus.
Segundo a fonte, com a Co-
vid-19 a área da saúde foi a 
mais afectada com as “fake 
news”, sendo que a desinfor-
mação veio de vários cantos 
e consumida pelos moçambi-
canos, o que provocou uma 
corrida desenfreada para a 
compra da Cloroquina. Isso 
foi possível porque as falsas 
notícias encontraram um am-

biente fértil, porque interna-
mente não existe uma unida-
de que faz a verificação das 
notícias que são veiculadas lá 
de fora. 
Por exemplo, acrescentou o 
docente de jornalismo, vá-
rias vezes os moçambicanos 
foram confrontados com a 
informação de que o bafo do 
eucalipto imuniza, entenden-
do que cientificamente deve-
ria aparecer um especialista 
da área de medicina para ex-
plicar se esses curativos tra-
dicionais são eficazes e qual a 
dosagem que deve ser aplica-
da.
Mesmo o MISAU não tem 
uma unidade que faz a veri-

ficação das notícias. O que 
se tem notado, segundo o 

docente, são apenas algumas 
respostas esporádicas para 
responder algumas desinfor-
mações que existem, porém 
a velocidade em que circula 
a informação é maior, sendo 
nessa velocidade que se deve 
responder, pois a fake news 
pode desacreditar a imagem 
de uma pessoa ou de uma 
instituição.

Exercício da democracia 
vai além da deposição de 
votos

Severino Ngoenha, reitor 
da Universidade Técnica de 
Moçambique, falando sobre 

“Liberdade de imprensa e 
cultura democrática: que ce-

nário e rumo face ao actual 
contexto de Moçambique”, 
referiu que o jornalista joga 
um papel importante no ga-
rante do exercício da demo-
cracia.
Ngoenha avançou igualmen-
te que o exercício da demo-
cracia vai além da deposição 
de votos de cinco em cinco 
anos, isto é, significa parti-
cipar na tomada de decisões 
dos problemas colectivos 
com conhecimento de causa.
Para que os cerca de 30 
milhões de moçambicanos, 
dos quais três quartos não 
sabem ler, nem escrever, 
possam entender as políti-
cas públicas e participarem 
plenamente no exercício da 
democracia, precisam de um 
tradutor e este tradutor é o 
jornalista.
Segundo Ngoenha, este tra-
dutor também joga um pa-
pel importante para que a 
luta, no quotidiano da so-
brevivência das pessoas, che-
gue ao palco da tomada de 
decisão.   
“Então, uma vez mais pre-
cisamos de gente que seja 
capaz de pegar nessas preo-
cupações marginais, mas 
fundamentais para a vida 
das pessoas e traduzi-las 
para que elas se tornem em 
preocupações políticas, eco-
nómicas e financeiras, para 
aqueles cujas funções é to-
mar decisões para o conjun-
to da população”, explicou. 
“Porém o jornalista, o bom 
jornalista, o jornalismo e 
bom jornalismo são a condi-
ção necessária e indispensá-
vel para que haja democra-
cia”, disse.
“Entretanto, para que este 
jornalista não traia a cau-
sa é necessário que esteja 
profissionalmente prepara-
do e respeite a deontologia 
profissional”, disse Severino 
Ngoenha, reconhecendo de 
seguida que a maior dificul-
dade do jornalismo no mun-
do está ligada à necessidade 
de ocultação de factos, e 
“nós escondemos aquilo que 
não é moralmente lícito, per-
sistimos em desconfiar aque-
les cuja função é tornar a 
sociedade transparente a ela 
própria”, alertou. 
Para Ngoenha, uma socieda-
de que não tem condições de 
aplicar o Estado de Direito 
não tem condições de ser de-
mocrática, e os dois maiores 
poderes que vêm nos jorna-
listas uma ameaça são um 
certo tipo de poder político e 
certas atitudes de poder eco-
nómico.
“Os poderes políticos, eco-
nómicos e financeiros são os 
que fazem com que o traba-
lho do jornalista não renda 
nos serviços democráticos 
que os países e os povos ne-
cessitam”, rematou. 

Severino Ngoenha

Matias GuenteErnesto Nhanale
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Contextualização
Com a eclosão da pandemia da Covid-19 no país, o Presidente da Repúbli-
ca decretou nos finais do mês de Março deste ano, o encerramento de todos 
os subsistemas de ensino como uma das medidas para evitar a propagação 
do vírus. Esta decisão veio a ser revogada através do decreto presidencial 
66/2020 de 11 de Agosto, que aprova as medidas de execução administra-
tiva sectoriais para a contenção da propagação da pandemia da Covid-19, 
em vigor durante o Estado de Emergência. O referido decreto estabelece 
para o sector de Educação, no seu artigo nº 15 a necessidade de retoma das 
aulas presenciais de forma faseada, nomeadamente: para o ensino Superior 
a partir de 18 de Agosto, para o ensino Secundário, em concreto a 12ª clas-
se a partir de 01 de Outubro e para os outros subsistemas ficariam a mercê 
da evolução da pandemia. 
Embora o decreto presidencial estabeleça o calendário de retoma às aulas, 
este processo está condicionado, dentre os vários requisitos, à existência de 
planos de contingência sectorias nas escolas, a serem aprovados pelas auto-
ridades sanitárias, conferindo a prontidão para o arranque das aulas.
Ao nível nacional, até a data anunciada (28 de Junho de 2020) para a re-
toma das aulas, das 416 escolas que leccionam a 12ª classe, apenas 53 % é 
que foram aprovadas para o reinício as aulas. No Distrito de Marracuene 
em particular, das quinze escolas avaliadas no âmbito deste estudo, 5 fa-
zem parte das estatísticas de retoma as aulas. As demais escolas foram se-
leccionadas tomando em consideração a orientação de que os outros subsis-
temas de ensino entrariam em funcionamento com a evolução da Covid-19.
O presente documento espelha os resultados do estudo realizado pela So-
ciedade Aberta no mês de Novembro do ano corrente, sobre as condições 
de preparação física e logística existentes nas escolas do Distrito de Mar-
racuene para o retorno às aulas Presenciais. O estudo teve como objectivo 
verificar como as escolas estão a operacionalizar as orientações emanadas 
para a sua reabertura. 
A informação foi recolhida através da análise documental, entrevistas a 
informantes-chave, sessões de grupos focais e observação directa (baseada 
no preenchimento da ficha de verificação de conformidade).
 A tabela abaixo apresenta o nome das escolas abrangidas pelo estudo.

Principais resultados: Grau de preparação das escolas para o re-
torno às aulas presenciais
Abaixo apresenta-se comparação das escolas antes e depois da pandemia da 
Covid-19, boas práticas de prevenção implementadas nas escolas e os prin-
cipais desafios para o regresso às aulas presenciais.

Análise Comparativa das Escolas antes e depois da Covid-19
A avaliação comparativa das escolas foi captada através de um instrumen-
to de verificação de conformidade para a retoma das aulas desenvolvido 
pelo sector de saúde. Este instrumento permitiu avaliar as escolas em 9 
dimensões cruciais, nomeadamente: aspectos gerais, higiene e limpeza, hino 

nacional, disposição da biblioteca, disposição das salas de aulas, refeitórios/
cantinas escolares, recursos humanos, sanitários e treinos/capacitações a 
comunidade escolar. 

Mudanças introduzidas nas escolas em resposta à Covid-19
De uma forma geral, a Covid-19 veio contribuir para a melhoria das con-
dições das escolas em termos de higiene, saneamento do meio e disposição 
das salas de aulas, incluindo a redução da superlotação das turmas. Antes 
da pandemia, o número de alunos rondava entre 90 a 45 por turma, con-
tudo em estreita conformidade com o Plano de Contingência do Sector de 
Saúde as escolas redistribuíram os seus alunos em média turmas de 20. 
Esta redução do número de alunos permite que a exigência em relação ao 
distanciamento social seja mantida em 1,5metros, o que representa uma 
significativa mudança na disposição das salas. 
Na maioria das escolas foi definido que cada aluno se senta na sua própria 
carteira e em duas escolas notou-se a afixação em cada sala de aulas, a lista 
de alunos por carteira, de modo a evitar a permuta de lugares e de cartei-
ras entre os alunos. Nas demais escolas, o número do aluno foi afixado na 
respectiva carteira.

Posicionamento das carteiras nas Bibliotecas/salas de aulas
No que concerne às bibliotecas, embora o sector da Educação preconize a 
adopção das mesmas medidas de distanciamento e ocupação das carteiras, 
incluindo a higienização das mãos, em algumas escolas avaliadas, as mes-
mas encontram-se encerradas, pelo receio de constituir o foco de contami-
nação e propagação do vírus. À semelhança das bibliotecas, as cantinas 
escolares em estreita observância da orientação do Ministério encontram-se 
encerradas, e foi proibida actividade de comércio informal nas proximida-
des da Escola.

Afixação de cartazes com informação sobre a Covid-19
No contexto da prevenção da Covid-19, a sinalização é um dos requisitos 
para assegurar que haja maior acesso à informação e serviços de preven-
ção disponíveis. Assim, em todas as Escolas foram afixados cartazes so-
bre a pandemia, incluindo as medidas de prevenção. Todavia, estes são 
insuficientes para afixar em toda a escola e em algumas, como é o caso da 
Primária Completa de Mateque e Gimo Ocossa, os cartazes são antigos e 
constantemente são rasgados pelos alunos.  

Demarcação de espaços
Em relação à demarcação de espaços, houve algum incremento da sinaliza-
ção nas escolas para indicar os pontos de higienização das mãos, indicação 
das portas de entrada e saída do recinto escolar, identificação dos lugares 
de cada aluno para a entoação do hino nacional, incluindo as carteiras dos 
alunos nas salas de aulas. Em particular, a Escola Nhongonhane, Albert 
Einstein de Mbuva, Gimo Ocossa e a Franciscana Hospitaleira estabelece-
ram marcos com recurso a material local (paus/pedras/blocos) para indicar 
o distanciamento requerido durante a entoação do hino nacional. 

Construção/reabilitação de infra-estruturas
Relativamente à infra-estruturas, devido a falta de recursos, a maior parte 
das escolas não registou grandes mudanças, tendo procurado se adaptar

PUBLICIDADE

Grau de preparação das escolas do Distrito de 
Marracuene para o retorno às aulas presenciais

Fotos 1 e 2: Indicação de lugares para a entoação do hino nacional e 
sinalizador para a ocupação das carteiras na Escola Nhongonhane
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ao contexto da pandemia, respondendo as exigências de prevenção, através da 
colocação de pontos de lavagem das mãos, antes e depois da entrada, no recinto 
escolar, nas proximidades das salas de aulas, incluindo sanitários.  Mas, também 
apurou-se que nas Escolas Comunitária Santa Montanha, Jossyquina, Eduardo 
Mondlane, Zintava, Filipe Samuel Magaia houve reabilitação e electrificação das 
casas de banho, vedação do muro com chapas de zinco para reduzir o fluxo de 
pessoas que entram na escola, alocação de carteiras, reabilitação e pintura de 
salas de aulas.
Ademais, as Escolas Secundária de Michafutene e Nhongonhane durante a pan-
demia iniciaram a abertura de um furo de água, contudo o mesmo ainda não 
se encontra operacional, pois as obras ainda não estão concluídas. Até então, o 
sistema de abastecimento de água está dependente de um tanque/tambor e uma 
torneira que se mostra insuficiente para atender as necessidades da comunidade 
escolar, daí que a Escola adquiriu baldes móveis que ainda não foram distribuí-
dos pelas salas.
Entretanto, nas restantes escolas, antes da eclosão da pandemia, a higiene das 
mãos era feita apenas nos sanitários existentes para os alunos e professores. E na 
senda dos preparativos para a retoma das aulas, foi feita a colocação de torneiras 
logo na entrada da escola, no recinto escolar nas proximidades das salas de aulas 
e foi assegurada a limpeza e disponibilidade de água potável nos sanitários. 
Embora as condições dos sanitários não sejam uniforme nas escolas, foi consta-
tado que algumas melhoraram as condições de higiene dos seus sanitários, ob-
servando as medidas essenciais para o seu funcionamento, água corrente para 
a higiene individual e ventilação. Porém, outras ainda não cumprem com os re-
quisitos necessários para o seu funcionamento, pois os sanitários não dispõem de 
água de forma contínua (Escola Centro Educacional), os professores e funcioná-
rios usam o mesmo sanitário (Escola de Zintava), os sanitários não têm janelas 
apenas respiradores, o que não permite a devida circulação do ar (Escola Filipe 
Samuel Magaia e Eduardo Mondlane). 

Boas Práticas de Prevenção Implementadas nas Escolas
Em relação às boas práticas de prevenção, apurou-se que há vários aspectos 
comuns nas intervenções que as escolas implementam, decorrentes da adaptação 
do plano de contingência sectorial. A existência destes planos representa uma 
das boas práticas no âmbito da prevenção e é com base neles que as escolas defi-
nem prioridades e acções concretas de prevenção da Covid-19.

Rastreio de temperatura 
No que concerne ao rastreio, com a excepção da Escola de Nhongonhane, os 
alunos são medidos a temperatura antes de entrar no recinto escolar, através de 
um termómetro infravermelho. Entretanto, na EPC Eduardo Mondlane há pou-
ca rigorosidade no rastreio dos alunos à entrada da escola, o que contribui para 
que os alunos entrem no recinto escolar sem medir a temperatura. Enquanto a 
Escola Secundária Franciscana e Filipe Samuel Magaia adoptaram a prática de 
desinfecção dos pés, a Sagrada Família faz a desinfecção das mãos, usando o ál-
cool, logo à entrada no recinto escolar. 

Gestão dos alunos 
Em cumprimento do plano de contingência do Sector de Saúde, as escolas redu-
ziram o número de alunos para não mais de 20 e a Escola Nhongonhane, Gwaza 
Muthini e Franciscana Hospitaleira dispõem de listas identificadoras dos alunos 
por carteira, o que constitui uma boa prática, evitando a mobilidade dos alunos 
dentro da sala. A Escola Secundária Franciscana Hospitaleira está a implemen-
tar a estratégia de intercalação das salas de aulas como uma medida de redução 
de contacto entre os alunos e dos quatro portões existentes, 3 são dedicados para 
o movimento de saída e um para a entrada, permitindo assim um maior controlo 
na medição da temperatura. 

Gestão dos intervalos 
A redução do contacto entre os alunos estende-se até ao gozo de todos os inter-
valos, onde os alunos são obrigados a se manter nas suas carteiras e a fazer o 
lanche dentro das salas de aulas. Uma outra boa prática é a demarcação dos cor-
redores, observando o distanciamento de 1,5 metros, para permitir que os alunos 
possam estar em segurança nos corredores das salas. Aliado a isto, porque as bi-
bliotecas encontram-se encerradas, dada a falta de condições para o cumprimen-
to das medidas de prevenção e distanciamento mínimo recomendado, a Sagrada 
Família está a implementar uma boa prática que consiste no empréstimo do ma-
terial didáctico a ser consultado pelos alunos dentro do mesmo recinto escolar.

Higiene e limpeza 
No que diz respeito à resíduos sólidos, a Escola Comunitária Santa Montanha e 
Franciscana Hospitaleira dispõem de um incinerador e depósitos de resíduos por 
sala, sendo que as outras apresentam um pátio limpo e com depósitos para os 
resíduos sólidos que são queimados numa cova. Ademais, as condições de higiene 

individual e colectiva foram incrementadas através da aquisição de produtos de 
higiene e desinfecção, como medida para melhoria das necessidades dos alunos. 

Equipa de saúde escolar 
A promoção do conhecimento sobre as medidas de prevenção da Covid-19 figura 
como uma das boas práticas nas escolas, através da afixação de cartazes infor-
mativos nas paredes das salas de aulas e outros lugares de maior visibilidade. Os 
professores das escolas participaram de capacitações em matérias de prevenção 
da Covid-19 e os mesmos são agentes de mudança nas suas escolas e fazem a 
réplica destas mensagens nas turmas que leccionam.

Principais Desafios para o Regresso às Aulas
Um dos principais desafios para o retorno às aulas tem a ver com a logística 
para o cumprimento na íntegra das medidas de prevenção nas escolas. Estas 
clamam por um apoio em termos de materiais para fazer face às necessidades de 
higiene individual e colectiva. 
A Escola Nhongonhane em particular, não apresenta condições básicas para a 
retoma das aulas, por apresentar graves problemas de saneamento, sanitários 
sem fonte de água permanente, falta de equipamentos e produtos de higieniza-
ção, falta de colaboradores para apoiar no processo de fiscalização e higienização, 
falta de sala de aulas para assegurar o distanciamento mínimo recomendado de 
1,5 metros.
Por seu turno, as demais escolas demandam por material de prevenção da Co-
vid-19 como fatos, botas, pulverizadores, máscaras e viseiras, álcool gel e apoio 
em recursos financeiros para o pagamento de despesas de água e com o pessoal 
de apoio, que é responsável por manter a higiene escolar e o cumprimento das 
medidas de prevenção. As Escolas Sagrada Família e Santa Montanha são as 
que em termos logísticos até então encontram-se mais preparadas, dispondo de 
todos os materiais para a manutenção das medidas para a mitigação da Co-
vid-19. 
A percepção do corpo directivo sobre o nível de prontidão ou organização para 
a retoma das aulas baseia-se no cumprimento do plano emanado pelo sector de 
educação como o documento orientador sobre os mecanismos de protecção da 
Covid-19 nas escolas. Esta visão é comumente sustentada por todos os directores 
das escolas avaliadas. As visitas de monitoria feitas pela equipa do Ministério às 
escolas contribuem em certa medida na avaliação da conformidade para o retor-
no às aulas.
Além disso, foi aferido que as medidas que estão a ser implementadas para man-
ter os alunos e professores seguros nas escolas são suficientes desde que, a obser-
vância das regras seja de cumprimento rigoroso. 

Conclusões e recomendações
A emergência da Covid-19 forçou a introdução de mudanças no que concerne 
à redução média do número de alunos para 20, de modo a assegurar o distan-
ciamento social dentro das salas de aulas. As escolas definiram um plano de 
desinfecção regular das carteiras, que conta com o apoio do pessoal de apoio da 
escola e os próprios alunos, sempre que se assinala a mudança de um turno para 
o outro. Em termos de sinalização, ao nível das salas de aulas, foram colocados 
sinais identificadores de lugares onde cada estudante deve se sentar. No espaço 
reservado a entoação do hino nacional, foram demarcadas as posições para os 
alunos e definido um calendário alternado por turma. Para além da redução do 
número de alunos por turma, um dos requisitos fundamentais para a retoma das 
aulas é a existência de condições para a higienização das mãos.  

Há um reconhecimento de que o uso irregular das máscaras por parte dos alu-
nos, o não respeito pelo distanciamento social e a contínua partilha de objectos 
pessoais nas salas das aulas são práticas que embora sejam do conhecimento dos 
próprios alunos não são cumpridas rigorosamente. 
Nesta senda, partindo da compreensão de que a melhoria das condições de pre-
venção da Covid-19 é uma responsabilidade partilhada entre a escola, alunos e a 
comunidade, é importante que se realize as seguintes acções:
• Incrementar o número de funcionários de vigilância e reforçar os me-
canismos de vigilância activa nos alunos e demais colaboradores, com vista a 
promover o uso de máscaras e cumprimento do distanciamento social, não só no 
recinto escolar como também em lugares públicos.
•  Sensibilizar aos alunos através de palestras, para o cumprimento das 
normas de prevenção na saída da sala de aulas, para que não haja contacto físico 
entre os respectivos alunos, principalmente nas escolas que não dispõem de muro 
de vedação. 
• Melhorar os sanitários das escolas para que tenham mínimos requisitos 
de funcionamento: água, latas de lixo e ventilação adequada.
• Reforçar a capacidade das escolas em termos de provisão de kits de 
higienização e termómetros para a reabertura das bibliotecas, que são indispen-
sáveis num processo de ensino e aprendizagem.

PUBLICIDADE

Financiamento:                                                                 Apoio:
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MDM explains its boycott 

FAO helping Cabo 
Delgado displaced to 
resume farming 
The United Nations Food 
and Agriculture Organisation 
(FAO) argues that food aid for 
the hundreds of thousands of 
people displaced by terrorism 
in the northern Mozambican 
province of Cabo Delgado is 
not enough, and they must be 
helped to resume their life as 
farmers. 
 Interviewed by AIM on Thur-
sday, Patrice Talla, the FAO 
Subregional Coordinator for 
southern Africa, said that, at 
the current pace of food re-
quirements, the UN system 
“cannot keep this up for a long 
time. We need to look, with 
the government, at long term 
solutions”. 
 Talla was on a UN regional 
delegation that has recently vi-
sited Cabo Delgado to show so-
lidarity with the province, and 
particularly with the displaced 
people, who now number about 
560,000. The delegation visited 
resettlement areas for the dis-
placed in Ancuabe and Chiure 
districts. 
 “The displaced are suffering 
from food insecurity. They want 
to produce as soon as possible”, 
Talla said. About 80 per cent 
of the displaced used to be far-
mers, and so it was a question 
of providing them with land 
and with agricultural inputs. 
There is some urgency, since the 
rainy season has already begun. 
 FAO has raised funds for seeds 
and tools for about 20,000 Cabo 
Delgado households (around 
100,000 people) so far. The 
crops to be concentrated on in 
the main growing season are 
maize and beans, and the prio-
rities will switch to vegetable in 
the second season.  
 Talla added that FAO has 
also been providing live chi-
ckens for the displaced. “Lives-
tock is an important activity 
for them”, he said. 
 He stressed the need to sup-
port, not only the displaced, 
but also the host communities. 
“The priority is the displaced, 
but we also think it urgent to 
assist the local communities, 
who have been very supporti-
ve”.AIM

Nyusi announces pardon for prisoners
mozambican President Filipe Nyusi announced on Wednesday that he intends to pardon all prisoners 
held in the country’s jails who have served at least half their sentences and have shown “exemplary 
behavior” while in prison. The pardon will also cover elderly prisoners, and those who are chronically 
ill.

Central Bank keeps interest rates unchanged

Mozambique’s second 
largest opposition party, 
the Mozambique Demo-
cratic Movement (MDM) 
has justified its two-day 
boycott of the country’s 
parliament, the Assembly 
of the Republic, as a pro-
test against being denied 
the chance to appoint 
an extra member of the 
National Elections Com-
mission (CNE). 

The head of the 
MDM pa r l i a -
mentary group, 
Lutero Simango, 
told reporters 

on Thursday that “the way 
in which the election of CNE 
members from civil society was 
handled, by using the parlia-
mentary majority, promotes 
two party politics, ignoring the 
fact that the Assembly consists 
of three political parties”. 
 Simango thus opposed the 
procedure, not on the groun-
ds that the CNE is politicised 
from top to bottom, but me-
rely because the MDM is not 
getting its share of the spoils. 
 The CNE has 17 members. 
Ten are directly appointed by 
the parliamentary political par-
ties (five by the ruling Frelimo 
Party, four by the main op-
position party, Renamo, and 
one by the MDM), and seven 
supposedly come from civil so-
ciety organisations. But the na-
mes from civil society (151 this 
time) were filtered through an 
ad-hoc commission formed by 
deputies from the three parties.  
From the resulting short list, 
Frelimo chose five names and 
Renamo two, and these beca-
me the civil society members of 
the CNE. 
 The MDM did not protest 
at this bizarre procedure, but 
wanted to be part of it. It saw 
nothing wrong in principle with 
political parties choosing which 
“civil society” figures would sit 
on the CNE. 
 In 2014, when the previous 
CNE was elected, there had 
been an informal “gentlemen’s 
agreement” on dividing the ci-
vil society members between 
the three parties, allowing the 
MDM to choose one of them. 
But this was never written into 

The Monetary Policy Commit-
tee (CPMO) of the Bank of 
Mozambique, meeting in Ma-
puto on Wednesday, decided 
to keep the central bank’s key 
interest rates unchanged.
According to a statement from 
the CPMO, signed by the go-
vernor of the Bank, Rogerio 
Zandamela, the Interbank 
Money Market Rate (MIMO), 
used by the central bank for its 
interventions on the interbank 
money market to regulate li-
quidity, remains 10.25 per cent.
Likewise, the Standing Len-
ding Facility (the interest rate 
paid by the commercial banks 
to the central bank for money 
borrowed on the Interbank 
Money Market) remains 13.25 
per cent, while the Standing 
Deposit Facility (the rate paid 
by the central bank to the 
commercial banks on money 
they deposit with it) remains 
7.25 per cent.
The CPMO also decided to 
hold the compulsory reserve 
coefficient, the amount of mo-
ney that the commercial banks 
must deposit with the Bank of 
Mozambique, steady at 11.5 
per cent for local currency and 
34.5 per cent for foreign cur-
rency.
The CPMO said the decision 
to hold rates steady “is justi-
fied by the continued prospects 
that price rises will speed up in 
the medium term, associated 
with high risks and uncertain-
ties, in a context where a slow 
resumption of economic activi-

ty is expected in 2021”.
Annual inflation was likely to 
increase in the short to me-
dium term, but would remain 
in single digits (i.e. less than 
10 per cent). At the end of No-
vember annual inflation was 
3.27 per cent, a slight increase 
on the October figure of 3.2 per 
cent.
There would be a real, albeit 
slow, increase in Mozambican 
GDP in 2021, “stimulated by 
the implantation of the natu-
ral gas projects, and by a trend 
towards a recovery in the de-
mand for Mozambican exports, 
following the discovery of vac-
cines against Covid-19”, the 
CPMO forecast.
However, it warned that “solid 
and sustainable growth in eco-
nomic activity requires the dee-
pening of structural reforms”.
Monetary policy has its limits, 
the CPMO said, and sustaina-
ble growth over the medium 
term will require “the streng-
thening of institutions, an 
improvement in the business 
environment, the attraction of 

investment, and job creation”.
The country’s net international 
reserves were at the “comfor-
table” level of 3.983 billion US 
dollars, enough to cover more 
than six months’ imports of 
goods and services. But the 
Mozambican currency, the 
metical, is continuing to depre-
ciate, “reflecting the risks and 
uncertainties prevalent in the 
domestic economy”.
The CPMO warned of increa-
sed pressure on the public fi-
nances, arising from increased 
defence and security expendi-
ture, to deal with the threat 
from terrorism in the northern 
province of Cabo Delgado, 
plus the social support for the 
hundreds of thousands of peo-
ple displaced by the terrorists. 
Added to this is the logistical 
effort required to distribute a 
Covid-19 vaccine some time in 
mid-2021
Much of this, the CPMO says, 
will be financed by domestic 
indebtedness, through the is-
suing of high interest bearing 
treasury bills and bonds.AIM

any law.  
 The CNE civil society mem-
bers were elected on Tues-
day. Angered at what it saw 
as a conspiracy by Frelimo 
and Renamo against it, the 
MDM boycotted the State of 

the Nation Address given by 
President Filipe Nyusi to the 
Assembly on Wednesday, 
and did not show up to the 
closing session of the parlia-
mentary sitting on Thursday, 
either.   

 Simango said the boycott 
sought “to draw the attention 
of Mozambicans to the real 
threat of political bipolarisa-
tion”, which would “exclu-
de other actors”. He claimed 
that Frelimo and Renamo 
had operated as an informal 
coalition, imposing their will 
as to what the final composi-
tion of the CNE should be.  
  The MDM wanted “to save 
the nation from hidden and 
dangerous agenda which un-
dermine political, economic 
and financial inclusion”, he 
added. 
 Simango claimed that the 
way the CNE had been elected 
violated guarantees of balance 
and the “spirit of parity” and 
endangers the credibility of fu-
ture elections. AIM
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A Mozambique Community Network 
(MCNet), entidade responsável pela im-
plementação da Janela Única Electróni-
ca (JUE), entregou, há dias, na cidade 
de Maputo, um laboratório de informá-
tica à Universidade Eduardo Mondlane 
(UEM), mobilada e equipada com um 
total de 25 computadores.
O laboratório, que beneficiou de obras 
de remodelação, conta, igualmente, 
com um servidor, sistema antivírus, 
e um circuito interno de câmeras 
(CCTV). Resultado da parceria 
existente entre as duas instituições, 
o mesmo vai acolher estudantes de 
diversos cursos ministrados pela 
UEM.
A cerimónia de entrega contou com 
a presença do presidente do Con-
selho de Administração (PCA) da 
MCNet, Rogério Samo Gudo, e do 
reitor da UEM, Orlando Quilambo.

Na ocasião, Rogério Samo Gudo 
realçou a importância do laboratório 
na formação dos estudantes, numa 
altura em que o uso das tecnologias 
de informação e comunicação (TIC) 
deixou de ser uma opção, passando 
a ser uma exigência incontornável para 
a sustentabilidade das organizações.
Por isso, “a MCNet tem uma responsa-
bilidade acrescida, tendo em conta que 
a sua missão é de facilitar os processos 
de negócios que requerem ferramentas 
tecnológicas que respondam às exigên-
cias do mercado”.
Por seu turno, Orlando Quilambo, rei-
tor da UEM, referiu que a entrada 
em funcionamento daquele labora-
tório responde a uma das maiores 
aspirações da instituição que dirige, 
“no que diz respeito à garantia da 
disponibilidade e enriquecimento da 
ciência”. 

O projecto Mozambique LNG, liderado pela 
Total, na Área 1, e a ExxonMobil Moçam-
bique, em representação da Mozambique 
Rovuma Venture e os parceiros da Área 4, 
apoiaram a reabilitação do Centro de Saú-
de de Maganja em Afungi, no Distrito de 
Palma, Província de Cabo Delgado, através 
do financiamento da reabilitação 
e modernização do edifício e equi-
pamentos médicos. 
O Centro de Saúde de Maganja, 
que atende cerca de 3000 pessoas 
por ano, foi oficialmente reaberto 
há dias pelo Governador de Cabo 
Delgado, Valige Tauabo, após 
profundas obras de reabilitação, 
que incluiram o tecto, as paredes 
e o piso, o circuito eléctrico com-
pleto, bem como a pintura do edi-
fício. 
Durante as obras de reabilitação, as comu-
nidades usaram instalações alternativas, 
incluindo uma instalação temporária em 
Maganja providenciada pelo projecto Mo-
zambique LNG, o recém-construído centro 
de saúde em Quitunda, a vila de reassenta-
mento, e as instalações existentes em Palma 
Sede. 
O governador de Cabo Delgado afirmou 
que “a inauguração do Centro de Saúde de 
Maganja simboliza um marco importan-

te na melhoria do estado de saúde e bem-
-estar das nossas populações. É, mais uma 
vez, uma evidência clara do compromisso 
que o nosso Governo tem na resposta às ne-
cessidades do povo. Bem hajam os nossos 
parceiros de cooperação que tudo têm feito 
para responder às nossas solicitações”. 

Ronan Bescond, director-geral da Total em 
Moçambique e vice-presidente do projecto 
Mozambique LNG, afirmou que “a saúde 
e o bem-estar dos nossos trabalhadores e 
das comunidades locais são uma prioridade 
para nós. O nosso apoio à reabilitação deste 
centro de saúde é parte do nosso apoio mais 
vasto à saúde comunitária. Juntamo-nos, 
assim, aos esforços do Governo de Moçam-
bique para melhorar os cuidados de saúde 
dos Moçambicanos, em particular das co-
munidades de Afungi.” 

O volume de operações bancárias 
na Internet conheceu um aumento 
significativo ao longo deste ano, em 
resultado das medidas de isolamen-
to e confinamento impostas pela 
Covid-19. Este é, indubitavelmen-
te, um indicador de mudança mas 
exige extrema cautela na partilha 
de informação pessoal e de dados 
bancários.  
Atento a esse risco, o FNB Mo-
çambique alerta as empresas sobre 
a existência de fraudes com recurso 
a emails que têm como alvo várias 
instituições, principalmente as des-
prevenidas.
“Uma das fraudes com recurso ao 
email mais comuns é o Business 
Email Compromise (BEC), um 
tipo de fraude que visa o correio 
electrónico de empresas, indivíduos 
e governos, utilizando tecnologia 

digital combinada com 
técnicas de engenharia 
social”, explica Sansão 
Monjane, Head of IT 
do FNB Moçambique.
Fraudes deste género 
podem materializar-
-se de várias formas, 
numa delas, é usado 
um malware, um sof-
tware malicioso ilícito, 

para aceder às contas de e-mail 
das empresas sendo, de seguida, 
enviada correspondência para clien-
tes devedores informando sobre a 
alteração dos dados bancários do 
credor ou fornecedor. De seguida 
é solicitado à entidade devedora, a 
realização de transferências dos va-
lores em dívida, em futuros paga-
mentos para a nova conta. 
Os destinatários deste tipo de es-
quema têm sido funcionários com 
cargos específicos dentro da or-
ganização, a quem é solicitada a 
realização de pagamentos urgen-
tes. 
Para se protegerem deste tipo de 
fraudes, as empresas devem man-
ter os seus softwares de protecção 
sempre actualizados, nomeadamen-
te anti-vírus e outros sistemas de 
prevenção. 

O ministro da Indústria e Comér-
cio, Carlos Mesquita, reuniu-se, na 
semana passada, com agentes eco-
nómicos baseados na província e ci-
dade de Maputo, com vista a intei-
rar-se do nível de preparação e da 
disponibilidade de produtos essen-
ciais, tendo em conta a aproximação 
da quadra festiva.
A avaliação dos preços de bens es-
senciais foi, também, tema de deba-

te no encontro, devido à tendência 
de especulação de preços dos produ-
tos de maior procura durante a épo-
ca das festas, associada à mudança 
do padrão de consumo das famílias, 
pressionando, dessa forma, o merca-
do.

Durante o encontro, os agentes, que 
actuam nos sectores produtivo e co-
mercial, asseguraram a  existência, 
no mercado, quantidades suficientes 
de produtos alimentares e bebidas 
para responder à procura não só du-
rante a quadra festiva do Natal e de 
Fim de Ano, mas também nos meses 
de Janeiro e Fevereiro do próximo 
ano.
Mesquita apelou aos agentes econó-

micos a melhorarem a co-
municação entre os produ-
tores e comerciantes para 
evitar que haja má distri-
buição de produtos no mer-
cado, o que pode resultar 
numa maior oferta num de-
terminado ponto do País, e 
escassez noutro. “Não pode 
haver perturbações não 
processo produtivo.” Disse 
o ministro.
Relativamente ao frango 
que é o produto mais pro-
curado neste período do 

ano, o ministro da Indústria e Co-
mércio afirmou que existem, neste 
momento, cerca de 400 toneladas, 
esperando-se que nas próximas duas 
semanas sejam disponibilizadas, 
pelos produtores, mais duas mil 
(2.000) toneladas. 

MCNet entrega novo laboratório 
de informática à UEM

Operadores do Rovuma apoiam reabilitação 
do Centro de Saúde de Maganja

FNB alerta empresas e idosos sobre 
o risco de fraudes electrónicas

Mesquita e agentes económicos 
preparam quadra festiva

Marcas em Movimento
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2020: Um ano económico devastado e para esquecer

Investidores na ProIndicus levam Moçambique a Tribunal 
O porta-voz dos Credores da empresa pública ProIndicus disse à imprensa que foi apresentada uma acção judicial num 
Tribunal de Londres, para tentarem recuperar os 622 milhões de dólares investidos na empresa. “O Grupo Institucional 
de Credores da ProIndicus apresentou uma acção no Supremo Tribunal de Londres contra o Credit Suisse, a República 
de Moçambique e a ProIndicus”.

Definitivamente, 2020 
será daqueles anos que 
todo o empresariado 
nacional vai querer esque-
cer na história, um ano 
apagado, um ano da maior 
crise empresarial na era 
democrática deste País, 
quiçá do Mundo. Desde 
os impactos da Covid-19 
a limitações de circula-
ção de bens e serviços 
nas zonas afectadas por 
conflitos.

Elísio Muchanga 

O ano prestes a fin-
dar iniciou com 
o sector privado 
relativamente 
animado, porque 

também iniciava o novo ciclo de 
governação do Presidente Nyusi, 
e nessa altura o dólar estava ain-
da cotado em 64 meticais, mas 
foi quase aos 90 dias de gover-
nação que o gráfico da economia 
toma um rumo assustador, de-
vido à redução da actividade do 
sector privado nacional.
Com o despoletar do primeiro 
caso de Covid-19 em Moçambi-
que, e já com o Mundo em con-
finamento, o sector privado na-
cional começa a ressentir-se dos 
impactos da pandemia devido à 
limitação da movimentação de 
bens e serviços.
Apesar do alerta lançado pelo 
Banco de Moçambique sobre a 
possibilidade do aumento do cus-
to de vida e da inflação, o sector 
empresarial nacional não teve 
garra suficiente para travar a ca-
tástrofe que se abateu sobre ele 
neste ano prestes a findar.
São estimadas em cerca de 90 
porcento as pequenas e médias 
empresas que fecharam as por-
tas, sendo que o sector de ho-
telaria e turismo foi largamente 
afectado pelos impactos da pan-
demia. Até Março, segundo da-
dos da CTA, este sector já con-
tava com perdas compreendidas 
entre 80% e 95%, cujo valor des-
tas estimava-se em MZN 3,4 mil 
milhões e MZN 4,6 mil milhões, 
respectivamente.
Ao todo, o sector empresarial 
nacional registou, só no primeiro 
semestre do corrente ano, perdas 
de facturação estimadas em cer-
ca de 31 mil milhões de meticais, 

o correspondente a USD 453 mi-
lhões, devido a Covid-19. 
A CTA indica num estudo por 
si produzido que no primeiro se-
mestre do ano prestes a findar o 
nível de actividade empresarial 
reduziu em cerca de 65%, o que 
culminou com a redução do Índi-
ce de Robustez Empresarial em 
cerca de 49%, de 0,51 em Janeiro 
para 0,26 em Junho. 
O estudo da CTA estima que o 
volume de perdas de facturação 
do sector empresarial moçam-
bicano, em todo o ano de 2020, 
poderá ascender a aproximada-
mente USD 951 milhões, o cor-
respondente a cerca de 7% do 
PIB. Porém, apesar de no final 
do terceiro trimestre do ano ter 
apresentado um quadro anima-
dor, com algumas empresas a 
mostrarem algum rendimento, a 
batalha ainda é maior dadas as 
incertezas a vários níveis, tanto 
político como económico, bem 
como a inflação do metical, que 
fez disparar o dólar dos 65 no 
início do ano para os actuais 75 
meticais no ano prestes a findar.

BdM deixa sua marca em 
2020

 O Banco de Moçambique 
(BdM), instituição reguladora do 
sistema financeiro nacional, não 
ficou atrás em termos de acções 
neste ano prestes a findar. Aliás, 
foi o BdM que lançou o primei-
ro alerta do possível aumento do 
custo de vida devido aos impac-
tos da Covid-19.
Com vista a mitigar os efeitos de 
propagação da Covid-19 no sis-
tema financeiro e na economia, 
o Banco de Moçambique to-
mou medidas atempadas, como 
é o caso da redução da taxa de 
reservas obrigatórias sobre de-
pósitos dos clientes dos bancos 
comerciais em moeda nacional e 
estrangeira em 150 pontos bases 
para 11,50% e 34,50%, respecti-
vamente.
 O BdM introduziu uma linha 

zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis 
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de 

cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar 

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, 
largura e cumprimento)

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

PUBLICIDADE

de financiamento em moeda es-
trangeira para os bancos comer-
ciais autorizados a transaccionar 
moeda estrangeira, no valor de 
500 milhões de dólares norte-
-americanos, por um período de 
nove meses, a partir 23 de Março 
de 2020.
 Foi também introduzido pelo 
Banco de Moçambique a não 
obrigatoriedade de constituição 
de provisões para créditos de 
cobrança duvidosa pelos bancos 
comerciais, no caso de renego-
ciação da dívida com os clientes 
afectados pela pandemia da Co-
vid-19, antes do vencimento do 
empréstimo, a partir de 23 de 
Março de 2020 até 23 de Dezem-
bro de 2020. Entre outras medi-
das de revelo tomadas neste ano 
a findar, tais como criação da Fi-
lial de Chimoio, na província de 
Manica, que não cabem nestas 
linhas, o Banco de Moçambique 
marca 2020 pelo facto de liderar 
a auscultação a nível nacional do 
projecto de lei que deverá criar o 
Fundo Soberano, mesmo debai-
xo de críticas da Sociedade Civil 
que clama por espaço de acção 
na gestão do futuro Fundo So-
berano.
 Quando menos se esperava, o 
BdM, através da Sociedade In-

terbancária de Moçambique, 
SIMO, fecha o ano 2020 com um 
acordo rubricado com o operador 
de um novo sistema informático 
na Rede Única de Pagamentos 
Electrónicos.
Trata-se da empresa norte-
-americana EuroNet, que passa 
a implementar a manutenção do 
sistema informático. A EuroNet 
substitui assim a BizFirst, pro-
vedor do software que a SIMO-
-Rede vinha utilizando nos últi-
mos anos. 
A entrada da EuroNet ocorre 
quase que dois anos após o País 
ter sofrido um apagão no siste-
ma de pagamentos eletrónicos 
da rede bancária, facto que valeu 
muitas críticas ao actual Gover-
nador do BdM pela Sociedade 
Civil, que chegou até a exigir a 
sua demissão.
 BNI e Governo injectam “lufa-
da de ar fresco” 
 Com as pequenas e médias em-
presas a fecharem e um vasto 
número de trabalhadores a ser 
despedido por conta da pande-
mia da Covid-19, o Banco Nacio-
nal de Investimento (BNI) não 
ficou de braços cruzados.
 Com efeito, o BNI lançou duas 
linhas de financiamento direc-
cionadas a empresas para mi-

tigarem os efeitos da Covid-19. 
Uma linha correspondia a mil 
milhões de meticais, financiados 
directamente por fundos do Es-
tado, e outra de 600 milhões de 
meticais angariados através de 
um empréstimo de mercado ao 
Instituto Nacional de Segurança 
Social – INSS.
Com estes pacotes de financia-
mento, que tiveram cerca de 925 
concorrentes, uma procura maior 
a que se esperava, causando as-
sim um défice de resposta de cer-
ca de 8.4 mil milhões de meticais 
da demanda. 
 O BNI pretendia com o finan-
ciamento criar disponibilidade e 
melhoria de tesouraria das em-
presas afectadas pela pandemia, 
para fazerem face às necessida-
des de curto prazo e garantir a 
manutenção, recuperação e gera-
ção de novos postos.
 Quem não fica de fora desta 
decisão é o Executivo moçam-
bicano, que no âmbito das me-
didas de mitigação do impacto 
da Covid-19 assegurou a isenção 
do Imposto sobre Valor Acres-
centado (IVA) no açúcar, óleos 
e sabão, abrangendo também a 
aquisição de equipamentos e con-
sumíveis das respectivas indús-
trias produtivas.
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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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Demoramos ainda a fechar a cortina, assisti-
mos as tragédias que fariam inveja ao grego 
Eurípedes, neste palco que chamamos Mo-
çambique. Uma longa jornada, logo para nós, 
habituados a ver a vida a passar num sopro. 
Agora somos obrigados a ficar estarrecidos a 
ver cena atrás de cena, num acto que se estende 
interminavelmente.  
Nós assistimos a metamorfose da pedra, feita de 
matéria cada vez mais pesada. Mal sobrevivemos à 
pobreza trazida pela corrupção, mal entendemos a 
origem do som das armas em Cabo Delgado, ainda 
a tentarmos ingerir para depois gerir a violência 
no Centro do país, mal conseguimos nos ver livres 
do coronavírus e outras guerras despontam. 
A semana que deixamos para trás deu-nos duas no-
vas guerras, que podiam não ter sido. Mas a nossa 
sede de protagonismo, de querer estar na janela 
para onde o sol foca, torna qualquer actividade 
numa luta de galos irracionais. Não foi isso que 
nos deram as eleições da CTA? Pobre é a mulher 
que viu o lar acabar por vazamento de áudios 
sobre coisas que deviam ser íntimas. As zangas 
de Salimo Abdula têm razões de ser. Sim, foram 
eleições baixas, de uma baixeza de fazer inveja 
as cobras. Não foi menos baixo o caminho que 
nos deu os 7 membros da Comissão Nacional 
de Eleições. A longa vigília que antecedeu a 
eleição mostra o quão sórdido foi o jogo de 
corredores. Ao Movimento Democrático de 
Moçambique, coitado, como enteados em 
casa dos pais, nada sobrou desta vez, que 
se dê por satisfeitos por ainda contarem 
com Bernabé Lucas Nkomo. Quem deve 
estar em rasgados sorrisos é José Belmiro 
como se dissesse “se não sou eu, ninguém 
é”. Carlos Matsinhe e Salomão Moyana 
estão com os rostos fechados, mas no 
olhar denunciam a felicidade de ser parte 
de uma CNE que se tornou galinha dos 
ovos de ouro para quem está a dobrar a 
esquina dos 60 anos. 
Amade Miquidade, que teve um ano difí-
cil por conta de Cabo Delgado, deve estar 
a dizer a Caifadine Manasse, o porta-voz 
da Frelimo (o que diz muito do nível em 
que a Frelimo está), que queria que os 
velhos tempos da  SNASP regressassem 
para calar a boca de todos que o tem estado 
a criticar. 
Se Feizal Sidat virou notícia por segurar 
a taça COSAFA da selecção sub 20, numa 
busca cega por protagonismo, Gabriel Jú-
nior que se cuide com segurar o trofeu da 
Rad y Gramane, Gilberto Mendes sempre 
ali à espreita, o relatório da sua Secretaria 
será robusto

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

Felicidades por todos os 
caminhos que com inten-

sidade ainda pretendes 
percorrer. Mesmo que 
haja obstáculos, estes 
só nos fazem amadu-
recer e aprender a 
caminhar por ruas 
lindas ladrilhadas 
e felizes. Mesmo que 

atrasada, quero dizer 
que apesar daquele dia 

eu ter esquecido, quando 
lembrei senti uma culpa 

muito grande, pois tu és uma pessoa tão es-
pecial, não há perdão para essa minha cabeça 
de vento. Parabéns! 

 Filho, desejo que contin-
ues a ser essa criança 

amiga, doce e cheia 
de saúde, que es-
pelha e espalha 
alegria. Divirta-te 
bastante; alegra-
te, cante, brinques 
e sorrias sempre! 
Não percas nem um 

minuto para deli-
ciares do teu bom e 

mágico mundo infantil. 
Que sejas muito feliz nesse 

dia que é o teu aniversário e nos outros tam-
bém. Muitas felicidades e feliz aniversário! 
Voto dos teus pais Nelo e Flora.

Pensando desta forma, 
desejamos que este teu 

aniversário seja um 
marco importante 
para que possas 
obter a chance que 
tanto buscas para 
encontrar o camin-
ho que falta. Contes 

connosco sempre, 
pois estaremos ao 

teu lado torcendo muito 
para que tudo possa dar 

certo. Tenhas certeza na força que reside 
dentro de ti e todas as coisas se encamin-
harão da melhor maneira possível. Dê um 
largo sorriso de confiança e tranquilidade 
e entregues nas mãos de Deus a solução 
dos teus problemas. Votos do MAGAZINE!

Enzo
António Nhangumbe

Gércio

Rafael 
Júnior 

Mário Fonseca

D e - sejo-te o melhor dia da 
tua vida, que todos 

possam rir sempre 
das tuas piadas 
e que continues 
ainda por muito 
tempo dissemi-
nando pelo mun-
do esse teu caris-
ma e felicidade. 
Que nunca te falte 

saúde e que todos 
os teus projectos 

sejam concretizados. 
T u mereces tudo que a vida 
tem para oferecer, já nem preciso dizer que 
admiro-te incondicionalmente e que tenho 
certeza que somos muito mais que pessoas 
primas. Parabéns! Votos de muitos anos. 

Hoje o céu amanheceu ilu-
minado e cheio de cor 

para celebrar o teu dia, 
Júnior. Fico muito 

contente em estar 
sempre por perto 
para celebrar a 
chegada de mais 
um ano teu. Tu estás 
de parabéns hoje e 
sempre. Continues 

crescendo e, princi-
palmente, sigas sempre 

sendo quem tu és, porque 
és um menino incrível. Sor-

ria muito e aproveites cada segundo deste 
dia abençoado. Feliz aniversário! Votos 
da Aléxia. 

Que a esperança e o 
sucesso sejam tuas 

metas. Que a paz 
e a alegria sejam 
tuas bandeiras 
de luta, para que 
possas vencer to-
dos os obstáculos 
do dia-a-dia. E 

agora, mesmo com 
atraso, quero cum-

primentar- te pelo teu 
aniversário. Durante a 

correria da vida, às vezes deslizamos 
em certas coisas que são muito impor-
tantes para nós, e tu és uma pessoa 
muito importante para mim. Que 
consigas tornar todos os teus sonhos 
em realidade!

Khensany 
Eu gostaria de te ofer-

ecer mil presentes. Na 
verdade, faria qual-
quer coisa para te 
ver feliz. Isso não 
é sequer novidade, 
mas especialmente 
hoje, minha filha, 

eu lutarei ainda 
mais para fazer o teu 

coração sorrir. Desejo 
que a tua existência seja 

sempre recheada de instantes mara-
vilhosos e repletos de coisas boas. 
Que nunca te falte o amor, a saúde 
e a paz para nos sentirmos capazes 
de lutarmos por tudo que acredita-
mos e nos faz felizes. Parabéns por 
completares 10 anos de vida!

Eu desejo-te muitos son-
hos para sonhar, viv-

er, concretizar e que 
a ilusão e alegria 
de viver nunca 
esmoreçam no 
teu coração. Que 
este dia propor-
cione muitos 
sorrisos e que 

não faltem sur-
presas e presentes 

gostosos. Parabéns! 
Que por toda a tua 

vida eu possa continuar 
presente, vendo-te crescer e evoluir. 
Que essa vida seja longa e feliz. Feliz an-
iversário sobrinho! 

Xadreque 
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cultura

Zine contra a guerra 
A fanzine “Ilusão em tempos de guerra/ Guerra em tempos de ilusão” é uma publicação em número único e especial em 
poesia. “É um Manual de Instrução da Fábrica do Homem e de solidariedade com Cabo Delgado e suas gentes, e contra 
a guerra, o terrorismo e a desumanização em nome do que quer que seja”, escreve o editor Pedro Pereira Lopes. A publi-
cação está disponível em formato e-book para download também na página do Facebook da Gala-Gala Edições. 

O regresso ao palco da 
ministra oboísta 

Um ano cinzento
ldevina Materula voltou a su-
bir os palcos, naquela que foi 
a primeira vez depois que foi 
nomeada ministra da Cultura e 
Turismo. Foi no encerramento 
do Xiquitsi.
O Projecto Xiquitsi, da Asso-
ciação Kulungwana, realizou, 
este sábado, dia 12, na Galeria 
do Porto de Maputo, o primei-
ro e único concerto referente à 
Temporada de Música Clássica 
de Maputo 2020. 
Foi a primeira vez que os alu-
nos do Xiquitsi subiram ao 
palco, este ano, ao contrário 
do que tem sido habitual nas 
temporadas anuais. O concerto 
de fim-de-ano é resultado das 
aulas on-line a que os alunos 
do projecto foram submetidos, 
devido à nova conjuntura im-
posta pela Covid-19. 
Este concerto também marcou 
o regresso da fundadora do Xi-
quitsi aos palcos. Eldevina Ma-
terula actuou como convidada, 
11 meses depois de assumir o 
cargo de ministra da Cultura 
e Turismo. Materula também 
esteve na Direcção Musical da 
Orquestra e mostrou-se satisfei-
ta com o resultado apresentado 
pelos alunos do Xiquitsi, e, par-
ticularmente, por ter voltado a 
pisar o palco. “Apesar de todas 
as adversidades, o que vimos 
no concerto de encerramento 
é o resultado do trabalho das 
aulas que os alunos tiveram 
através de plataformas on-line. 
Foi positivo, é muita emoção e 
orgulho”. 
A directora executiva do Xi-
quitsi, Henny Matos, referiu 
que, este ano, foi de imensos 
desafios a todos os níveis, tanto 
para Kulungwana como para 
o Xiquitsi. “Tivemos que rein-
ventar a maneira de trabalhar 
e tornar os desafios em oportu-
nidades. Usamos a tecnologia 
nas suas variadas formas e foi 
possível quebrar a distância 
física. Tivemos aulas virtuais 
com professores de várias par-
tes do mundo e os resultados 
foram surpreendentemente po-
sitivos. Notamos que os alunos 
tiveram muitos progressos”.
Henny Matos também agra-
deceu aos parceiros e aos pa-
trocinadores do Xiquitsi, que 
acreditam e apoiam o projecto 
ao longo dos sete anos de exis-
tência.  

Avó Dezanove valeu prémio a Jorge Ribeiro (Melhor realizador) e Ana Magaia (Melhor actriz secundária)

As Artes também ficaram 
suspensas. Os maiores 
Festivais foram adiados. 
Do Cinema à Música, 
passando pela Literatura, 
Teatro, Artes Plásticas e 
Fotografia, foi um ano cin-
zento, ainda que marcado 
por alguns tons coloridos, 
e é sobre estes tons que 
escrevemos. 

Elton Pila e Adelina Pinto

Uma hecatom-
be impôs uma 
paragem brus-
ca da vida. O 
abismo a seguir. 

Foi um ano cinzento para as 
Artes, que se tiveram de se 
reinventar, com a internet a 
mostrar-se a bóia de salva-
ção. É verdade que as lives 
pouco ganho financeiro re-
presentaram para os artistas 
e sabia também muito pou-
co para o público, mas não 
é menos verdade que serviu 
para tirar a poeira dos dias e 
para os artistas se mostrarem 
ainda vivos num mundo todo 
ele de memória fraca. 

Os prémios do Cinema 

A produção cinematográfi-
ca em Moçambique dá-nos 
muito pouco, em parte pelo 
elevado custo num mercado 
que muito pouco retorno dá. 
Mas se em termos financeiros 
não há o que celebrar para os 
cineastas, a posição que os 
filmes moçambicanos ocupam 
em premiações internacio-
nais diz alguma coisa sobre 
o caminho que tem estado a 
ser trilhado. Em 2020, foram 
mais alguns prémios. 
Depois do prémio de Melhor 
longa-metragem de ficção, 
no Plateau, Festival Interna-
cional de Cinema de Praia, 
Cabo Verde; do prémio de 
Melhor Cinematografia e 
o prémio de Melhor Mon-
tagem, Burkina Faso; este 
anoMabata Bata venceu 3 
prémios no GardenRouteIn-
ternationalFilm Festival, 
que honram também Filo-

mena Remígio, actriz do fil-
me, que perdeu a vida tam-
bém neste ano da morte. Os 
prémios foram pelo Melhor 
filme,Melhor director para 
Sol de Carvalho, e de Me-
lhor actor para Emílio Bila, 
jovem de Chibuto, que repre-
senta o protagonista Azarias.
A mais nova longa-metragem 
de João Ribeiro, “Avó Deza-
nove e o segredo do soviéti-
co”, que teve estreia interna-
cional em Fevereiro. O filme 
conta a história de pequenos 
soldados que se propõem a 
travar uma guerra para pre-
servar a memória física que 
são os espaços em que cresce-
mos, interessante num tempo 
em que parece que perdemos 
laços com demasiada facilida-
de. Este enredo, no Kisimade 
Música e Cinema, no Quénia, 
valeu aofilme duas distinções: 
Melhor realização, João Ri-
beiro, e Melhor actriz secun-
dária, Ana Magaia.
Celebrou-se este ano tam-
bém outra boa notícia para 
o Cinema moçambicano. O 
Governo anunciou a dispo-
nibilização de 5 milhões de 
meticais para este sector, 
ainda que, para o acesso, os 
cineastas e produtores te-
nham de passar por um con-
curso. Mas,desde logo, é um 
balão de oxigénio para uma 
indústria que sempre recla-
mou apoio.

Um prémio internacional 
para a Literatura

Quando a palavra de ordem 
era ficar em casa percebeu-se 
que podia ser um momento 
para a promoção da Litera-
tura e Leitura, já que as ve-
lhas justificativas de falta de 
tempo não podiam mais ser 
colocadas em cima da mesa. 
A Revista Literatas mostrou 
logo ao que ia pelo título 
“Contos e Crónicas para Ler 
em Casa” de uma colectânea 
com 15 autores, mais de mil 
downloadsemuito mais pes-
soas alcançadas, o que já é 
bastante significativo se pen-
sarmos que somos um mer-
cado literário de uma média 
de 200 a 500 exemplares por 

edição. 
Seguiu-se o segundo volume, 
outros 18 autores, sem repe-
tições. Os dois volumes foram 
disponibilizados de forma gra-
tuita, não fosse o preço do li-
vro sempre chamado para que 
não se leia.
A editora Trinta Zero Nove 
também disponibilizou para 
download gratuito uma amos-
tra de “eu rezemos só que 
me safo” de Marcelo D’Orta. 
Hermínio Alves chegou com 
“Na Terra que Chove para os 
Céus”, disponível na loja vir-
tual Amazon. 
Pedro Afo chegou também 
nessa leva, com “Poemas 
Gradeados”, pretendendo 
alcançar gentes de todos os 
oceanos.
Outros autores seguiram a 
mesma linha. Mais recen-
temente, foi lançada a zine 
“ilusão em tempos de guerra/
guerra em tempos de ilusão”, 
reunindo 12 escritores, lança-
dos pela Gala GalaEdições. 
Esta editora tem estado a fa-
zer um trabalho notável, em 
menos de um ano de existên-
cia lançou “mundo blue”, o 
último livro da trilogia absur-
da das minúsculas; mas tam-
bém “Entre margens: diálogo 
intercultural e outros textos” 
de Sara Jona. 
Outro destaque vai para Mé-
lio Tinga, num ano que lan-
çou o segundo livro de contos, 

Mia Couto, vencedor do Michaski
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“A engenharia da morte”, que 
estende o universo do primei-
ro livro. Também ficamos a 
saber que foi o vencedor deste 
ano do prémio Eugénio Lis-
boa com o livro “Marizza”.
Mas dúvidas não há de que a 
grande figura foi Mia Couto, 
que lançou este ano “O Ma-
peador de Ausências”, mas 
também com a versão fran-
cesa da trilogia “As Areias 
do Imperador” que já havia 
saído há alguns anos.Foi dis-
tinguido pelo prémio Jan Mi-
chalski, tendo sido o primeiro 
africano a vencer o prémio. 

Pedradas no charco do 
Teatro

Os anos 2018 e 2019 deram-
-nos dois grandes espectácu-
los. Em 2018 vimos “Mwan-
go e Mwanga”,com uma 
belíssima cenografia assinada 
por Sara Machado, que mais 
do que invocar espaço cons-
truiu um espaço, uma aldeo-
la, com as palhotas, a densi-
dade de areia, as palmeiras e 
o poço de água que lhe fazem 
justiça. Em 2019, vimos “In-
cêndios”, trazido por Victor 
Oliveira, uma maratona de 
teatro, longa jornada, como 
nunca antes havia sido vis-
ta no Moçambique recente. 
Assim, a fasquia foi coloca-
da alta para este ano. Mas o 
Teatro quase que inexistiu e 

ainda menos um grande es-
pectáculo perto dos outros 
dois. O mais perto que conse-
guiu chegar deles foi a adap-
tação de Lucrécia Paco do 
livro“Na Mão de Deus” de 
Paulina Chiziane eMaria do 
Carmo Silva. Um espectáculo 
multidisciplinar, que juntou 
a Música, o Teatro, a Dan-
ça, com batuque, com timbi-
la, com piano, com xithende 
e gaita. Mas também Artes 
Plásticas, que nos colocou a 
pensar sobre o lugar e o pa-
pel da família na construção 
da família, sobre o lugar de 
cada um que faz parte da 
grande família que é a comu-
nidade. 
Outro destaque para o Tea-
tro moçambicano chegou-nos 
de fora, de Portugal, onde 
está agora a residir e estu-
dar o encenador e dramatur-
go moçambicano Venâncio 
Calisto. Fez o espectáculo 
“O alguidar que chora ou a 
história das pedras que fa-
lam”, no Teatro Rainha, um 
espectáculo que teve ainda o 
condão de sair em forma de 
livro, uma pedra no charco 
para o Teatro moçambicano 
que em muito se tem alheado 
dos textos.

O espasmo das Artes 
Plásticas e Fotografia 

 “Dá Licença” de Mauro 
Pinto, uma exposição do 
interior das casas de ma-
deira e zinco da Mafalala, 
que tem estado a desapa-
recer (produzimos uma re-
portagem este ano a aler-
tar para este facto), uma 
forma também de chamar 
atenção para a preservação 
deste património. Mas tam-
bém a “Bienal de Desenho 
de Maputo: Habitantes de 
desenho”, esta que se vai 
estender até ao próximo 
ano na Galeria do Camões 
– Centro Cultural Portu-
guês, com obras de artis-
tas que marcam diferentes 
gerações, com três/quatro 
quadros como se fossem 
micro-exposições dentro da 
macro-exposição que chega 
como a bienal. Seria tam-
bém importante destacar a 
exposição “Cabo Delgado 
também é Moçambique”, 
que vale sobretudo por nos 
chamar atenção ao desastre 
humanitário.

Os 40 anos da CNCD

A Dança contemporânea 
continua a ser o animador 
desta expressão artística, 
com nomes como PakNdja-
nema, Ídio Chichava, Edna 
Jaime, KátiaManjate, como 
porta-estandartes. Este ano 

não houve grandes espec-
táculos também por culpa 
da pandemia. Então, algum 
destaque foi para o espec-
táculo de celebração dos 40 
anos da Companhia Nacio-
nal de Canto e Dança. Fo-
ram logo três espectáculos, 
a trazer de volta os tempos 
áureos de uma companhia 
que parece estar moribun-
da. Talvez por aí se tenham 
ouvido vozes a dizer que a 
Companhia está de volta. 
Esperaremos por 2021 para 
verse foi apenas um espas-
mo ou uma prova perma-
nente de vitalidade. 

Sem espectáculos, a vez 
dos álbuns 

Sem grandes espectáculos, 
ainda que seja importan-
te destacar o espectácu-
lo de Moreira Chonguiça e 
Jimmy Dludlu, que marcou 
o regresso ao mesmo palco 
destes dois velhos amigos, o 
ano 2020 foi mais de álbuns, 
como se trancados pela pan-
demia, os músicos pudessem 
decidir que caminhos seguir. 
“StoryofMyLife” de Mr.Bow 
ocupa lugar de destaque. 
Mas 0 hip-hop, neste ano que 
pode ser visto como daressur-
reição deste ritmo, também 
lançou vários CDs para as 
prateleiras. 

“Na Mão de Deus”, adaptado por Lucrécia Paco, foi a grande produção 
teatral de 2020



22 Magazine independente Terça-feira   | 22 de Dezembro 2020 

Torneio Nutrição em basquetebol arranca em Janeiro
O Torneio Nutrição em basquetebol vai marcar, a 8 de Janeiro, o regresso das competições ao nível 
da modalidade de basquetebol. Apesar de ser uma prova inicialmente desenhada pela Associação 
de Basquetebol da Cidade de Maputo (ABCM) apenas para os clubes da cidade de Maputo, a prova 
contará com a participação do Ferroviário da Beira.desporto

A Secretaria de Estado do 
Desporto (SED) foi o lo-
cal onde soaram os ecos da 
viabilização do Moçambola. 
Portanto, a prova deverá 
iniciar em Janeiro do próxi-
mo ano, a 09 ou 16 de Ja-
neiro. 
Segundo apuramos, foi tam-
bém assegurado um apoio 
financeiro para a realização 
das 26 jornadas sem sobres-
saltos. A decisão saiu depois 
de cerca de quatro horas de 
reunião envolvendo a Secre-
taria de Estado do Despor-
to, a Federação Moçambi-
cana de Futebol (FMF) e a 
Liga Moçambicana de Fute-
bol (LMF), instituições que 
estiveram representadas ao 
mais alto nível. 
Até então havia duas datas 
definidas para a realização 
da primeira jornada, cuja 
decisão f inal será toma-
da pelos clubes: 09 ou 16 
de Janeiro.“Já temos a luz 
verde para o início do Mo-
çambola, dentro daquilo que 
sempre foram as nossas pre-
visões em virtude de termos 
compromissos internacio-
nais (dos Mambas) no mês 
de Março, com a realização 
de jogos decisivos para o 
apuramento ao Campeo-
nato Africano das Nações 
de 2022”, introduziu Sidat, 
falando para os jornalistas 
presentes. 
Sidat acrescentou que “es-
tamos todos satisfeitos e 
felizes com as decisões saí-
das do encontro. Estamos 
em condições de dizer que 
o Moçambola irá arrancar 
com toda a tranquilidade 
e que as 26 jornadas serão 
disputadas sem sobressalto, 
enaltecendo o envolvimen-
to do Governo, através da 
SED, para a viabilização da 
prova do povo. 

Moçambola inicia em 
Janeiro 

Apoio ou financiamento desportivo deve 
ser visto na perspectiva empresarial
No primeiro Conselho 
Coordenador da recém-
-criada Secretaria de Es-
tado do Desporto foram 
discutidos os problemas 
e as soluções do nosso 
desporto, em vários seg-
mentos, desde o despor-
tivo, competitivo, organi-
zacional, infra-estruturas, 
e não só. Foi ainda reite-
rado que o desporto joga 
um papel importante no 
desenvolvimento do capi-
tal humano, que assenta 
em seis pilares, nomeada-
mente físico, emocional, 
individual, social, intelec-
tual e financeiro. O CC da 
SED recomendou que seja 
incorporada a ideia de 
que o apoio ou financia-
mento desportivo deve 
ser visto na perspectiva 
empresarial e deve trazer 
vantagens mútuas.

Alfredo Langa

Teve lugar recente-
mente, na cidade 
de Maputo, o I 
Conselho Coorde-
nador da Secre-

taria de Estado do Desporto. A 
magna reunião decorreu sob o 
lema “Desporto, Superação e De-
senvolvimento”. 
O I Conselho Coordenador foi 
presidido por Carlos Gilberto 
Mendes, Secretário de Estado do 
Desporto, estando no I Conselho 
Coordenador 74 participantes, 
sendo todos membros de pleno 
direito, quadros e técnicos da Se-
cretaria de Estado do Desporto, 
directores provinciais da Juven-
tude, Emprego e Desporto, con-
vidados de outras instituições, 
nomeadamente representantes 
do Corpo Diplomático, do Mi-
nistério da Educação e Desenvol-
vimento Humano, Ministério da 
Economia e Finanças, Ministério 
da Administração Estatal e Fun-
ção Pública, Ministério da Jus-
tiça, Assuntos Constitucionais e 
Religiosos, Secretaria de Estado 

da Juventude e Emprego, pre-
sidente do Comité Olímpico de 
Moçambique, representantes da 
Universidade Pedagógica, da 
Universidade Eduardo Mondlane 
e do Instituto Médio do Despor-
to e Educação Física de Moçam-
bique e do Movimento Associa-
tivo Desportivo. No discurso de 
abertura, o Secretário de Estado 
do Desporto, Carlos Gilberto 
Mendes, informou aos presentes 
que o Conselho Coordenador 
reveste-se de capital importância 
e servirá de momento de reflexão 
para o sector do desporto, “o 
qual deveria identificar quais os 
aspectos a destacar para a ma-
terialização do Programa Quin-
quenal do Governo 2020-2024 no 
sector do desporto”.
O SED felicitou e congratulou os 
profissionais da área do despor-
to que o antecederam e que com 
grande espírito de sacrifício e ab-
negação estiveram em frente das 
instituições públicas do desporto 
desde a criação da primeira Di-
recção Nacional do Desporto, 
no longínquo ano de 1976, até à 
criação da actual Secretaria de 
Estado do Desporto. Portanto, 
relativamente aos instrumentos 
normativos em preparação para 
a sua aprovação pelo Conselho 
de Ministros, em particular a 
revisão da Lei do Desporto, fri-
sou que “o foco está em aspectos 
concretos de modo a integrar as 
actividades económicas e redefi-
nir os mecanismos de incentivo 
e financiamento ao desporto”. 
Acrescentou que “é preocupação 
da SED o actual cenário do des-
porto nacional, por isso a SED 
continua a empreender esforços 

no sentido de aprimorar a plani-
ficação, organização, fiscalização 
da actividade desportiva, bem 
como a atracção do investimento 
e capitalização do desporto”. 
Falando dos desafios do seu pe-
louro, Gilberto Mendes apelou 
aos quadros e técnicos da SED 
a encontrarem estratégias para 
o financiamento das actividades 
desportivas e reduzir a depen-
dência ao Orçamento do Esta-
do, encontrar diversas formas de 
apoiar e incentivar o movimento 
associativo desportivo. 
Sobre o dividendo demográfi-
co em Moçambique, os quadros 
seniores da SED procederam à 
apreciação da realidade actual 
da natalidade no nosso País, 
sobre o perfil demográfico de 
Moçambique, desafios do rápido 
crescimento populacional e como 
balancear uma estrutura popula-
cional jovem e o desenvolvimen-
to. 
Foi ainda reiterado que o des-
porto joga um papel importante 
no desenvolvimento do capital 
humano que assenta em seis pi-
lares, nomeadamente físico, emo-
cional, individual, social, intelec-
tual e financeiro.

Caminhos da Secretaria 
de Estado do Desporto

O Conselho Coordenador da 
SED apreciou uma reflexão que 
está sendo feita desde a criação 
da Secretaria de Estado do Des-
porto, de modo a trazer uma 
nova abordagem e incrementar 
novas dinâmicas na materiali-
zação das actividades da área 
do desporto, destacando-se as 

seguintes necessidades: colocar 
o desporto na agenda nacional 
de modo a trazer resultados, os 
instrumentos de base do despor-
to tragam a componente sus-
tentabilidade, dinamizar uma 
estrutura financeira que permi-
ta a captação de recursos para 
alimentar toda uma demanda 
desportiva. Colocar o desporto 
no topo, pelas diversas valências 
e vantagens que traz na harmo-
nização da sociedade. Ainda so-
bre o plano de financiamento, o 
Conselho Coordenador apreciou 
um projecto que apresenta a vi-
são da Secretaria de Estado do 
Desporto (SED) em relação ao 
financiamento desportivo em 
Moçambique, o qual baseia-se 
em quatro grandes prioridades 
do Governo, nomeadamente: 
(i) Massificação do desporto; 
(ii) Formação; (iii) Desporto de 
alto rendimento; e (iv) Infra-
-estruturas desportivas, tendo no 
entanto constatado que os agen-
tes económicos devem entender o 
financiamento desportivo como 
uma componente de responsabi-
lidade social empresarial. Que o 
horizonte temporal é curto para 
que seja possível realizar todas as 
acções nele constantes. A Lei de 
Mecenato e outros projectos des-
portivos vêm sendo discutidos há 
bastante tempo, contudo, falha 
na sua operacionalização, daí que 
o Conselho Coordenador reco-
mendou que seja incorporada a 
ideia de que o apoio ou financia-
mento desportivo deve ser visto 
na perspectiva empresarial e que 
deve trazer vantagens mutúas. 
Que o horizonte temporal do 
projecto de financiamento des-
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2020: Covid-19 tramou a 
actividade desportiva  

Tem sido habitual na última 
edição do jornal MAGAZINE 
Independente avaliar e atri-
buir nota de 0 a 10 valores a 
todas as modalidades despor-
tivas que realizam as suas ac-
tividades desportivas no solo 
pátrio e além-fronteiras. 
Não houve desporto pratica-
mente este ano, a pandemia 
da Covid-19, parou tudo. O 
País teve que se reinventar 
com o novo normal desporti-
vo. Tudo em volta de muito 

protocolo sanitário. 
Depois da abertura para as 
modalidades desportivas hou-
ve muita expectativa em rela-
ção ao início do Moçambola, 
que infelizmente só terá lugar 
no próximo ano (2021), em 
princípio no mês de Janeiro, 
entre os dias 06 e 16.
 Desde a pandemia, com o 
adeus do ano 2020 o primeiro 
sinal de relaxamento do des-
porto foi praticamente no dia 
15 de Novembro, quando o 
Chefe de Estado, Filipe Nyu-
si, autorizou o início dos cam-
peonatos nacionais de todas 
as modalidades desportivas, 
numa fase inicial sem a pre-
sença do público e observan-
do o protocolo sanitário de 
prevenção à Covid-19. 
Por outro lado, o Chefe de 
Estado autorizou a realiza-
ção dos treinos da selecção de 
Sub-20 de futebol, que de 3 a 
13 de Dezembro participou e 
venceu o Torneio da COSA-
FA, que teve lugar em Port 
Elizabeth, na África do Sul.
Nyusi também autorizou o 
regresso aos treinos na moda-
lidade de voleibol nos escalões 
que têm compromissos inter-
nacionais, como é o caso da 
etapa de qualificação para os 
Jogos Olímpicos de 2021. 

De realçar que outras moda-
lidades já estavam em acção, 
tais como o boxe, ou seja, as 
que ainda sonham com  apu-
ramento de atletas para os 
Jogos Olímpicos. 
Portanto, no balanço anual 
podemos dizer que, não obs-
tante as restrições devido à 
Covid-19, Moçambique apu-
rou-se para o Campeonato 
Africano de Sub-20, que irá 
decorrer na Mauritânia, em 
Fevereiro de 2021, após apu-

rar-se para a final, ao vencer 
a Zâmbia nas meias-finais.  
Moçambique qualificou até 
ao momento 5 atletas para os 
Jogos Olímpicos, sendo 2 na 
modalidade de boxe e 3 na de 
vela. Neste momento, estão 
na perspectiva de qualificar 
mais 4 atletas na modalidade 
de judo e 1 em karate, mais 
as duas duplas de vólei de 
praia. 
Houve por parte do Governo 
a disponibilização de fundos 
para apoiar várias federações 
e a prática desportiva para 
a preparação em diferentes 
certames internacionais que 
muito podem honrar a nossa 
presença competitiva. 
Procedeu-se a obras de rea-
bilitação e apetrechamen-
to do Estádio Nacional do 
Zimpeto, o que permitiu a 
sua aprovação pela Confe-
deração Africana de Futebol 
(CAF) para acolhimento e 
realização de jogos interna-
cionais. 
No âmbito da Semana Na-
cional do Desporto fez-se a 
entrega de 3.215 unidades 
de material e equipamento 
desportivo para a massifica-
ção do desporto em todas as 
províncias, constituído de bo-
las, coletes, apitos e cordas. 

portivo seja alargado do que um 
só mandato. Sejam contactados 

outros intervenientes para alar-
gar o nível de consulta e reflexão 
sobre o projecto de financiamen-
to desportivo. 
Na magna reunião sobre a ques-
tão da descentralização, o Con-
selho Coordenador foi informado 
como actuam os Órgãos de Go-
vernação Descentralizada Pro-
vincial (GDP) sobre as matérias 
das atribuições definidas para 
a Governação Descentralizada 
que não tenham sido atribuídas 
às autarquias locais, no entanto, 
constatou que a maior parte das 
competências propostas para o 
governador de província não fo-
ram redigidas por forma a criar 
um comando ao Governo de 
província. Como recomendações 
ficou claro que se deve rever as 
competências propostas para o 
governador da província. Sejam 
elaboradas propostas sobre as 
competências da área do despor-
to para integração às actividades 
do desporto de rendimento na 
Representação do Estado ao ní-
vel das províncias e submeter ao 
MAEFP. Se devem definir as ac-
tividades concretas a serem des-
centralizadas ao nível provincial 
antes da aprovação pela Assem-
bleia da República. O processo 
de revisão da diversa legislação 
específica do sector seja acelera-
do para adequá-la à Governação 
Descentralizada Provincial. Se-
jam operacionalizados os meca-
nismos de coordenação e orienta-
ção técnico- metodológica sobre 
matérias do sector do desporto e 
as direcções provinciais sejam ca-
pacitadas permanentemente. 
Falando sobre a reforma admi-
nistrativa do sector do desporto, 
o Conselho Coordenador foi in-
formado sobre os instrumentos 
jurídicos aprovados em benefício 
do sector, apreciando a funda-
mentação da revisão da Lei do 
Desporto que visa, entre outros 
aspectos, resgatar o rigor e a se-
gurança jurídica no acto de cons-
tituição das associações desporti-
vas, salvaguardando os direitos e 
obrigações das associações.
Foi constatado que a nível pro-
vincial o sistema de articulação 
entre o Governo e o movimento 
associativo desportivo mostra-se 
por vezes ineficiente, por falta 
de um instrumento regulador. O 
Conselho Coordenador recomen-
dou à Direcção Nacional do Des-
porto de Rendimento que deve 

1. SuperNGTA MISTURA – Trata doencas que 
enfraquece o corpo, recupera vontade e impoten-
cia Sexual em pouco tempo, faz ter mais circula-
coes.
2. NKEJA MISTURA – Serve para fortalecer as 
vias do sexo masculino, aumenta a duracao, elimi-
na a ejaculacao precoce e trata defeitos sexual.
3.MSHISHI MIX – Recupera comprimento e lar-
gura  do Sexo masculino para quem sofre com dia-
betes, hernia, sifilis, tensao alta, gonorreia, gas no 
estomago.
4. MOISEIS STICK – Grande capacidade de aca-
bamentos dos trabalhos que nao foi acabado com 
outros doutores; acapacitar teu anel de sorte.
5. KATAMBA – Fortifica o esperma masculino 
para engravidar em pouco tempo, serve para fazer 
mulhere poder conceber, ele desbloqueia a trom-
pas entupidas, cura miomas, reforça óvulos e ba-
lanceia hormonas.
6. NYIZA  MISTURA – Serve para recuperar o 
amor perdido, chama pessoas que estão longe, ser 
gostado por onde anda, faz ser casada/casado, ser 
promovido no serviço.
7. LUPAYA MISTURA – serve para desintoxicar 
teu organismo, para tratar varias doenças como 
trombose, diabetes, hemorróides, dor, aquecimen-
to das pernas, tensão alta e baixa, asma, corri-
mentos, todo tipo de borbulhar, etc.
8. UMBETA – serve para proteção pessoal, seu 
emprego, seu negócio familia e propriedade. 
●Esses são remédios dele que tem alta qualidade 
e grande capacidade de resolver os problemas em 
pouco tempo.

Encontra - se no bairro Alto – Maé.

Contacto:82 428 2967/85 282 1241

Chega de sofrer em silencio

Com Grande Forca dos seus 
Remedios Tais Como

ENCONTRO COM DOUTOR MOTO A CORDA

PUBLICIDADE

trabalhar no assunto, com vista 
a responder às constatações. 

O Gabinete Jurídico deve tra-
balhar no sentido de finalizar os 
instrumentos em curso e subme-
ter à sua aprovação.

 Plano de actividades e 
orçamento 2021

O Plano de Actividades e Orça-
mento (PAO) para 2021 resulta 
da necessidade de se dar conti-
nuidade às principais acções rea-
lizadas no ano anterior e garantir 
a materialização dos objectivos, 
estratégias e prioridades preconi-
zadas no Programa Quinquenal 
do Governo (2005-2009) e como 
complemento do Plano Económi-
co e Social do Sector do Despor-

to, bem como o valor necessário 
para a sua materialização. O 
Conselho Coordenador recomen-
dou que seja incluído como con-
vidado permanente o Gabinete 
Central de Combate à Corrup-
ção dentro do Conselho Nacional 
Anti- Dopping. 
Debruçou-se também sobre a or-
ganização e funcionamento den-
tro do novo modelo de gestão 
dos fundos públicos e sobre as 
instalações e infra-estruturas sob 
gestão da Secretaria de Estado 
do Desporto, onde foi constatada 
a falta de documentação das in-
fra-estruturas desportivas, a falta 
de uso e aproveitamento após a 
recepção do DUAT. 
Recomendou que as direcções 
provinciais da Juventude, Em-
prego e Desporto devem encon-
trar soluções a nível local para 
a manutenção e construção de 
infra-estruturas desportivas sob 
gestão provincial. A reabilitação 
de instalações e infra-estruturas 
que propiciam o aumento da 
capacidade de oferta de espaços 
para a prática da actividade des-
portiva nos núcleos e clubes. 
As direcções provinciais da Ju-
ventude, Emprego e Desporto 
devem rever a legalidade docu-
mental das infra-estruturas des-
portivas sob sua gestão. Depois 

de efectuar a reserva de espaços 
devem dinamizar as actividades 
de modo que a comunidade pos-
sa usufruir do espaço enquanto 
não se concretiza o projecto de 
construção de uma instalação. 
Estas direcções devem identifi-
car as modalidades específicas da 
respectiva província, garantir a 
promoção de outras modalidades 
para além do futebol, basquete-
bol e voleibol. 
As instituições, em colaboração 

com as direcções provinciais da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano, devem identificar as 
infra-estruturas desportivas rea-
bilitadas e garantir o uso e ma-
nutenção. 
O Conselho Coordenador foi in-
formado sobre a parte legal de 
institucionalização da inspecção, 
tendo constatado que existe uma 
certa falta de comunicação entre 
o nível provincial e o nível cen-
tral. 
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Administrativos e 
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Email:
Multimediacomercial18@gmail.com

Telemóvel:
820152830/847684840

Rua da Concórdia (Oliveira) n°38; 1° andar único, no bairro da Malhangalene “A”, na cidade de Maputo.

Mambinhas: os melhores de 2020
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Importação & Exportação, Especializado em Material Informático, Escritório e Didáctico
Av. Ahmed Sekou- Touré n° 1078 D R/C Telefax: 21-313615 / 82-3450322/ 843102870
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NUIT: 400126240, Maputo - Moçambique

S.V.S de Moçambique, LdaS.V.S de Moçambique. 
Importação│Participações│Holding

A secção desporti-
va elegeu para o ano 
prestes a findar como 
destaque a selecção 
nacional de futebol, os 
Mambinhas, na catego-
ria de Sub-20, por ter 
vencido recentemente 
o Torneio da COSAFA 
em futebol, garantindo 
vaga para o campeo-
nato africano da ca-
tegoria, a ter lugar na 
Mauritânia. O Chefe de 
Estado, Filipe Nyusi, re-
cebeu na Ponta Verme-
lha os pupilos de Dário 
Monteiro e manifestou 
satisfação pela conquis-
ta do título, e nome do 
povo moçambicano.

Alfredo Langa

A secção des -
p o r t i v a  d o 
MAGAZINE 
Independen-
te, como tem 

sido hábito a cada final 
de ano, tem feito a eleição 
dos melhores protagonis-
tas do desporto a nível na-
cional. O presente ano foi 
extremamente difícil des-
portivamente, sendo que 
o  desporto parou devido à 
pandemia da Covid-19. 
Mas não podíamos ficar 

alheios à façanha conse-
guida pelos Mambinhas de 
Dário Monteiro, por terem 
conquistado de forma iné-
dita a Taça da COSAFA e 
pelo apuramento histórico à 
fase final de um campeona-
to africano de futebol, CAN, 
na categoria dos Sub-20. 
Em meio à pandemia e mor-
tes pela Covid-19, a rapa-
ziada agraciou os moçam-
bicanos com uma prenda 
gigantesca. Fechamos bem o 
ano e em festa por essa con-
quista. É o melhor registo 
desportivo realizado no pre-
sente ano. Um ano em que 
o treinador Dário Monteiro 
entra para a história por 
ser o primeiro a conseguir o 
apuramento ao CAN na ca-
tegoria. 
Uma lição fica: Moçambi-
que pode estar a ver nascer 
uma geração brilhante para 

a selecção principal. É  mui-
to gratificante a façanha dos 
meninos de ouro, pelo que a 
secção desportiva do jornal 

MAGAZINE elege-os  como 
os melhores de 2020.
Por outro lado, importa 
anotar que o Presidente da 

República recebeu os vence-
dores e ofereceu um almoço. 
Em nome dos moçambica-
nos, Nyusi agradeceu aos 
pupilos de Dário Monteiro, 
por ter elevado o nome do 
País. 
Como prenda de Natal, 
Nyusi ofereceu brindes como 
tabletes, deixando a pro-
messa de atribuir terrenos a 
cada elemento da delegação 
nas respectivas zonas de ori-
gem e prometeu aos jogado-
res total apoio para a cam-
panha de preparação para a 
primeira presença do futebol 
nacional numa competição 
africana da categoria. 
Desejamos a todos, em es-
pecial à comunidade despor-
tiva, Festas Felizes, mas 
observando as medidas de 
prevenção contra a Co-
vid-19.
Avante Mambinhas! 

Feizal Sidat exibindo a taça ao Chefe de Estado 

Mambinhas recebidos com honras do Chefe de Estado


