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Acção dos terroristas em Cabo Delgado está a enfraquecer

destaques

O ministro da Defesa Nacional afirmou semana finda que a acção dos terroristas está a enfraquecer nas
regiões que são alvo de ataques em Cabo Delgado. Jaime Neto explicou que este enfraquecimento é
resultado da actuação sem contemplações das Forças de Defesa e Segurança.

Alice Mabota sobre a defesa dos direitos humanos

Sinto-me frustrada
Franceses apreendem
444kg de entorpecentes
no canal de Moçambique
No domingo, 24 de Janeiro, a
fragata de vigilância Nivôse
das Forças Armadas Francesas
na Zona Sul do Oceano Índico
(FAZSOI) apreendeu 444 quilos de metanfetaminas e heroína, avaliados em mais de 40
milhões de euros, na costa de
Moçambique.
A fragata estava envolvida
“numa missão de soberania [...]
para as Terras do Sul e Antárctica Francesas através de uma
rota renovada devido a restrições sanitárias, passando em
particular pelo Canal de Moçambique”, detalha um comunicado da FAZSOI.
No início da tarde de domingo,
o relógio a bordo do Nivôse detectou a presença de um dhow
aparentemente sem nacionalidade e de carácter suspeito.
“Alertado, o controlador operacional da fragata então previu
uma intervenção em estreita
coordenação com o comandante
da zona marítima, que autorizou o embarque de uma equipa
da Nivôse para a realização de
uma investigação de bandeira.
Graças à acção intimidadora de um helicóptero Pantera,
o dhow cumpriu ordens para
parar e a equipa de embarque
embarcou e garantiu isso”, relata o comunicado.
Na ausência de documentos
convincentes, o dhow foi declarado “sem bandeira”.
As investigações, que continuaram após o anoitecer, levaram
após quatro horas de busca à
descoberta de um esconderijo
de fardos que deu positivo para
metanfetaminas e heroína.
“Diante dessa descoberta, o
Prefeito de Reunião, delegado
do Governo para a acção do
Estado no mar na zona marítima sul do Oceano Índico
(ZMSOI), decidiu, em conjunto com o Ministério Público de
Saint-Denis, implementar um
procedimento de dissociação e
apreensão dos entorpecentes.
A pesagem, realizada a bordo
da fragata no final da noite,
registou um total de 417 quilos
de metanfetaminas e 27 de heroína”, acrescenta FAZSOI.
Após a captura, o Nivôse retomou a sua patrulha no Canal
de Moçambique. Club of Mozambique

O período compreende
os anos 2018 e 2019, onde
Moçambique vivenciou
a maior agressão dos
direitos humanos jamais
vista na última década.
Assassinatos, detenções
arbitrárias a jornalistas,
activistas sociais, sem
descurar o massacre de
Cabo Delgado. Estas são
algumas constatações
do relatório da OAM sobre os direitos humanos.
No entanto, a activista e
advogada Alice Mabota
diz que a implementação
dos direitos humanos se
deteriorou desde 2015,
com o reavivamento dos
“esquadrões da morte”.
Neuton Langa

A

defensora dos direitos humanos e
antiga presidente
da Liga Moçambicana dos Direitos humanos, Alice Mabota,
que falava à margem do lançamento do relatório da Ordem
dos Advogados 2018/2019,
disse sentir-se frustrada com
a regressão da implementação
dos direitos humanos em Moçambique, fenómeno que se sucede desde 2015, altura em que
o actual Governo toma posse e
começou a promover violações
grosseiras dos direitos humanos, instrumentalizando a Polícia.
A activista recorda o facto de
ter acompanhado o período colonial, o pós-Independência e a
elaboração da Constituição de
1990 e de 2004, altura que se
esperava melhorar a implementação dos direitos humanos.
“Sinto-me frustrada porque na
década 90, com a entrada em
vigor da Constituição de 1990,
parecia que o País começava a
dar passos galopantes para melhoria da situação dos direitos
humanos dos cidadãos”, disse
Mabota. Mas volvidos 31 anos,
os cidadãos continuam a viver

Comunitária de Palma, sequestrado por militares, com base
numa SMS por ele feita, que se
suspeitou que tinha como destinatário os insurgentes.
Por outro lado, a OAM critica
o facto das instituições públicas
não responderem aos pedidos
de informação aos jornalistas,
o que cimenta uma cultura de
secretismo e opacidade, contrariando os princípios da transparência e abertura da Administração Pública preconizados
pela Lei do Direito à Informação.

Situação prisional no País
Um acto que atenta contra os direitos humanos

intimidados, uma situação assustadora que lembra o período
colonial. Aliás, hoje todas as
vozes estão caladas, murmuram por dentro por temer represálias e estão a perder todos
os seus direitos. Por exemplo, o
direito ao trabalho não existe,
as pessoas abraçam o trabalho
para sobreviver, mas a entidade empregadora não tem receio
de não estabelecer contrato de
trabalho.
Mabota refere que as execuções sumárias à luz do dia
continuam o maior entrave
na implementação dos direitos
humanos, tanto que nem a comunidade internacional, muito
menos os grupos nacionais todos não estão preocupados com
os moçambicanos, vive-se um
salve-se quem puder.
A título de exemplo, grande
parte da população da província de Maputo que possui
porção de terra em zonas apetecíveis é alvo de expropriação
pelos endinheirados, políticos,
chefes de quarteirão ou chefes
de posto.

Conflito no Centro e
Cabo Delgado
Por outro lado, o estudo apresenta o quadro sombrio vivido
no Teatro Operacional Norte e
os constantes falhanços do Governo na protecção dos direitos
humanos aos cidadãos. O relatório refere que as autoridades
moçambicanas têm sido incapazes de proteger o direito à
vida, integridade física e a propriedade das populações atingidas pela violência armada.
O documento considera que a

situação em Cabo Delgado demonstra que o Estado não tem
uma estratégia de prevenção e
combate ao terrorismo porque
o Governo tem desperdiçado as
oportunidades de cooperação
internacional na prevenção e
combate ao terrorismo, no âmbito da adesão do País a convenções internacionais.
O estudo destaca a situação da
mulher como sendo frágil e ela
estar exposta a diversas situações de vulnerabilidade, persistindo as uniões prematuras, a
maternidade infantil e assédio
sexual, verificando-se elevados
índices de pobreza infantil.

Liberdade de imprensa
O relatório aponta o período
compreendido entre 2018 e
2019, em que a protecção do
direito à liberdade e segurança
dos jornalistas, em conformidade com o disposto no artigo 59
da Constituição da República
de Moçambique no seu artigo 3
da DUDH, artigo 9 do PIDCP,
estabelece o princípio de que
ninguém poderá ser preso ou
encarcerado arbitrariamente.
Com efeito, as detenções ilegais
de jornalistas no exercício das
suas funções nos anos em referência foram constantemente se
avolumando.
Assistiu-se à detenção ilegal do
fotojornalista Estácio Valoi e
outros três jornalistas estrangeiros em Palma. Os quatro
foram detidos em Dezembro
de 2018 quando iam a Palma
realizar as suas actividades de
jornalismo investigativo. Ouve
também a detenção do jornalista Ibrahimo Mbaruco da Rádio

A OAM constatou casos de superlotação de estabelecimentos penitenciários no País, com
destaque para todos os estabelecimentos penitenciários da
província de Maputo, o Estabelecimento Penitenciário Distrital
de Guijá, Monapo e o Estabelecimento Penitenciário Distrital
de Ribáuè. Esta situação faz com
que em algumas penitenciárias
os corredores de passagem nos
pavilhões sejam transformados
em dormitórios no período nocturno.
Contudo, os estabelecimentos
penitenciários do País encontram-se degradados, havendo
uma consequente deterioração
das condições de habitabilidade,
sendo de registar vários problemas estruturais, tais como tectos
degradados, condutas de água e
casas de banho obsoletas e condições de ventilação péssimas, o
que coloca os estabelecimentos
penitenciários visitados fora dos
padrões internacionais de direitos humanos.
Em relação ao direito à saúde
para os reclusos, a maior parte
dos estabelecimentos penitenciários não dispõem de posto
médico, sendo que em caso de
patologias os doentes são tratados em unidades sanitárias mais
próximas. Mas as doenças mais
frequentes nos estabelecimentos
penitenciários são o HIV-SIDA e
a tuberculose. Porém, em alguns
estabelecimentos os internos com
doenças infectocontagiosas são
acomodados nos mesmos compartimentos com os demais reclusos, o que periga a saúde dos
demais internos.

Direito a assistência
jurídica
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Alice Mabota

Com base no relatório, em alguns estabelecimentos penitenciários os técnicos jurídicos do
Instituto de Patrocínio e Assis-

tência Jurídica (IPAJ) não são
suficientes para garantir a prestação de assistência jurídica aos
internos, verificando-se que na
maior parte dos casos as penitenciárias apenas dispõem de um
único técnico de assistência jurídica, o que dificulta a assistência
técnica jurídica. “Em todos os
estabelecimentos penitenciários
há reclusos com prazos de prisão
preventiva expirados. Em outras
situações, os reclusos cumpriram
mais da metade da pena, porém
os respectivos pedidos de liberdade condicional encontram-se
pendentes há mais de dois anos
devido à morosidade processual”,
refere o relatório.

Contencioso eleitoral
Os contenciosos eleitorais con-
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tinuam a colocar em xeque a lisura dos processos eleitorais em
Moçambique.
O documento da OAM refere
que tanto nas eleições autárquicas como nas eleições gerais, os
actores eleitorais exerceram o seu
direito ao recurso eleitoral que se
caracterizou, ao nível do Conselho Constitucional, pela rejeição
de muitos recursos por falta de
pressupostos processuais, tais
como o incumprimento do princípio da impugnação prévia até
à falta de junção de provas e extemporaneidade dos recursos.
No relatório, a OAM reflecte sobre a recusa do Conselho Constitucional de desaplicar uma
norma alegadamente inquinada
de inconstitucionalidade em sede
de recursos eleitorais, como aconteceu no acórdão nº.8/CC/2018,

3
de 3 Agosto, proferido nos autos do recurso eleitoral que correu termos no processo nº.11/
CC/2018 de Agosto, posição que
parece contender com o artigo
214 da CRM, que impede a aplicação de normas inconstitucionais pelos tribunais.

O problema da constituição
da Comissão Nacional de
Eleições
O relatório é também incisivo
em relação a maneira como a
CNE foi composta, através da
proporcionalidade dos partidos com assento parlamentar.
O estudo refere que a composição por representação proporcional partidária dos partidos parlamentares também

suscita o problema da falta de
tratamento igual dos partidos
concorrentes nas eleições, na
medida em que ela exclui os
chamados partidos extraparlamentares.
Em boa verdade, a actual
composição coloca a CNE
numa situação de conflito de
interesses, o que é contrário ao
disposto no artigo 17 do Decreto nº. 30/2001, de 15 Outubro, segundo o qual é vedado
ao agente da Administração
Pública praticar ou participar
em procedimentos administrativos ou em acto ou contrato
de direito público ou privado
em que a Administração Pública faz parte quando nele
tenha interesse, por si, como
representante ou gestor de negócios de outra pessoa.

Nova Democracia avisa sobre ataques terroristas em Cabo Delgado

Está em causa sobrevivência do Estado moçambicano
Cabo Delgado é o rosto de um
desastre humanitário. Como e
com quem fazer frente ao conflito continua a ser a grande questão. A soberania é chamada a
colação para não aceitar ajuda
militar de outros Estados, enquanto o Governo prorroga contratos com mercenários. A Nova
Democracia questiona esta incoerência num documento que lembra que 49% da população está
actualmente deslocada.
Dúvidas não há de que a situação em Cabo Delgado é desastrosa, mas um estudo colocou
em números. Contas feitas pelo
Centro de Estudos Estratégicos
Internacionais da Universidade
Joaquim Chissano (CEEI), em
coordenação com o Instituto Nacional de Estatística (INE), dão
conta de que 49% da população
de Cabo Delgado está actualmente deslocada, 2.5% das casas
definidas para o estudo já não
existem, 9.6% estão destruídas
e 22% desocupadas, sendo que
em parte das 66% supostamente ocupadas não encontraram os
residentes no momento da pesquisa.
O terrorismo em Cabo Delgado
faz caminho para o quarto ano.
O que deixa para trás é um rasto
de destruição, uma crise humanitária e revelação da incapacidade
do Governo em fazer frente ao
terrorismo, enquanto se instala a
cultura do medo.
Mas apesar da “elevada cultura
de medo político caracterizada
pela auto-censura em tópicos
sensíveis”, como atesta o estudo
tomado como base para o aviso
da Nova Democracia, a população oriunda maioritariamente
de Mocímboa da Praia, Macomia, Quissanga, Mueda e Metuge mostra-se extremamente
insatisfeita com a forma como
as autoridades estão a lidar com

mo o regime trouxe milhares de
soldados dos países comunistas
para reforçar os seus interesses,
não se falava da perda de soberania nacional?”.
A verdadeira perda de soberania
nacional, faz notar, é o que temos nos territórios e áreas controladas pelos terroristas, onde
não há presença de instituições
do Estado, não há polícia, nem
administradores, nem médicos e
nem maestros; zonas sem controlo e presença do Estado.

Das prioridades das FDS à
espera da SADC
Salomão Muchanga

a insurgência, desconfiadas em
relação ao aparato militar e exigindo maior e forte intervenção
governamental.
O estudo também aponta para
tensões étnicas que foram criadas. Para a Nova Democracia,
volvidos estes três anos de opacidade no combate ao terrorismo,
o Governo e os comandantes
das Forças de Defesa e Segurança desdobram-se em acções
de propaganda política, ao invés
de prestarem os cabais esclarecimentos sobre o quê realmente
está a acontecer em Cabo Delgado, e qual o plano para a urgente erradicação dos terroristas
e outros bandos armados que
semeiam luto e destruição naquela província. “O Governo e as
FDS têm sido intolerantes para
com as forças vivas da sociedade
que, ao abrigo dos seus direitos
constitucionais, exigem apenas a
verdade”.
Para este partido, só com a verdade é que será possível mobilizar a nação para enfrentar este
combate que não pode ser monopólio do Governo ou dos seus
subordinados nas FDS. “Está em

causa a sobrevivência do Estado
moçambicano, do nosso país e do
seu tecido social”, faz notar o documento assinado por Salomão
Muchanga, líder do partido.
A ND questiona ainda os discursos sobre soberania para negar
ajuda de outros Estados, num
contexto em que são contratadas
unidades militares e mercenários
russos e sul-africanos no que chama de negócio de guerra. “A presença de tropas de mercenários
não é actualmente uma perda de
soberania nacional ou será que
alguém também tem seus interesses?” -questiona.
Para além de constituir um verdadeiro acto de traição à pátria,
lê-se no documento, a mobilização de mercenários estrangeiros
ao arrepio das normas constitucionais representa uma verdadeira ameaça ao Estado de Direito
Democrático e ao princípio de
separação de poderes, quando o
Governo ignora o Parlamento
em tão sensível matéria.
O partido olhou para o passado
para fazer notar que o discurso
sobre soberania é por conveniência. “Na guerra contra a Rena-

Numa altura em que as acções
dos terroristas começam a chegar mais próximo dos empreendimentos do gás, obrigando a
que o Governo se desdobre para
não colocar em causa os empreendimentos, a Nova Democracia volta a falar do que devia
ser prioridade para o Estado.
“O gás e o petróleo de Cabo
Delgado não são mais importantes do que milhares de vidas
humanas ceifadas diariamente, para além dos deslocados de
guerra que são obrigados a deixar as suas vidas para trás por
conta da insuportável insegurança nos seus distritos”.
Os jovens soldados na linha da
frente, que perdem a vida por
falta de experiência e equipamento adequado no combate ao
terrorismo, também representam
preocupação para este partido.
Recentemente, o Presidente da
República fez mudanças de comandantes para dar novo fôlego ao combate à insurgência no
Teatro Operacional Norte, mas,
para Salomão Muchanga, não
basta, é preciso uma mudança a
nível de método.
Quando se está a caminho do
primeiro ano do desaparecimento

de Ibraimo Mbaruco, sem esclarecimento concreto das autoridades, o que faz pensar que é mais
uma machadada contra quem se
propõe a comunicar sobre Cabo
Delgado, a Nova Democracia coloca o dedo da ferida. “Recorrer
a discursos políticos ou a retórica da desinformação como bode
expiatório para incentivar perseguições políticas não corrige as
raízes das desigualdades sociais
e ausência de perspectivas económicas que leva jovens a aderir a
incursões terroristas”.
Mas também vira os olhos às
instituições africanas que podiam
ajudar a travar o avanço da insurgência, que é uma ameaça à
região.
A Nova Democracia diz-se preocupada com as recentes declarações da chefe da diplomacia
sul-africana, Naledi Pandor, segundo a qual “vê incapacidade
na SADC em acordar o tipo de
apoio conjunto, sendo que Pretória encetou todos os esforços
possíveis junto do Governo de
Moçambique para delinear em
conjunto uma agenda de apoio,
mas até ao momento ainda não
foi possível concretizar exactamente a natureza deste apoio”.
Estas declarações, para a ND,
se analisadas juntamente com
as suas declarações de 14 de
Dezembro, segundo as quais
“silenciar as armas nessas situações requer lidar com as raízes
do conflito, que invariavelmente incluem défices de governação, abusos de direitos humanos e contestação de recursos”,
são indicativo de que a região
considera que o Executivo moçambicano conhece as raízes do
terrorismo mas não leva a sério,
dando sinais claros de que Moçambique não permite que “o
vizinho entre com água para ajudar a apagar o fogo”.
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Pandemia agrava crise da dívida em Angola e Moçambique

destaques

Angola e Moçambique são citados num relatório de duas organizações alemãs sobre os países mais
endividados, divulgado terça-feira passada. A pandemia da Covid-19 está a fazê-los cair numa “armadilha” de
endividamento. “É uma crise como nenhuma outra, com uma perspectiva desolada para a economia global”,
escrevem os autores do

Presidente da AMJ, Carlos Mondlane, reage sobre possível redução dos subsídios

Proposta viola independência
económica dos juízes
O presidente da Associação Moçambicana
dos Juízes (AMJ), Carlos
Mondlane, numa entrevista concedida, há dias, ao
MAGAZINE, onde entre
outros assuntos falou da
revisão do Pacote Penal
e dos raptos, teme que
a proposta do Governo
para a redução de subsídios dos magistrados
possa violar a independência económica da
classe. Siga os excertos
da entrevista:
Neuton Langa

O

MAGAZINE
sabe que
está em
elaboração,
pelo Governo, a proposta de Modelo
de Tabela Salarial Única
na Administração Pública,
onde se incluem os juízes,
procuradores e oficiais
de justiça no mesmo
plano dos demais funcionários públicos. De que
forma este instrumento
legal afecta a autonomia
financeira do sector da
Justiça?
-Como é sabido, o Estado
Moçambicano assenta a organização do poder político
na definição e estruturação
dos órgãos de soberania, nos
princípios de separação e interdependência de poderes,
destacando-se a consagração constitucional de cinco
órgãos de soberania, com
destaque para os que constituem, nomeadamente, o Poder Legislativo, Poder Execu-

tivo e Poder Judicial.
A independência dos tribunais tem uma vertente financeira inegável, ligada à
criação das condições vitais
à assunção, pelos juízes, do
seu papel de terceiros imparciais no julgamento das
causas judiciais e na garantia
dos direitos, assim se alcançando os objectivos constitucionalmente atribuídos à sua
função jurisdicional: a defesa
dos direitos e interesses legalmente protegidos, a repressão das infracções contra a
ordem legal e democrática e
a resolução dos conflitos de
interesses público e privado.
A independência financeira
marca, evidentemente, a necessidade de garantir a autonomia dos tribunais e a não
permeabilidade às pressões
que podem provir do sistema
de repartição de poderes consagrados constitucionalmente, nomeadamente quando
vindas do poder Executivo e
do poder Legislativo.
Por outro lado, ainda, a
questão da independência financeira dos juízes e do seu
nível remuneratório está
também relacionada com o
nível de qualificação dos respectivos quadros humanos,
na medida em que promove o
recrutamento e a motivação
daqueles mais aptos e capacitados, o que constitui um
importante condicionamento

para se obter o exercício da
função jurisdicional condizente com uma sociedade livre, desenvolvida e democrática.
A independência do poder judicial, quer na sua actuação
jurisdicional quer no domínio financeiro, constitui uma
busca incansável da classe
dos magistrados e da sociedade.

Mas doutor Juiz, quais
são os perigos que os
magistrados incorrem ao
ter uma tabela salarial
única?
-O problema da remuneração
ou do estatuto financeiro dos
juízes, enquanto profissionais
e enquanto pertencentes a determinada classe ou tipo social-económico, é vulgarmente
analisado como um privilégio
económico e como um mero
custo do funcionamento do Estado. Raramente se equaciona
o problema, no seio da opinião
pública e publicada, como um
assunto que tem a ver com a
própria função jurisdicional, a
integridade do Estado de Direito ou, até, com os factores de
correcção económica do país e
do Estado.
O poder judicial deve evoluir e
não regredir no que respeita à
consolidação da sua independência, e esta evolução não

pode nem necessita estar dependente de uma conjuntura
ou ambiente económico favorável. Aliás, em boa verdade,
será nos momentos de crise
económica e de agravamento
dos conflitos sociais que o valor
da independência dos tribunais
e dos juízes deverá ganhar importância acrescida.
Cumpre, também, apurar da
justeza destas medidas em
torno das exigências constitucionais da adequação, da proporcionalidade, da igualdade de
tratamento e da confiança, no
seio do debate geral da remuneração dos cargos públicos e
das especificidades que são próprias à remuneração dos juízes.
Nesse particular, no concreto,
a proposta em apreço viola
o princípio da independência
económica no que tange à remuneração dos magistrados
judiciais, consignado no artigo
50 do EMJ, que rege a obrigatoriedade do Estado garantir a
independência económica dos
magistrados judiciais, mediante
uma remuneração adequada à
dignidade das suas funções. E
a obrigatoriedade de fazer fixar
o regime de remuneração dos
juízes num diploma legal específico, tendo em conta a especialidade da função judicial, a
categoria e o tempo de serviço
prestado pelo magistrado.
Não se pode regular o estatuto remuneratório de um juiz
como se faz, por exemplo, com
a generalidade dos funcionários
e agentes do Estado. Quer só
significar que os juízes têm um
estatuto próprio para garantirem a paz e a segurança aos
seus jurisdicionados.
A proposta é, por isso, nesta
fase, materialmente inconstitucional, por não reconhecer nos
tribunais um estatuto remuneratório próprio, diferenciado
do estatuto das demais classes
da função pública, atento à natureza da função judicial que
exerce, que é própria de um
poder soberano, independente,
tal como é a função dos órgãos
de soberania.
Acreditamos, sim, no bom senso de todos os intervenientes
no processo para que se conformem com a Constituição e

traduzam a segurança dos magistrados como um princípio
estruturante para garantir a independência do poder judicial
em todas as dimensões do seu
estatuto remuneratório, o que
passa pelo estabelecimento de
um estatuto próprio e diferenciado, atento à sua condição de
órgão de soberania.

Participei activamente
na adopção da versão da
revisão do novo Código
de Processo Penal
No ano passado, a Assembleia da República
aprovou a revisão do
Código de Processo Penal
que prevê o alargamento dos prazos de prisão
preventiva de 90 para 120
dias, podendo passar os
12 meses. Como é que
analisa esta aprovação?
-A Assembleia da República
tem o múnus público para
aprovar qualquer lei, desde
que seja no espírito da Constituição.

Insisto em perguntar
como é que analisa esta
aprovação?
-Participei activamente na
adopção da versão primitiva
da lei, que até foi aprovada
por unanimidade pelas três
bancadas parlamentares. Em
conformidade, não me encontro confortável para dar uma
opinião sobre essa vicissitude
legal.

Na sua opinião, o que o
legislador pretendia com
esta prorrogação dos prazos de prisão preventiva?
-Reitero que a Assembleia da
República é soberana para
aprovar as leis que entender,
sempre com vista à regulação
e pacificação do país. Sem
entrar no mérito da discus-
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são pela razão acima exposta, posso dizer que toda a
discussão que se trava resume-se em aferir se se deve ter
um Estado mais musculado
no combate à criminalidade,
sobretudo a criminalidade organizada e transnacional, ou
dar-se-á mais tónica nos direitos humanos.
O Professor italiano Luiggi
Ferrajoli tem uma obra de
referência que é o “Garantismo Penal”. Nesta obra, ele
discute o vazio ontológico
que muitas vezes se coloca
entre um Estado forte, nomeadamente através das suas
instituições e legislação, e os
direitos fundamentais. Há
uma tendência de o Estado
se armar até aos dentes para
o enfrentamento da criminalidade, afectando sobremaneira os direitos fundamentais.
Este nosso autor defende
que medidas excessivas de
repressão criminal não significam necessariamente melhores resultados no combate
ao crime. Quer-se um equilíbrio em que as propostas
estaduais traduzam, sim, um
Estado bem aparelhado, mas
respeitando os mais basilares
direitos da pessoa humana.
Há-de ser, se calhar, por este
diapasão que reflectiu o nosso legislador ao efectuar a vicissitude legal.

procedimentos que procuram
dar corpo aos valores e princípios fundamentais vigentes
na sociedade moçambicana.
Procura, por isso, estabelecer
a ponte não só entre o direito
substantivo e a sua concretização como fundamentalmente
entre a realidade social e cultural e as modernas correntes de
política criminal.
Os tempos legais para a prática de actos processuais estão
muito bem definidos e na articulação sistemática com outra
legislação pode haver responsabilidade para os actores em
caso de incumprimento de prazos.
De modo geral, pode-se avan-
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Público na fase preliminar do
processo penal e a direcção da
instrução, incumbindo-lhe a
titularidade da acção penal,
sendo, de outra sorte, o julgamento da competência de juízes independentes e que gozam
das garantias de isenção e imparcialidade.
De outro modo, a legislação
consolida a posição da vítima,
do ofendido ou lesado, do arguido e dos demais intervenientes processuais.

Não se pode tornar os
serviços da administração da justiça gratuitos

Parece-nos que o Parlamento e o Presidente da
República, com esta lei,
pretendiam resolver uma
questão política. Quer
comentar?
-Não tenho elementos para
discutir eventual politização da legislação penal. Os
elementos da generalidade e
abstracção que caracterizam
qualquer lei ditam que a lei é
aplicada de igual para todos.

Há quem defende que o
novo Código de Processo
Penal poderá agudizar a
morosidade processual
fomentada pelo Ministério Público e pelos juízes.
Partilha da mesma opinião?
-Essa pergunta é falaciosa em
atenção à premissa de a morosidade processual se dever aos
juízes e procuradores a que se
vai juntar, agora, a nova legislação. Nada mais falso!
A legislação apresenta como
uma das características salientes a simplicidade de exposição, sem no entanto descurar o rigor técnico-jurídico,
o afastamento de formalismos
excessivos e a consagração de

çar que Moçambique dispõe
hoje, com a nova legislação
penal, de um quadro jurídico moderno e respeitador dos
mais basilares princípios da
dignidade da pessoa humana.
Todo o código situa no homem
a dimensão central da sua realização em respeito aos direitos,
liberdades e garantias fundamentais. A consagração de um
modelo estrutural de tipo acusatório, temperado pelo princípio da investigação oficial, é o
reflexo do poder do Estado sem
descurar do respeito pelos direitos da pessoa humana. Esta
construção está conforme com
os mais basilares princípios e
valores do Estado de Direito,
designadamente o império da
lei, a separação de poderes e
a independência do juiz e do
poder judicial, o princípio da
autonomia do Ministério Público, a promoção, protecção e
respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais
do cidadão.
A opção pelo modelo acusatório realça de forma clara o
papel central do Ministério

A problemática das custas judiciais altíssimas
continua um entrave,
transparecendo que o
acesso à justiça é apenas para indivíduos com
condições financeiras. Na
sua opinião, como é que
se pode quebrar essa
barreira?
-A Constituição não consagra a
gratuitidade no acesso ao direito e aos tribunais. É o que justifica a existência de custas e
outro tipo de encargos que recaem sobre os cidadãos quando
acedem à justiça, admitindo-as
como uma contrapartida pela
prestação do serviço da justiça. Estas custas devem possuir
uma relação económica entre
o valor do serviço e o montante que é prestado pelo utente,
embora não tenha que possuir
uma equivalência rigorosa. O
legislador goza, neste campo,
de ampla liberdade na fixação
do seu valor, embora será in-
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constitucional se este impossibilitar o acesso das pessoas à
justiça por não possuírem os
meios económicos para tal. A
fixação de custas deve ter em
conta o princípio de Estado
de Direito, bem como os seus
princípios concretizadores, nomeadamente da adequação,
proporcionalidade e exigibilidade, não podendo ser esquecida
a incapacidade judiciária dos
mais incapacitados.
Ainda assim, de modo geral, as
custas judiciais em Moçambique não são proibitivas, como
muitas vezes se pretende fazer
crer. Não se deve confundir o
carácter anacrónico do Código
das Custas Judiciais, traduzido
em, nomeadamente, indeterminabilidade do valor das custas
e a dificuldade de cálculo com
a conclusão muitas vezes apresentada, mas errada, de que as
custas judiciais são proibitivas.
Neste particular, vale comparar
as custas colocadas na jurisdição penal com aquelas onde se
discutem relações patrimoniais.
É claro que na disputa de valores patrimoniais quanto maior
for o valor da causa – em atenção ao objecto da litis maior
será o valor das custas. Olhando para a escalonização constante do Código, a regra é que
se o valor da causa for superior
a 25 mil meticais, o imposto de
justiça será de 5 porcento. É
menos do IVA que são 17 porcento.
A questão que muitas vezes erroneamente se coloca é pretender fazer dos serviços da administração da justiça gratuitos.
Esse quadro não é possível em
atenção à identidade ideológica
do país que adoptou o regime
de economia de mercado. As
instituições estatais prestadoras de serviços públicos devem
elas próprias gerar rendimentos, impondo no consumidor
relativo sacrifício. É por essa
razão que se paga uma taxa no
hospital para beneficiar de assistência médica. Paga-se taxa
e propina para se matricular e
estudar na rede pública. Paga-se taxa de rádio para se aceder
à rádio.
É que o Estado não tem máquina para produzir dinheiro.
O dinheiro é gerado pela economia e os beneficiários dos
serviços públicos, onde se incluem os tribunais, devem dar
o seu contributo para a expansão desses mesmos serviços.
O que não pode, como referido, é quem é comprovadamente pobre ficar prejudicado no
acesso à justiça devido a esta
condição. Para acautelar este
quadro recorremos ao Decreto-Lei n.º 33548, de 23 de Fevereiro de 1944, que aprova o
regime de assistência judiciária
com regras claras quanto ao
patrocínio gratuito e dispensa
do pagamento prévio de custas.
Temos também o IPAJ, apro-

vado pelo Decreto n.º 15/2013,
de 16 de Abril, bem assim os
serviços do IAJ, que fixam o
patrocínio jurídico gratuito.

O tipo legal de crime de
sequestro atingiu no ano
passado níveis assustadores. O Presidente da
República anunciou, no
ano passado, a criação de
uma unidade anti-raptos.
Pode comentar?
-A onda de raptos que têm
ocorrido no país está a inquietar os empresários e, naturalmente, poderá afectar o
investimento. Reconheço que
a demora das instâncias judiciárias em dar resposta tem
a ver com a natureza própria
de investigação destes crimes,
cujos meios fogem dos tradicionais para a criminalidade
comum. Em boa hora veio o
Código de Processo Penal propor, entre várias formas admissíveis no domínio da prova,
as escutas telefónicas e acções
encobertas, aquelas que são
desenvolvidas por funcionários de investigação criminal
ou por terceiros actuando sob
o controlo do Serviço Nacional
de Investigação Criminal para
prevenção ou repressão desses
crimes, com ocultação da sua
qualidade e identidade.
A criação de uma unidade
anti-raptos é a expressão mais
alta do cometimento do Estado no tratamento dessas matérias que, como se vê, exigem
mecanismos e recursos próprios para o enfrentamento do
mal, distintos do que ocorre
com a criminalidade comum.

Como encara os vários
relatos segundo os quais
os crimes de raptos
são protagonizados em
conluio com agentes da
PRM?
-Na perspectiva de um agente da administração da justiça, qualquer conclusão sobre os autores dos crimes de
raptos só pode ser feita mediante provas. A justiça não
trabalha com base em especulações, mas com base em
provas materiais e concretas.
Se chegarem aos tribunais
processos devidamente instruídos a apontar serem os
agentes da PRM ou de qualquer outra função pública ou
privada quem está por detrás
destes crimes, não haverá
complacência. As pessoas serão punidas. E neste particular, vale dizer que a PRM
não é criminosa. Pessoas criminosas é que estarão nas
vestes da PRM a manchar a
corporação.
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opinião Embondeiro
Lionel Papane

Zolas, o embondeiro
sócio-cultural de Tete
Pascoal Hélder Andate Isaías
é um jovem dinâmico, exímio
atleta de basquetebol e bailarino, que em meados dos anos
noventa tornou-se num dos
mais arrojados jovens embondeiros impulsionadores do desenvolvimento sócio-cultural
de Tete.
Comprometido com a causa social e progressista, Zolas (seu nome artístico), em
1997/8 produziu e realizou um
programa semanal de debates
sócio-culturais na esplanada do
antigo Complexo Pemba, seguindo as peugadas de Daniel
da Costa, erudito e iluminado
embondeiro que alguns anos
antes introduziu o “Noites de
Conversa”, que era igualmente
um programa de debates sócio-culturais.
O seu processo de assimilação
foi rápido e apesar das vicissitudes, Zolas montou concursos
de beleza feminina e masculina, passagens de modelos, concursos de dança, declamação
de poesias, etc., promovendo
um dinamismo social juvenil
salutar para a época. Realizou
vários espectáculos no palco
do Kudeca e em outros lugares
em Tete e em Manica. Nessa
época a referência era a cultura afro-americana.
Zolas é filho de uma das famílias de referência na cidade de
Tete, nos anos oitenta. O seu
pai, o senhor Pascoal Elias da
Silva Isaías, assimilado sulista
laurentino radicado em Tete,
foi um dos empreendedores
pioneiros na criação de um
novo conceito de tabacaria à
entrada de prédios. Já existia
a Tabacaria da Sorte, pertencente ao senhor Augusto Pinheiro, e algumas outras, mas
o novo conceito praticamente

introduzido pelo pai do Zolas
foi de ocupação de espaços
menores na entrada de prédios. No fundo do quintal da
sua casa tinha montado uma
pequena oficina de estofaria e
contava com um jovem bastante conhecido nos meandros
desportivos, de nome Horácio,
como seu ajudante.
O pai do Zolas, ancião nonagenário, que apesar das vicissitudes próprias da idade não se
coíbe de transmitir mensagens
construtivas e ralhetes filosóficos, chamando atenção para
uma reflexão profunda sobre a
missão social individual, vincando os valores da irmandade. Fiel à sua fibra, ensina a
sua resistência psicológica com
impressionante lucidez, quando revisita as suas vivências,
nos tempos em que os valores
eram apreciados pelos olhos
do coração e as pessoas valiam
por isso. É da estirpe de anciãos que remetem a bênçãos e
não dos que suscitam lembranças e sentimentos negativos,
principalmente de distanciamento. Dois dedos de conversa
com o tio Pascoal comparam-se a uma aula de sapiência socrática. É um Mestre da Vida.
Eventualmente alguns dirão
que sabedoria é característica
de pessoas idosas, adquirida ao
longo do tempo, em experiências e vivências, certo! Entretanto, se prestarmos atenção
ao nosso redor encontraremos
uma amostra significativa de
pessoas idosas que se evadiram da lógica, apegando-se a
epopeias muitas vezes alucinatórias e duvidosas, porque
os seus resultados posteriores
revelaram-se desastrosos. São
os velhos apologistas de caudilhismos, sátrapas e sacripantas
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da gesta dos que amaldiçoaram o nosso futuro, dos que
voluntariamente coarctaram a
sua própria inteligência, castrando a mentalidade de gerações e instalaram a lavandaria
cerebral no quotidiano da nossa existência.
Zolas ousou e actualmente lida
com agronegócios. Nessa perspectiva tem participado regularmente em fóruns nacionais e
internacionais, cultuando bons
hábitos em alinhamento com
a sua tendência progressista.
“Bon vivant” que é, sabe
partilhar experiências e actualizar os manos quanto aos
novos processos da vida, tendências de moda, novos aromas, sabores e paladares. Salute!
Zolas é atrevido e inegavelmente uma das referências

no mundo de entretenimento
juvenil em Tete. Talvez fosse
pertinente que as autoridades
competentes iniciassem um
processo de recolha de informações, com vista a identificar marcos históricos de onde
se iniciaram os vários processos do desenvolvimento sócio-cultural de Tete, como forma
de valorizar feitos e obras,
criar espaços para que mais
jovens arrojados apresentem
iniciativas e participem de
forma construtiva e interventiva nos actuais e futuros
processos que visem a melhoria da qualidade de vida para
todos, e que definitivamente
qualquer iniciativa progressista deixe de transparecer
mero esforço para se alcançar o vento. Há muitos jovens
com boas iniciativas mas não

encontram referências locais
para prosseguir. Os que arriscam fazem-no atabalhoadamente. Não se prestam à alma
da coisa. As bilheteiras entorpecem-lhes a mente, comprometendo a sua funcionalidade
social.
Debates sócio-culturais são
importantes para discutir
atitudes, comportamentos e
práticas, informar, comunicar
e educar, ajudam a melhorar
a dicção, formas gramaticais
correctas, o pudor, a vestimenta, etiqueta e cortesia, habilidades que a maioria de nós
precisa de aprender das boas
referências sociais locais, etc.
Tete tem gente que fez e gente que faz as coisas boas acontecerem.
Bem-haja Zolas, Embondeiro
sócio-cultural de Tete!

PUBLICIDADE

A Empresa Magazine Mulitimdia, SA, avisa os estimados cliente que tenham facturas em
atraso, relativas as assinaturas de jornais de 2020, para procederem a sua regularização,
no prazo maximo de tirinta (30) dias, de modo a não afectar o fornecimento de jornais no
próximo ano de 2021, cujo processo de ronovação já iniciou.

Direcção, Redacção, Grafismo e
Administração:
Rua da Concórdia (Oliveira) nº 38 1º andar
único, Malhangalene “A”, Maputo.
Tel/Fax: 21 328 579
Telemóvel: 82 01 52 830, 87 76 84 840
email: jornalmagazineinde@gmail.com
www.magazineindependente.com
Director:
Lourenço Jossias (82 3093420)
(jossiasgira@gmail.com)
Editor:
Nelo Cossa (82 6581770)
(nelocossa@yahoo.com.br)

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

Grafismo:
Samuel Dias (84 756 5575)

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

Telemóvel: 820152830/877684840
Aléxia Chongo (82 5781 322/ 840560354)

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

Colaboradores:
Isaura Pinto e Simeão Cuamba

Revisão: Cipriano Siquela e Paulo Jossias
Publicidade e Marketing:

Email: alexiachongo@gmail.com
Email: multimediacomercial18@gmail.com
Impressão: Sociedade do Notícias S.A

02 de Fevereiro 2021 | Terça-feira

Magazine independente

7

Brincar a direitos humanos
O nosso País é um Estado
de Direito Democrático, bem
como de justiça social, baseado no respeito e garantia dos
direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, de acordo com a Lei-mãe, a Constituição da República, pelo que
a Administração Pública se
obriga legalmente a prosseguir
o interesse público, a defesa e
a promoção dos direitos humanos, cujo cerne é a dignidade humana.
Em Moçambique, são notórias
várias práticas contrárias aos
direitos humanos, ao princípio
da igualdade perante a lei e
aos mais essenciais princípios
democráticos e de boa governação relevantes para a salvaguarda dos direitos humanos.
Recentemente, a Ordem dos
Advogados de Moçambique
(OAM) lançou o Relatório
dos Direitos Humanos 2018 e
2019, cujo documento denuncia que o nosso País viveu a
maior agressão dos direitos
humanos jamais vista nos últimos 10 anos. O documento
da OAM levanta igualmente
preocupação em relação à actuação do Conselho Consti-

tucional (CC), em processos
eleitorais.
Indo exactamente aos casos
que aquela organização defensora dos direitos humanos
constatou, destaca-se os assassinatos, detenções arbitrárias a
jornalistas, activistas sociais,
sem deixar de lado a guerra
em Cabo Delgado.
O relatório aponta o período
compreendido entre 2018 e
2019, em que a protecção do
direito à liberdade e segurança
dos jornalistas não foi respeitada, quando se olha o disposto no artigo 59 da CRM, no
artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
e também no artigo 9 do Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos, que estabelecem o princípio de que ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente.
As detenções ilegais de profissionais de comunicação social
no exercício das suas funções,
nos anos em referência, foram
constantemente se avolumando, sobretudo em Cabo Delgado, província que vive uma
guerra protagonizada pelos
terroristas.

Aliás, importa lembrar que no
seu relatório sobre o sector, o
MISA-Moçambique anota que
o ano de 2018 foi marcado
pelo aumento de casos de violação de liberdade de imprensa
em todo o País. O início do ciclo eleitoral, as crises político-militar e económica foram os
principais factores que contribuíram para minar a liberdade
de imprensa.
Para elucidar, o MISA registou, em 2018, um aumento de
casos, pelo que são vários os
factores responsáveis pela tendência repressora aos meios de
comunicação social, dos quais
se pode destacar o conflito em
Cabo Delgado.
Por outro lado, o documento
da OAM levanta questões sobre a actuação do Conselho
Constitucional em processos
de natureza eleitoral. Ou seja,
os contenciosos eleitorais continuam a colocar em xeque a
lisura dos processos eleitorais
em Moçambique.
A título de exemplo, e fazendo fé na constatação da OAM,
tanto nas eleições autárquicas
como nas eleições gerais os
actores eleitorais exerceram o

seu direito ao recurso eleitoral,
que se caracterizou, ao nível
do Conselho Constitucional,
na rejeição de muitos recursos por falta de pressupostos
processuais, tais como o incumprimento do princípio da
impugnação prévia, até à falta
de junção de provas e extemporaneidade dos recursos.
A recusa do Conselho Constitucional de desaplicar uma
norma alegadamente inquinada de inconstitucionalidade
em sede de recursos eleitorais,
como aconteceu, de acordo
com a OAM, no acórdão nº.8/
CC/2018, proferido nos autos
do recurso eleitoral que correu termos no processo nº.11/
CC/2018, demonstra que há
fortes evidências de que a posição do CC põe em causa o
artigo 214 da CRM.
Perante este cenário preocupante sobre os direitos humanos, o discurso do Governo de
Moçambique, e em especial do
Presidente da República, atinente ao respeito pela liberdade de opinião, através do exercício da liberdade de imprensa
e de expressão, está longe do
desejado.

Os factos no terreno colocam
o País em situação bastante
complicada, no que diz respeito ao gozo, protecção e promoção da liberdade de imprensa
e de expressão, pilares indispensáveis dos direitos fundamentais. Uma imprensa livre,
sem censura e desimpedida é
essencial em qualquer sociedade para garantir a liberdade de opinião e expressão, não
descurando o gozo de outros
direitos e liberdades dos cidadãos.
Outra preocupação inquietante tem a ver com a actuação
do CC. É nosso entendimento
que o Conselho Constitucional, ainda que os seus argumentos tenham como base o
quadro legal vigente no País,
deve dirimir os processos eleitorais sem paixões político-partidárias, sobretudo quando
a lei é clara no espírito e na
letra. O respeito, protecção e
promoção dos direitos fundamentais plasmados na Constituição da República é também
um acto de dignidade humana.
Não vamos brincar a direitos
humanos!

O mestre Malangatana e a ENAV(1)
Alberto Lote Tcheco

Quando o mestre Malangatana (1936 – 2011), neste Janeiro de 2021, completaria 85 anos de vida,
pois nos deixou há 10 anos,
muitas instituições e pessoas têm motivos bastantes
para comemorar este grande e maior mestre das artes
plásticas de Moçambique e
de reconhecida fama internacional.
Entre estas instituições e
pessoas que o têm no coração estão a Escola Nacional
de Artes Visuais (ENAV) e
os professores desta mesma
e igualmente artistas. Estes, a escola e os professores, estão profundamente
gratos à obra directa e indirecta que o mestre Malangatana desempenhou
para a sua existência artís-

tica.
A ENAV foi fundada como
Centro de Estudos Culturais (CEC), subordinado ao então Ministério da
Educação e Cultura (1977),
com o objetivo de formar
técnicos artísticos de artes
visuais, música e outras
áreas culturais. E quem
esteve na co-fundação desta instituição cultural se
não o mestre Malangatana? Desempenhou, pois,
funções multidisciplinares
e multifacetadas para esta
instituição que, com o tempo, evoluiu de CEC para
ENAV.
Malangatana foi, então,
uma fonte de inspiração
para que o Governo tivesse
fundamento bastante para
criar uma instituição do
género, uma vez que ele já
era um artista reconhecido
nacional e internacionalmente, desde 1959. É assim que a ENAV é obra do

mestre Malangatana. Mas a
sua função não foi somente
inspiradora no novo Estado
moçambicano. Malangatana participou directamente
na fundação da instituição,
o que significa que se envolveu na definição da sua
visão, objectivos e estratégias e orientação curricular, aspectos fundamentais
duma instituição formativa.
Malangatana ganhou o título de mestre não somente por conhecer e praticar
as artes em alta qualidade,
mas também por se preocupar em ensinar os outros,
em especial os mais novos,
em qualquer meio e espaço
onde se encontrasse. Desenvolveu a sua obra junto e com os miúdos do seu
bairro do Aeroporto, inspirando muitos destes que
vieram a se tornar também
em artistas. Alguns destes, por si e por indicação

do mestre Malangatana,
tornaram-se estudantes do
CEC/ENAV, e entre estes
alguns se tornaram professores da mesma instituição.
Destes “miúdos” discípulos do mestre Malangatana
está o professor Augusto
da Silva Magaia, conhecido nos meios artísticos por
Gumatsy.
A ENAV é uma instituição famosa não somente
pela sua formação técnico-artística de alta qualidade
que possibilitou a formação
de muitos artistas da praça
e outros profissionais, mas
também pela sua intervenção social através da arte,
promovendo exposições artísticas, interagindo com
artistas nacionais e internacionais.
Nestas suas actividades, o
mestre Malangatana esteve sempre presente como
participante desses eventos,
funcionando, para a escola,

que ajudou a criar, como
formador, crítico, dinamizador, promotor e benfeitor
das múltiplas acções para o
engrandecimento da mesma.
Homem famoso e amado, Malangatana funcionou
como “padrinho” da ENAV,
para as relações desta com
os potenciais parceiros. Um
dos parceiros da escola é o
BCI, que incentiva, apoia e
patrocina exposições artísticas anuais dos alunos da
ENAV e em valores monetários, a serem aplicados no
desenvolvimento das artes,
promovendo assim a arte
moçambicana. Malangatana
“apadrinhou” esta relação.
Com o apoio de Malangatana, os estudantes e professores desta instituição desenvolveram muitos projectos
no Município de Maputo e
workshops no estrangeiro,
como em Portugal, Noruega
e África do Sul.
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opinião Voz do Povo

Superlotação no transporte público
em tempos da Covid-19

Estêvão Júnior
Há fraca fiscalização da lotação nos
autocarros na cidade de Maputo, o
que coloca os utentes em permanente
risco de contágio pela Covid-19, numa
altura em que a capital do País regista um aumento significativo do número de pessoas infectadas pelo novo
coronavírus e de mortes pela doença.
Entendo que haja falta de transporte,
o que faz com que alguns casos de incumprimento das medidas de lotação
aconteçam, mas reconheço o perigo
que a superlotação nas viaturas representa.

Olhar fotográfico
Nilton Cumbe

Joaquina Estêvão
As medidas de prevenção contra
a transmissão do novo coronavírus
estão sendo desrespeitadas nos transportes públicos. Entre os principais
problemas encontrados está a falta
de higienização adequada e o descumprimento do distanciamento social, o
que resulta em aglomeração de passageiros, embora a limitação do número
de passageiros tenha sido imposta no
contexto das medidas de prevenção
do contágio pela Covid-19, no princípio do ano passado.

Marcos Langa
Os passageiros viajam apinhados e há quem nem sequer usa
a máscara de protecção, daí que
os agentes da Polícia Municipal
devem alertar para o cumprimento da lotação, o que chega
a não acontecer porque há falta
de transporte, principalmente
nas horas de ponta. Há situações
em que as pessoas que imploram
para entrar no transporte, mesmo sabendo que a viatura está
superlotada.

Zinzi Mortal
É preciso que os agentes da Polícia
Municipal continuem a sensibilizar os
passageiros e motoristas a respeitarem
a prevenção da Covid-19. Aliás, entendo que há dificuldades para resolver
o problema da sobrelotação devido à
crescente demanda de transporte, especialmente nos grandes centros urbanos do País. É possível cumprir a
lotação dos passageiros, só que temos
muita procura, mas tudo temos que
fazer para que a contaminação não se
propague.
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PUBLICIDADE

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património
com proﬁssionalismo, seriedade e personalização,
fornecendo proﬁssionais qualiﬁcados, hábeis e
comprometidos com a execução das suas actividades,
promovendo mais segurança aos clientes.

Residências, Armazéns, Edifícios
e Embaixadas
A Múltipla Segurança é especializada
em serviços de segurança patrimonial,
para clientes de pequenos, médios e
grande porte. A empresa presta serviços em grandes Centros logísticos, Indústria, Transportadoras, Terminais
Portuários, Farmacêutica, postos de
Gasolina, Bancos e Condomínios.

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA
A Múltipla Segurança tende a oferecer
serviços de força de reacção rápida, visando responder a todas as urgências
nos diferentes sectores, conforme a distribuição dos seus clientes com vista a
reforçar os seus elementos de segurança,
consoante as necessidades ou situações
de riscos que poderão advir no terreno.

SEGURANÇA PESSOAL
Escolta com Guarda-Costas,
Acompanhamento
Segurança Pessoal para a Múltipla Segurança significa um conjunto de medidas preventivas que minimizam os riscos
ou ameaças, cada vez mais frequentes
nos grandes centros, aos quais estão expostos os VIPs. Seja no âmbito pessoal,
nas dependências da empresa ou em roteiros habituais oferece aos empresários,
executivos e seus familiares esquemas de
prevenção para sequestro, roubos, furtos,
assaltos, extorsões e outras formas de violência urbana.

Estamos no Alto-Maé, Rua Lucas Luali n° 501,
Maputo – Moçambique
Contactos: 21 401025 ou 84 6364734
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Ajuda alimentar para vítimas de ciclone “desaparece” do armazém na Zambézia

nacional

Grandes quantidades de alimentos destinados a apoiar vítimas do ciclone Eloise em Inhassunge, na província da
Zambézia, desapareceram do armazém onde estavam sendo armazenadas. Autoridades administrativas dizem que na
época da tempestade tropical Chalane, eles tinham muitos produtos alimentícios em armazenamento, que deveriam
ser entregues no distrito de Inhassunge.

Abertura do ano judicial

Actores do judiciário contornam crimes
comuns e focam no ambiente
Maputo já não vai acolher
34ª Cimeira da União
Africana
A União Africana decidiu
que a próxima cimeira, que
estava prevista para ter lugar em Maputo, já não será
presencial, devido à rápida
contaminação e propagação do novo coronavírus no
continente. A reunião será
em formato virtual.
A decisão foi tomada no sábado, durante uma reunião
virtual que juntou Chefes
de Estado e de Governo
da União Africana e presidentes das Comunidades
Económicas Regionais, cuja
agenda era discutir as modalidades de realização da
34ª Cimeira da União Africana.
Perante esta realidade, Moçambique tomou uma posição sobre como deve ser
realizada a 34ª Cimeira da
União Africana, prevista
para os dias 6 e 7 de Fevereiro próximo.
“Face a este cenário preocupante, reiteramos a nossa
opinião em torno da necessidade de equacionarmos a
realização da próxima cimeira da União Africana
no formato virtual, como
primeira opção e com uma
agenda que se cinja nos
aspectos cruciais da nossa organização”, opinou
o Primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário,
acrescentando que, em relação à eleição dos membros
da Comissão Africana, “se
houver algum conforto por
parte dos restantes integrantes poder-se-á proceder
com a votação à distância,
ou seja, online”.
Um dos objectivos do evento é eleger o Presidente e
Vice-presidente da Comissão Africana, assim como
os seis comissários que
compõem a liderança do órgão, mas o novo coronavírus também vai merecer a
atenção.
Moçambique participou
desta sessão na qualidade
de presidente da Comunidade Económica Regional
(SADC).

Crimes ambientais, devastação das florestas e
fauna, da biodiversidade
e a caça furtiva foram
este ano a tónica dos
discursos da abertura do
ano judicial; desviando-se
deste modo dos casos
mais badalados como
julgamentos do caso
dívidas ocultas, tráfico
de drogas, retorno dos
sequestros e violação
dos direitos humanos no
Teatro Operacional Norte,
TON.
Elísio Muchanga

U

ma abertura de
ano judicial incaracterístico,
com discursos
alinhados e de
pouca substância comparada
com outros anos, mesmo girando em torno da temática
“protecção ao meio ambiente”, foi o que se assistiu nesta
segunda-feira, no Centro de
Conferências Joaquim Chissano.
Estava irreconhecível a Ordem dos Advogados, uma
agremiação conhecida pela
verticalidade nas aberturas
dos anos judiciais, apontando
o dedo para as fragilidades
do sistema.
O tema à mesa era o meio
ambiente e Duarte Casimiro,
o bastonário da ordem, disse
que o combate a este mal é
desafiado pela impunidade,
o que acaba promovendo a
prática de actos que atentam
ao meio ambiente.
Casimiro, na ocasião, condenou veementemente ao desaparecimento de cerca de
80 contentores de madeira
no porto de Pemba, contrabandeada e apreendida em
Agosto de 2020. O bastonário apelou para a necessidade
de uma investigação profunda sobre o caso, de modo a
desmantelar a teia que facilita estes esquemas e conse-

quente responsabilização dos
actores.
Ainda na senda da protecção ambiental que dominou
a abertura do ano judicial,
o bastonário foi incisivo em
relação ao garimpo que tem
ocorrido nas zonas Centro e
Norte do país, facto que, segundo este, concorrem para a
contaminação das águas.
A saída da Vale de Tete foi
também uma assunto do
evento, tendo o bastonário
manifestado bastante preocupação pelo facto de aquela multinacional anunciar
o abandono da mina numa
altura em que terminam os
benefícios fiscais, deixando
por trás uma rasto de degradação ambiental e um plano
de reassentamento ainda por
cumprir. Sobre este facto Casimiro propõe a revisão de
alguma legislação, incluindo
a já em curso, da política nacional de terras.
Embora não tenha tido um
discurso contundente contra
o Governo - o que caracterizava os anteriores bastonários nas aberturas do ano
judicial - Duarte Casimiro abordou a preocupação
que gira em torno da classe,
como a Procuradoria ilícita
que, segundo ele, é apadrinhada pelo Governo, através
da adjudicação de processos
a advogados e escritórios de
advogados estrangeiros, lesando deste modo os advogados e escritórios de advogados moçambicanos.

Na cerimónia que contou
com toda máquina judiciária,
bem como quadros do Governo encabeçados pelo primeiro-ministro, Agostinho do
Rosário; a Procuradora-geral
da República, Beatriz Buchile, abordou a necessidade do
judiciário também olhar para
a protecção do meio ambiente bem como do cidadão. Buchile enfatizou a necessidade
de reforma do judiciário de
modo a ser adequado à realidade do País, esta propõe o
desafio da criação de tribunais especializados em casos
ambientais.

Já o presidente do Tribunal
Supremo, Adelino Muchanga,
fez saber que os crimes ambientais em Moçambique são
cada vez mais frequentes e
desafiantes, e a caça furtiva
domina os problemas, facto
que chama os tribunais a desempenharem um papel mais
educativo.
Muchanga salienta que não
se justifica a criminalização
dos actos como caça furtiva, corte de madeiras, etc.,
quando os actores destes crimes são membros das comunidades que o fazem para fins
de sobrevivência, daí urge a
necessidade de educar as comunidades.
Em representação do Governo, o primeiro-ministro,
Carlos Agostinho do Rosário, frisou que o lema adoptado para abertura do ano
judiciário, “Por um Judiciário Protector do Meio Ambiente”, remete para uma
reflexão inadiável sobre as
responsabilidades que temos
na materialização do direito constitucional de viver
num ambiente são e equilibrado. Mas, por outro lado,
compele-nos a observância
do dever jurídico e ética de
o defender, não apenas para
o benefício da nossa geração,
mas também das futuras gerações.

Mais de 600 mil alunos da 10ª
e 12ª classes em exames
Um total de 322. 322 alunos da 10ª classe e 286.971
da 12ª classe estão a ser
submetidos a exames finais,
desde ontem (01 de Fevereiro), em todo o País, após
quatro meses de aulas, devido a restrições impostas
para a prevenção do novo
coronavírus.
Segundo a porta-voz do
Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano
(MINEDH), Gina Guibunda, que falava este sábado
(30) em conferência de imprensa, as condições estão
criadas para que o processo
decorra sem sobressaltos.
Entretanto, alguns estudantes poderão perder as pro-

vas devido às inundações e
destruições provocadas pelo
ciclone Eloise, que desalojou centenas de pessoas e
deixou danos em diversas
escolas no Centro do País.
“Os alunos que vivem em
zonas afectadas pelas cheias
e pelo ciclone Eloise poderão fazer os testes posteriormente, desde que apresentem uma justificação pela
ausência no dia marcado
para o exame”, disse Gina
Guibunda.
Por outro lado, os alunos
deslocados por causa do
terrorismo em Cabo Delgado deverão realizar as provas nas províncias de acolhimento.
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Falta de água apoquenta moradores da “Zona Verde”
Apesar dos avanços registados na expansão do
sistema de abastecimento de água, residentes
do bairro da Zona Verde
ainda têm enfrentado
problemas para a obtenção deste precioso
líquido. A denúncia é de
que toda a semana falta
água por pelo menos três
a quatro dias seguidos,
o que não só complica a
gestão doméstica como
também tem implicações
no combate ao novo
coronavírus, que tem
como uma das formas
de prevenção a lavagem
constante das mãos.

N

Aida Matsinhe
um passado muito recente iniciou o processo
de expansão da
rede pública de
abastecimento de água, na zona
centro e norte do bairro da Zona
Verde, numa acção que abrangeu apenas uma minoria, deixando o grosso da população ainda
sem este líquido precioso, o que

não só criou uma onda de descontentamento como também
abriu espaço para um sentimento de abandono.
Para alguns residentes que ainda dependem da rede privada,
a cobertura irregular de água
tem sido o “calcanhar de Aquiles”, pois são vários os casos em
que este líquido só jorra uma a
duas vezes por semana nas torneiras dos munícipes, entretanto,
as facturas não param de chegar
mensalmente.
Segundo apuramos, esta situação é propiciada pelo facto dos
fornecedores privados terem estabelecido uma taxa mínima de
pagamento, ou seja, mesmo sem

PUBLICIDADE

MAIS ENERGIA

PARA TODOS
O Governo de Moçambique lançou o Programa
Energia para Todos que vai aumentar o número
de novas ligações anuais, de 150 mil para 350
mil, elevando a taxa de electrificação nacional,
de 34% para 64%. Através deste programa, o
Governo de Moçambique vai prover energia de
qualidade, sustentável e acessível a todos os
moçambicanos até 2030. Por isso, a taxa de
ligação foi eliminada para os clientes da tarifa
doméstica. As novas instalações serão feitas
gradualmente de acordo com plano de
expansão da rede eléctrica nacional.
Até 2024 mais 10 milhões de moçambicanos
terão acesso a energia eléctrica.
Energia para Todos
Mais energia, Mais Vida

Um programa do

Implementadores

Iluminando a Transformação de Moçambique

Governo de Moçambique

Parceiros

consumir água o cliente paga
pelo menos 250 meticais de taxa
mínima.
No local ficamos a saber ainda
que o fraco fornecimento de água
resulta do facto de naquele bairro, sobretudo na zona baixa do
bairro da Zona Verde, estar a
operar apenas um fornecedor de
água, que dada a demanda não
consegue responder cabalmente
às necessidades de fornecimento
de água, tendo optado por fornecimento faseado.
Segundo José Ernesto, chefe do
Quarteirão 23 e coordenador
do Bloco três, composto por 11
quarteirões, a expansão da rede
da FIPAG é um avanço que aos
poucos vai diminuir o sofrimento dos residentes deste bairro,
que muitas vezes se socorrem da
água do poço para satisfazer as
suas necessidades.
“Agradecemos o trabalho feito
pelo FIPAG, que resultou na
colocação de cerca de 80 metros
do ramal para abastecimento de
água nestes quarteirões, mas é
preciso compreender que ainda
é uma gota de água no oceano,
pois muitas famílias ainda não
são beneficiadas pelo trabalho
até aqui feito”, explicou.
Acrescentou que “temos a água
dos furos mas não conseguem
garantir o fornecimento nem 12
horas por dia, e muitas vezes os
residentes são obrigados a recorrer a água dos poços, que consideramos imprópria ao consumo

humano, mas não temos outra
saída se não continuar a optar
por esta água enquanto o FIPAG não chega a todos”.
“Para ter acesso a água não tem
sido fácil. Como vê, sou gestante
e não posso carregar coisas pesadas, mas porque não tenho outra
saída nos dias em que não tenho
ninguém para carregar água arrisco e vou ao poço. Apelamos
ao FIPAG para continuar com
a extensão da rede de abastecimento de água”, afirmou.
“Infelizmente, apesar da colocação de novos ramais de água
esta ainda não chega para todos
e a maioria ainda está fora da
rede de abastecimento de água.
E preocupa-nos o facto de a crise
estar a agudizar-se numa altura
em que decorrem campanhas de
sensibilização às comunidades
para a lavagem frequente das
mãos, como forma de prevenção
do novo coronavírus”, lamentou
Helena Bila, do Quarteirão 32.
Porém, apesar de mostrar o seu
descontentamento em relação à
deficiência no abastecimento de
água, Bila agradeceu o trabalho
até aqui feito pelo FIPAG, afirmando que “a situação já esteve
prior”.
“Antes éramos abastecidos pela
Água da Região de Maputo, mas
passado algum tempo a água parou de sair e nessa altura éramos
obrigados a fazer longas distâncias para ter água potável. Com
a entrada dos privados a situa-

ção melhorou, mas não levou
muito tempo, e com o aumento
do número de clientes voltamos
a ter novamente problemas de
água e esperamos que este projecto de expansão da rede não
leve muito tempo, pois já estamos cansados de sofrer”, disse.
Helena Bila manifestou igualmente a sua preocupação em relação ao arranque das aulas, afirmando que “a situação agrava-se
nesta altura em que as crianças
vão à escola e por causa da pandemia somos obrigados a reforçar os cuidados de higiene. Temos um poço neste bairro mas
encontra-se distante e a água
que sai é turva”.
Por sua vez, Castigo Muianga,
presidente do Comité de Desenvolvimento Local, criado pela
Livaningo, disse que a expansão
da rede de água do FIPAG neste
bairro resulta do trabalho que a
comunidade, representada pelo
Comité, tem vindo a desenvolver no sentido de resolver os seus
problemas. E para o programa
estabelecido no ano de 2020 a
prioridade definida foi a expansão da rede de abastecimento de
água na Célula C e alguns quarteirões, a destacar o 33, 23, 31,
22 e 30. Nestas negociações foi
possível garantir que as famílias
em situação de pobreza também
beneficiassem deste projecto,
pois as famílias com baixos recursos financeiros podem pagar o
contrato de forma gradual.
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Engajamento da mulher em matérias
Continua quase invisível,
em Moçambique, o envolvimento da mulher em matérias de paz e segurança,
afirma a pesquisadora
Egna Sidume, que garante
que esta joga um papel
importante no combate
a ameaças e nas actividades de pacificação depois
de conflitos. Ela falava
durante o diálogo de alto
nível sobre paz e segurança organizado pelas
Mulheres Jovens Líderes.
Aida Matsinhe

S

idumo avançou que
a mulher joga um
papel importante na prevenção e
combate ao extremismo violento, porém estas
têm sido o rosto menos visível nos processos de pacificação e segurança do País.
A pesquisadora entende que
para que a mulher esteja
mais engajada neste processo de paz e segurança, a
todos os níveis, precisa de
ser consciencializada sobre
os males que estes conflitos
trazem para a sociedade.
Segundo Sidumo, se estas
mulheres estiverem conscientes de que com a guerra
podem perder os seus filhos,
marido e outros familiares
esta vai usar o seu papel
educador e aglutinador para
sensibilizar as pessoas ao
nível da sua comunidade a
não olhar para o extremismo violento como caminho
para alcançar os seus objectivos.
Aliás, a pesquisadora alertou sob a necessidade de se
olhar para a questão da paz
e segurança de forma mais
ampla, pois a paz não significa apenas o calar das armas. A questão das mudanças climáticas, por exemplo,
é vista por esta pesquisadora como um dos factores
que colocam em causa a paz
e segurança.
Em casos de ciclones, cheias
e secas muitas famílias são
obrigadas a deslocarem-se
das suas zonas de origem e
muitas vezes se vêem obrigadas a recomeçar a vida
noutros locais onde falta
quase tudo, e para a sua sobrevivência são obrigadas a
disputar entre si os parcos

recursos que são encontrados nas zonas de reassentamento e/ou de acolhimento,
o ameaça a paz e segurança
destas famílias.
Olhando especificamente para Cabo Delgado, que
vem já há algum tempo
vivendo situações de extremismo violento, a fonte
aponta para várias razões
que estão por detrás destas matanças, desde a exclusão económica, política,
até questões religiosas, e
como forma de reivindicar,
segundo a fonte, as pessoas
encontraram no extremismo
violento a saída.
Fazendo uma radiografia em
relação à pacificação de Moçambique nos últimos anos,
a pesquisadora disse que
“há três ou quatro anos que
Cabo Delgado começa a ter
estes pequenos movimentos
que na altura foram chamados de insurgentes e esta
situação acontece num período em que decorriam as

negociações com a Renamo
para a pacificação da zona
Centro, facto que complicou
o processo de construção da
paz”.
Sidumo lembrou que a
questão do terrorismo não
é nova na região nem no
Mundo, embora seja um
factor novo no contexto
moçambicano, daí acreditar
que haja esforços conjugados ao nível da União Africana e também das Nações
Unidas no sentido de responder a este problema.

devem ser parte das soluções no processo de pacificação do país, e esta luta pela
integração da mulher nestes
espaços exige que esta seja

Barrões de droga podem
estar por detrás dos ataques terroristas em Cabo
Delgado
Celeste Banze, economista
e pesquisadora do CIP, falando sobre o tema “Transparência e integridade na
resposta ao terrorismo em
Cabo Delgado”, primeiro
avançou que as mulheres

Celeste Banze

proactiva e os 16 dias de activismo são um espaço fértil
para buscar maior envolvimento deste grupo que ainda é incipiente na resolução
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de paz e segurança ainda incipiente
desejada, porque sabemos
que mesmo com concurso
público, com todo aquele processo há um espaço
para lobbismo e facilitação
desnecessária, imagine num
contexto de adjudicação directa”, disse.

Ataques terroristas
podem ser uma tentativa
de limpar o caminho para
tráfico

de questões ligadas à segurança e paz.
Questionada sobre os riscos
dos ajustes directos, sobretudo na economia de guerra, a pesquisadora primeiro
caracterizou este método no
cômputo geral como sendo
um potencial risco para a
corrupção.
O facto de não haver escrutínio, concurso público e a
decisão ser tomada internamente sobre quem será
atribuído a responsabilidade
de prestação de serviços ou
determinado bem torna este
processo ainda mais vulnerável à corrupção.
“Estamos numa situação
em que os concursos públicos em Moçambique enfermam de muita precariedade
e acima de tudo são muito
vulneráveis à corrupção.
Então quando falamos de
adjudicação directa estamos a aceitar de alguma
forma que o bem prestado
pode não ter a qualidade

Tentando encontrar as possíveis causas dos ataques
terroristas em Cabo Delgado, a pesquisadora avançou
que nos últimos 25 anos
esta província foi rota de
entrada de droga e de imigrantes ilegais, o que abriu
espaço para a vulnerabilidade e suas consequências.
No seu entender, “o terrorismo nesta província pode
estar a ser protagonizado por moçambicanos com
apoio externo de pessoas
que tenham interesse que
a província esteja isolada
para que continue ao serviço do tráfico de droga”,
disse a investigadora, que
também acredita que pode
estar na origem do terrorismo a falta de transparência
no processo governativo.
“Com base nas pesquisas
que fiz constatou-se que os
terroristas estão a usar as
rotas de droga para entrar
em Cabo Delgado. Tudo
isto associado ao facto de
haver instituições fracas,
pouca transparência no processo governativo facilita
a permanência dos terrorismos que encontram um
campo fértil para continuar
a agir”, pois, no seu entender, os níveis de pobreza da

maior parte das comunidades desta província, que viram na exploração do gás a
possibilidade de dias melhores, não sentem o impacto
destes projectos nas suas vidas, acabando por ser presa
fácil para estes grupos de
terroristas que em troca de
algumas moedas protegem
estes insurgentes.
Questionada sobre os impactos não só para a economia do país como também
para a sociedade moçambicana, a fonte disse serem
vários os impactos, com
destaque para a perda de
infra-estruturas, receitas
fiscais, recursos humanos e
fuga dos investidores.
Mas entende que é necessário que se fique atento com
esta situação, pois enquanto
uns perdem há quem ganha
na economia de guerra, e
estes que tiram dividendos
com os ataques em Cabo
Delgado não têm interesse
em ver o cessar- fogo, daí a
necessidade da transparência, sob pena de se estar a
alimentar pessoas que pretendem continuar a ganhar
com a guerra.
Celeste Banze lamentou o
facto de Moçambique socorrer-se do segredo de Estado para proteger estas empresas que são contratadas
para prestar serviço no teatro das operações de guerra
no Centro e na província de
Cabo Delgado.

Vítimas de ataques terroristas em Cabo Delgado
sofrem duplamente
A delegada da MULEIDE
em Cabo Delgado, Júlia
Wachale, alertou sob a ne-

cessidade de se fazer um
acompanhamento das vítimas dos ataques em Cabo
Delgado, pois, na sua maioria, estas depois dos traumas da guerra têm sofrido
nos centros de acolhimento
e nas comunidades onde se
refugiam.
“Muitas mulheres ficaram

gramas de reinserção social
destas famílias nestas comunidades, pois “estamos
igualmente a trabalhar ao
nível do Governo com todas
as instituições que prestam
apoio a este grupo no sentido de fazer chegar matérias
sobre igualdade de género e
defesa dos direitos das mu-

Júlia Wachale

traumatizadas, sendo nesse
âmbito que, como MULEIDE, fomos desenvolvendo
trabalhos de assistência psicossocial a este grupo e temos relatos de tentativas de
suicídio e algumas até chegaram a suicidar-se, e isso
é preocupante, com o agravante de este grupo sofrer
violência psicológica nas comunidades que os acolhem
”, explicou.
Por outro lado, entende que
é preciso desenvolver pro-

lheres para que estas não
sofram duplamente”.
Ainda no mesmo diapasão,
Wachale disse que “sentimos igualmente que há falta
de informação sobre o destino que estas pessoas vão
ter. Estamos a acompanhar
o processo de reassentamento deste grupo, mas ao
mesmo tempo estas famílias
não têm informações se vão
permanecer definitivamente
nestas zonas ou estão lá por
um período transitório”.
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Bank of Mozambique increases interest rates

english

The Monetary Policy Committee of the Bank of Mozambique (CPMO), meeting on Wednesday, increased the
Bank’s key interest rates by 300 base points. Thus the Interbank Money Market Rate (MIMO), used by the
central bank for its interventions on the interbank money market to regulate liquidity, rises from 10.25 to
13.25 per cent. There has never been such a dramatic increase since MIMO was introduced in 2017.

Presence of new coronavirus
variant confirmed
ted by the World Health Organisation (WHO), are unlikely to be available before
May, the government must
buy vaccines on the market,
if it wants to speed up vaccination.
Tiago said the immediate
problems is not finance, but
the availability of the vaccines on the world market.
“As we are all witnessing,
obtaining the vaccine is proving difficult even for European countries”, he pointed
out. “But we shall do all we
can to ensure that the vaccine is available for priority
groups between February
and March. For the others,
we shall continue the vaccination until 2022”.
Tiago declined to say how

Mozambican Health
Minister Armindo Tiago
confirmed in Maputo on
Wednesday that the new
South African variant
of the coronavirus that
causes the Covid-19 respiratory disease has been
detected in Mozambique.

H

e told reporters
that this mutation of the
virus has been
circulating in
Mozambique since November (that is, since before it
was officially identified in
South Africa).
Tiago was speaking during a
visit to the Mavalane General Hospital, where work is
under way to remodel three
buildings and erect a giant
tent for patients suffering
from Covid-19.
“We sent samples to South
Africa and to other countries”, said the Minister,
“and we’ve now received
the result. The results indicate that the new variant
has been circulating in Mozambique, since November”.
Furthermore, 70 per cent of
the samples from December
proved to be formed by the
new variant.
There is nothing surprising
about this. Since Mozambique and South Africa are
neighbours and since, despite the South African lockdown, there has been intensive movement across
the border, it was inevitable
that, sooner or later, the
new mutation would show
up in Mozambique.
Tiago said that there would
be no point in drawing up
a plan to eliminate the new
variant of the virus. Mozambicans should, instead,
scrupulously implement the
existing preventive measures, which had already proven their effectiveness in
impeding the spread of the
coronavirus, whatever its
mutation.
Since the New Year, there

has been a sharp rise in the
number of Covid-19 infections, hospitalisations and
deaths. Although the new
variant, which is more easily transmitted than the original coronavirus, may have
contributed to this, Tiago
believed the deteriorating
situation was also caused by
the relaxation of the preventive measures.
Many Mozambicans simply ignored the Health
Ministry’s recommendations
to avoid large gatherings
during the festive season.
Social distancing was widely
ignored, and there has been
a drastic reduction in the
number of people wearing
masks in public places.
Tiago understood that the
increase in cases in January
could lead to fear or panic
“but the message we want
to transmit to our people is
that fear will not solve the
problems. Fear only divides
us. This is a war where we
only have one enemy, the
coronavirus”.
Tiago also announced that
the government already has
some of the funds necessary
to acquire vaccines against
Covid-19.
The government wants to
start vaccinating priority
groups, notably health professionals, by February or
March. Since vaccines from
the Covax initiative, opera-

much the government will
pay for the vaccines, or
where they will come from.
Asked if Mozambique can
guarantee the storage conditions for Covid-19 vaccines, Tiago said his Ministry will only acquire
vaccines that are compatible with the existing cold
chain structures.
“The vaccines we shall admit in Mozambique are not
those that require storage
at minus 70 or 80 degrees
Celsius”, he added. “We
want to acquire those which are appropriate for our
conservation conditions. So
we shall acquire vaccines
that are stored at between
minus two and eight degrees”.AIM

Police commander claims Cabo
Delgado improvements
The Mozambican Defence
and Security Forces have
been gaining ground in the
northern districts of Cabo
Delgado province, faced with
brutal attacks by terrorist
groups, according to the General Commander of the police, Bernadino Rafael, cited
in Thursday’s issue of the
Maputo daily “Noticias”.
Rafael was speaking during
a visit to Namaacha district,
on the border with Eswatini
and South Africa. The main
purpose of the visit was to
remove the leadership of the
frontier police at Namaacha,
because of their complicity
in schemes to smuggle illegal
Mozambican migrants into
South Africa, but Rafael also
briefly addressed security issues.
He said that operations by
the Mozambican forces have
led to a security improvement in Cabo Delgado, and
thus to the freedom movement of people and goods in
parts of the province. However, actions are underway in
other hotspots intended to
restore full tranquility, he
added.

Rafael claimed that the security situation has improved
significantly in Quissanga,
Macomia, Ibo and Meluco districts, but in Nangade there are some lingering
hotspots to be quelled.
“When a conflict is ignited,
there is a labourious process intended to regain space
and that is what the defence
and security forces are doing
now, giving their best to restore public order and security,” he said.
Rafael stressed that the defence forces are also committed to re-establishing order
in the central provinces of
Manica and Sofala. Here the
dissident “Renamo Military

Junta” has not yet accepted
the offer made by President
Filipe Nyusi, to surrender
and join the ongoing Disarmament, Demobilisation
and Reintegration (DDR)
programme, under the peace agreement which Nyusi
signed with Renamo leader
Ossufo Momade in Auhust
2019.
Not for the first time, the
Junta’s leader, Mariano
Nhongo, had shown no willingness to enter talks, said
Rafael, and under those conditions the defence and security forces would spare no
effort to restore order and
the free moment of people
and goods.AIM
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Marcas em Movimento
Cornelder mantém tendência de
crescimento de volumes de tráfego BCI oferece ventilador aos serviços
de saúde em Manica
Não obstante as adversidades ditadas pela pandemia da COVID-19 e
seu impacto negativo na economia
global, a Cornelder de Moçambique
(CdM), concessionária dos terminais
de Contentores e de Carga Geral do
Porto da Beira, registou até ao final
de Dezembro de 2020 um desempenho operacional positivo, tendo manuseado no Terminal de Carga Geral 3,1 milhões de toneladas contra
2,1 manuseadas em igual período do
ano transacto, representando um crescimento expressivo de 46%.
Ao nível do Terminal de Contentores, foram manuseados 255,459 TEUs, contra os
259,938 TEUs manuseados em igual período de 2019, representando um decréscimo de 1,7 %.
O acentuado crescimento de volumes de
tráfego no Terminal de Carga Geral deve-se ao aumento de importações de fertilizantes por parte dos países do hinterland
com particular destaque para Malawi
e Zimbabwe, bem como de clinker para
Moçambique.
Os países da região também incrementaram, significativamente, as exportações de
minérios.
A redução de volumes de contentores deve-se essencialmente ao abrandamento do
transporte marítimo no primeiro semestre

do ano e à paralisação de várias indústrias à escala global em face do lockdown
verificado em vários países devido à pandemia do novo coronavírus.
Contribuiu igualmente para esta redução
de volumes, o decréscimo registado na
exportação da madeira nacional e importação de bens diversos para o nosso País.
Em termos de perspectivas para 2021,
a Cornelder de Moçambique vai dar seguimento ao seu plano de investimentos
centrado essencialmente na construção
de novos acessos visando melhorar o fluxo de camiões dentro do porto, expandir os parques de armazenagem tanto do
Terminal de Contentores como de Carga
Geral, investir na aquisição de modernos
equipamentos de manuseamento, introduzir novos sistemas operativos de gestão, entre outros.

Os Serviços Provinciais de
Saúde em Manica receberam, há dias, em Chimoio,
um ventilador oferecido
pelo Banco Comercial e de
Investimentos (BCI), acto
que surge em resposta ao
desafio de combater a Covid-19.
A doação foi formalizada
por Armando Muchanga,
director comercial regional, em representação do
BCI, afirmando na ocasião que a
entrega daquele aparelho é um contributo do Banco para auxiliar o
sector de saúde local na melhoria da
qualidade de assistência médica aos
pacientes e para salvar vidas, ressalvando que a prevenção é sempre a
melhor opção.
Por seu turno, Flávio Roque, em
representação do director dos Serviços Provinciais de Saúde, agradeceu a doação que, segundo referiu,
vem responder a uma necessidade
que havia. Esclareceu que existiam
até ao momento três ventiladores no
Centro de Chissui, dois dos quais é
que estavam em funcionamento, o
que reduzia a capacidade de resposta hospitalar. “Esta oferta do BCI
vai minimizar as dificuldades enfrentadas no tratamento de pacientes na

Província de Manica, sobretudo no
centro de isolamento de pacientes
com covid-19, nos cuidados intensivos que são pacientes com dificuldade respiratória grave” – disse.
O acto de entrega contou ainda com
a presença de quadros dos Serviços
Provinciais de Saúde de Manica,
destacando-se Elsa Morango, chefe
da vigilância epidemiológica, e Alberto Mavuto, responsável do centro
de isolamento de Covid-19 de Manica.
A acção insere-se no âmbito do programa de Responsabilidade Social
do BCI, instituição bancária que
vem procedendo, desde que eclodiu
a pandemia da Covid-19 em Moçambique, à entrega de um conjunto
de milhares de unidades de equipamento médico de protecção e não só.

Nacala Logistics investe milhões na
formação de famílias em Nampula
Gemfields lança fundação para apoiar comunidades

A Nacala Logistics está a investir
mais de 10 milhões de meticais na
formação de 275 famílias de Nampula, em diversas áreas práticas, com
potencial de contribuir para o desenvolvimento da economia e da qualidade de vida da população da Província de Nampula. A aposta passa
por melhorar a segurança alimentar
e nutricional das comunidades, diversificar o rendimento familiar e
promover o empreendedorismo e o
emprego.
Os beneficiários, que na sua maioria
residem nos reassentamentos de Napipine e Namalate, estão a adquirir
diversos conhecimentos nas áreas de
culinária, corte e costura, cabeleireiro, carpintaria, construção civil,
mecânica-auto, empreendedorismo/
comércio, técnica de refrigeração e

estabelecimento e manutenção de
viveiros.
As várias formações, seguramente, irão criar novas fontes de rendimento com capacidade para
beneficiar não apenas os formandos, mas também a sociedade em
geral na província de Nampula.
Os cursos arrancaram no dia 10
de Junho de 2020 e espera-se
que terminem a 4 de Março do
corrente ano. Com as formações, a
empresa acredita que a província de
Nampula vai contar com mais profissionais qualificados que podem responder, também, às necessidades de
outras províncias vizinhas.
A Nacala Logistics continuará a
apostar na formação das populações,
por acreditar que, desta forma, contribui significativamente para o desenvolvimento das comunidades ao
longo do corredor, em particular, e
de Moçambique, no geral.

A Gemfields, que detém 75% das acções
da empresa mineira moçambicana Montepuez Ruby Mining (MRM), acaba de
lançar a Fundação Gemfields, uma instituição de caridade através da qual os doadores podem contribuir com fundos para
apoiar directamente projectos comunitários e de conservação na África Subsaariana, incluindo Moçambique.
A Fundação Gemfields opera de forma diferente da maioria das instituições de caridade: 100% dos fundos dos doadores são
canalizados para projectos de caridade,
sendo que todos os custos gerais, administrativos, de viagem e de gestão são totalmente cobertos pela Gemfields e suas subsidiárias. O resultado é um compromisso

de caridade que beneficia da
excelente experiência do país,
sem custos adicionais para
os doadores, posicionando de
forma única a Fundação Gemfields na realização de projectos de alto impacto.
Esta iniciativa surge em resposta à crescente procura de
potenciais doadores. Ao longo de uma década de exploração mineira em África, a
Gemfields recebeu inúmeras
abordagens de instituições
que manifestaram interesse
em se envolver activamente com as comunidades onde as operações mineiras têm
lugar. Com o lançamento da fundação, a
Gemfields está a fornecer um mecanismo
formal para a gestão e expansão de novos
projectos que visam aliviar a pobreza nas
comunidades anfitriãs e promover esforços
vitais de conservação na África Subsaariana.
A Fundação é dirigida por um conselho
internacional, composto por sete administradores. Em Moçambique, este organismo é representado pelo Presidente da
Montepuez Ruby Mining, Samora Machel
Júnior, um apoiante apaixonado do desenvolvimento comunitário e de projectos de
subsistência.

16

Magazine independente

Terça-feira | 02 de Fevereiro 2021

BdM prevê aceleração da inflação e aumento do custo de vida

economia

Lançada no mercado
revista Banca e Seguro
Foi lançada semana finda no
mercado nacional a revista
Banca e Seguros, designada por
B&S, que escreve sobre matérias ligadas aos sectores bancário e seguro.
Segundo o administrador executivo, José Belmiro, a visão
do projecto desta revista resulta da constatação da existência de um cruzamento entre as
actividades desenvolvidas por
estes sectores, por um lado, e,
por outro, a ausência, no nosso
mercado, de uma publicação de
referência que aborda de forma
específica e com profundidade
essas matérias.
De acordo com o administrador
executivo, através da revista
B&S os bancos, operadores de
seguros e as instituições públicas que superintendem os respectivos sectores têm a oportunidade de interagir entre si e
com os seus diversos públicos,
assim como a exposição de seus
produtos e serviços.
Ainda de acordo com o administrador executivo, a relevância desta publicação prende-se
com o facto de constituir uma
plataforma na qual se aborda informação financeira relevante, no que diz respeito aos
investimentos, dividendos,
inovações, incluindo tecnologias que as instituições usam
para se comunicar com os seus
utentes, assim como nas transacções.
Não menos importante, a revista Banca & Seguros prioriza
a literacia financeira nas suas
edições.
Por seu turno, o Presidente
do Conselho de Administração
do Instituto de Supervisão de
Seguros de Moçambique, Mércio Sitoe, espera que a publicação, observando os princípios
de isenção, rigor, transparência
e profissionalismo plasmados
na Lei de Imprensa, seja uma
fonte de comunicação entre os
operadores da actividade seguradora, consumidores de seguros e o público em geral, que
são a força dinamizadora do
desenvolvimento do mercado.
A revista Banca & Seguros é
uma propriedade da empresa
LTM Serviços e Investimentos, SA. É a cor, formato A4 e
com tiragem inicial de dois mil
exemplares.

As perspectivas de curto e médio prazo apontam para um aumento expressivo da inflação a nível nacional. De acordo
com o Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique, prevê-se uma aceleração da inflação geral no
médio prazo, a traduzir os efeitos da repassagem da depreciação do metical para os preços domésticos, o que vai
aumentar o custo de vida.

Ida da Total a Mayote ainda
é uma hipótese a equacionar
A criação de uma base
logística da Total em
Mayote para operações
offshore é apenas uma
possibilidade que está
a ser equacionada pela
Total, não sendo ainda um
dado adquirido, apesar da
insegurança em Afungi
inquietar a multinacional.
A Total assegura que o
Projecto Mozambique
LNG irá desenvolver as
suas operações offshore
em Pemba.
Elísio Muchanga

N

uma altura em
que a petrolífera Total continua a desmobilizar pessoal das
obras do megaprojecto de gás
natural em Cabo Delgado,
um mês após ataques junto
ao empreendimento naquela
região do Norte do País, é
avançada a possibilidade da
multinacional instalar uma
base logística para operações
offshore nas Ilhas Mayote,
região ultramarina francesa,
onde para o efeito já há negociações a decorrer.
A multinacional francesa
assegurou semana finda ao
MAGAZINE que vai continuar a desenvolver o seu
projecto offshore em Pemba, onde a Technip FMC - a
principal contratada offshore
do projecto - partilhará as
instalações na base logística da Total e no porto dos
CFM.
No entanto, face a informações de uma possível transferência da base logística para
Mayotte, a Total confirmou
a este jornal que esta ainda
é uma hipótese em fase de
análise.
Entretanto, a multinacional
avança ao nosso jornal que
Mayotte faz parte das opções em análise para realização de algumas operações de
apoio offshore na região de

modo a optimizar parte da
sua cadeia logística e planificação, através da utilização
das infra-estruturas lá existentes, o que segundo a fonte
que nos avançou a informação não haverá construção de
infra-estrutura nenhuma em
Mayotte.
“O Projecto Mozambique
LNG continua empenhado
na concretização dos seus
objectivos de conteúdo local,
incluindo o ambicioso plano
de adjudicar 2,5 mil milhões
de dólares americanos em
contratos com empresas detidas por moçambicanos e/ou
registadas em Moçambique”,
refere a multinacional.
Ainda de acordo com a Total, as empresas contratadas
têm um papel fundamental
neste processo e o foco da
Total é garantir que todas
cumpram com todas as obrigações legais e contratuais
e tomem medidas adequadas para apoiar e desenvolver empresas locais e força
de trabalho local, fazendo,
ao mesmo tempo, progredir
o projecto de acordo com o
cronograma e o orçamento.
Verdade ou não, a equação
agora desenhada pela Total
é a partilha e optimização da
parte da sua cadeia logística
e planificação, que inclui o
uso das Ilhas Mayotte como
base permanente de retaguarda, o que surge semanas depois de um ataque de
insurgentes a pouco mais de
cinco quilómetros do local
onde se desenvolve o Projecto LNG.

Embora o ataque tenha sido
prontamente repelido pelas
Forças de Defesa e Segurança, o facto criou um alvoroço no seio das instituições
governamentais, bem como
na Total, que se viu forçada
a evacuar parte significativa
dos seus funcionários e junto do Governo a acordar um
novo reforço da segurança
em redor do empreendimento
de gás natural em Cabo Delgado.
Recorde-se que no ano passado as duas partes tinham
revisto o acordo que previa
um aumento da contribuição
financeira da Total às autoridades em troca de uma melhor protecção das suas infra-estruturas de projectos pela
Força-Tarefa Conjunta Cabo
Delgado, cujos números foram aumentados após o ataque de 12 de Agosto de 500
para cerca de 3.000 homens,
segundo várias fontes.

Fatima Mimbirre

De acordo com Nicolas Terraz, chefe do ramo de exploração-produção na África
Subsaariana, que acompanha
diariamente a situação em
Cabo Delgado, falando após
a assinatura do acordo, cada
militar ou policial moçambicano designado para a protecção da instalação recebe
treinamento VPSHR (Voluntary Principles on Security
and Human Rights). A Total
é particularmente vigilante
quanto à aplicação adequada
desses princípios, e esse assunto é regularmente levantado com as autoridades.
Entretanto, é sabido que a
Total também trabalha com
várias empresas de segurança
privada, cujo pessoal está desarmado. Em Agosto, o grupo tinha contratos no País
com as empresas britânicas
de consultoria de segurança Blue Mountain e Control
Risks, bem como com as gigantes globais de segurança
Garda World (canadiana),
G4S (britânica) e a moçambicana Arkhe Risk Solutions.

“Acto mina desenvolvimento
do empresariado nacional”
De acordo com o presidente
da Confederação das Associações Económicas (CTA),
Agostinho Vuma, o uso das
Ilhas Mayote como base logística da Total teria implicações drásticas na participação do sector privado
nacional (Conteúdo Local),
retirando negócios às empresas nacionais em benefício
daquelas que estiverem ba-
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seadas em Mayotte.
De acordo com Vuma, isto
cria um precedente para outros projectos existentes ou
futuros, minando o desejado
desenvolvimento do empresariado nacional nestes projectos.
A CTA aponta como solução
a isto a criação de uma equipa de advocacia para monitoria da situação junto da
Total e do Governo, de modo
a identificar acções concretas
a serem implementadas para
minorar o impacto à economia nacional e particularmente ao sector empresarial.
“Nesta busca de soluções

enfatizamos a necessidade
de restituição das condições
de segurança para o decurso
normal do projecto e da actividade socio-económica na
província de Cabo Delgado”,
frisa.
Vuma aponta ainda para a
necessidade de um quadro
regulatório para o desenvolvimento das indústrias e capacidades locais no âmbito
das preocupações ligadas ao
desinvestimentos nos grandes
projectos, e como CTA propõe a aceleração do quadro
regulatório para o desenvolvimento das indústrias locais
e promoção do sector privado

Magazine independente
nacional, isto é, a proposta
da Lei do Conteúdo.

“Terá implicações sobre
os ganhos indirectos”
A activista social Fátima
Mimbire diz ser importante
que o Governo e a empresa
Total venham explicar à sociedade moçambicana, dona
dos recursos, o que está a
acontecer e questiona por
que Mayotte? Desde quando
a opção de Mayotte esteve
na mesa? Qual é a análise
que a Total fez para concluir
que é melhor Mayotte que
qualquer outro lugar em Mo-

CIP sugere anúncio do valor da transacção
no negócio entre Vale e Mitsui

Inocência Mapisse

O Centro de Integridade Publica (CIP) sugere que seja
anunciado o valor concreto
da transacção no negócio entre a Vale e a Mitsui, para
efeitos de provável cobrança
de imposto sobre as mais-valias, bem como a bem da
transparência no negócio.
Esta desconfia surge das intenções da Vale em desinvestir no negócio, numa altura
em que os benefícios concedidos pelo Governo estejam a
expirar.
Nas contas do CIP, segundo o estudo realizado pela
pesquisadora Inocência Mapisse, especialista da indústria extractiva, durante os
anos de produção (2011 a
2019) da Vale em Moçambique o País perdeu cerca
de 4,6 mil milhões de meticais referentes aos benefícios
fiscais sobre o imposto de
produção. Acresce-se a este
valor os valores referentes
aos benefícios fiscais sobre
o IRPC e outras categorias
que não foi possível apurar
devido à falta de dados nos
documentos publicamente
disponíveis.
De acordo com o estudo daquela organização que vela
pela integridade pública, o
anúncio das pretensões da

Vale em proceder ao desinvestimento em Moçambique
levanta questões que devem
ser cuidadosamente analisadas para evitar que as
empresas multinacionais se
instalem em Moçambique,
maximizem os seus ganhos
em prejuízo dos nacionais e
ainda se beneficiem de isenções fiscais e encerrem actividades sem contribuírem para
a economia com o potencial
existente.
Este posicionamento do CIP
surge na sequência de um
acordo entre a Vale e a Mitsui, no qual se prevê a retirada da Mitsui, ainda este
ano, das minas de Moatize e
do Corredor Logístico de Nacala (CLN), como primeiro
passo para o desinvestimento
da Vale no negócio de carvão
em Moçambique.
O acordo prevê que a Vale
comprará, por USD 1 (um
dólar americano) a participação em cada um dos activos de mina e logística de
titularidade da Mitsui. Após
o fecho da transacção, a Vale
consolidará as entidades da
CLN e, portanto, todos os
seus activos e passivos, incluindo o Project Finance do
Corredor de Nacala, que tem
cerca de USD 2,5 biliões de

saldo remanescente.
Com o acordo para a aquisição das participações da Mitsui e, consequentemente, a
simplificação da governação e
da gestão dos activos, a Vale
iniciará o processo de desinvestimento da sua participação no negócio de carvão,
que será pautado na preservação da continuidade operacional de Moatize e do CLN,
com a busca de um terceiro
interessado nestes activos.
Face a estas incursões, o
CIP recomenda ao Governo
a fazer uma análise profunda de custo-benefício dos benefícios fiscais concedidos às
empresas do sector mineiro,
a fiscalização e controlo de
custos incorridos, a aceleração da instalação da Alta
Autoridade da Indústria Extractiva (AAIE) para reforçar o controlo das actividades, bem como a menção do
preço concreto da venda dos
activos da Mitsui à Vale.
Entre vários benefícios fiscais que a Vale gozou, o destaque vai para os seguintesꓽ
Redução de 25% da taxa de
IRPC devidos na distribuição
dos dividendos aos accionistas durante 5 anos, contados
a partir do primeiro ano que
se proceder à respectiva distribuição, por um período de
10 anos, contados a partir do
início da implementação do
projecto, considerar como
custos para determinação
da matéria colectável, o
montante correspondente a
150% dos valores despendidos com despesas autorizadas por despacho conjunto
do MIREME e das Finanças. Este benefício termina
exactamente em 2021, isenção por um período de 25
anos de direitos aduaneiros
na importação de bens classificados na classe “K” da pauta aduaneira.
Elísio Muchanga
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çambique, próximo de Palma.
A activista refere que a retirada da base logística de
Moçambique terá implicações
sobre os ganhos indirectos
que se espera do projecto,
porque os serviços que seriam
prestados a partir de Moçambique vão ser prestados a
partir de lá- algumas empresas tiveram de abrir empresas em Palma para alimentar
a indústria, gerando alguns
empregos que vão agora ser
transferidos para os franceses
em Mayote.
Para a activista, o Governo
deve vir explicar à sociedade
o que realmente se passa em
relação a esta transferência,
porque se está a criar a per-

cepção de que há transferência das operações e não da
base logística apenas.
Mimbire faz lembrar que o
Governo geriu mal o assunto de Cabo Delgado desde o
início, que levou a este escalonamento, sem contar que
há muita controvérsia sobre
o origem e “alimentação”
dessa guerra. Portanto, os
sinais da maldição das nossas instituições de não saber avaliar os riscos e agir
diligentemente no momento
oportuno estão aí à vista, e
infelizmente este é mais um
sinal claro do quão as multinacionais tiram proveito
das fragilidades dos Estados
ricos em recursos para benefício próprio.

Vuma exige dedicação aos
líderes de novos pelouros
O presidente da CTA, Agostinho Vuma, exigiu maior
dedicação dos presidentes e
vice-presidentes empossados semana finda, esperando que durante o mandato os líderes dos
pelouros se dediquem de forma
abnegada na materialização das
principais acções do manifesto
eleitoral, que se pretende ver
sufragado, muito brevemente,
em Plano Estratégico que conduzirá a vida da confederação.
“Desafiamos a todos vós que no
nosso balanço de 100 dias da
vossa liderança gostaríamos de
ouvir relatórios encorajadores
dos passos que tereis dado para
o sucesso desta nossa visão”,
salientou Vuma.
Os novos pelouros da CTA foram criados com o objectivo de
adequar a sua missão aos actuais desafios e dinâmicas. Assim, estes passam de 13 pelouros do anterior mandato para
19, representativos dos diversos
sectores de actividade económica e empresarial.
Das inovações, o destaque vai
para a criação do pelouro da
Protecção e Segurança Privada,
para permitir que as questões
ligadas à segurança privada
possam merecer uma abordagem sistemática; do pelouro
da Indústria Criativa, que visa
trazer esta indústria para o
mercado como um verdadeiro
negócio que possa contribuir
para a criação de emprego e exportações, do pelouro do Agronegócio, Nutrição e Indústria
Alimentar, onde adicionou-se
a componente da nutrição e
indústria alimentar, do pelouro
da Indústria, que ficou separado do pelouro de Comércio
e Serviços, para permitir foco
na agenda actual da industrialização do país, do pelouro da
Comunicação e Serviços de Informação, pelo reconhecimento
do crescimento desta classe e

necessidade de maior diálogo
de modo que esta indústria se
consolide e tenha estrutura de
sustentação dentro da economia, do pelouro da Educação,
TIC´s e Inovação, e do pelouro
de Desenvolvimento de Capacidades Locais, como forma de
continuar a contribuir, de forma directa, no crescimento das
PME´s através de capacitação
e estruturação de negócios, certificação e acesso à informação

sobre oportunidades de negócios e financiamento.
Em termos de composição dos
pelouros, constitui inovação a
indicação das lideranças de empresários baseados fora de Maputo, com destaque para Cabo
Delgado, Tete, Sofala, Inhambane e Gaza, o que garante
maior representatividade nacional no diálogo com o Governo.
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Era antes
Era antes do coronavírus e muito antes da
Covid-19. Era antes de um chinês maldito ter
comido o pangolim, com ele a nossa sorte, e
ter cuspido azar para o mundo.
Era antes de as fronteiras fecharem, com os
países cada um a tentar resolver seus problemas
e a fome instalar-se mais letal.
Era antes de beijos e abraços significarem gestos de morte. Era antes de os olhares sugerirem
sorrisos escondidos atrás de tecidos protectores.
Era antes das salas de espectáculo fecharem as
cortinas, depois as portas e os actores fecharem
as bocas por não terem o que falar e o que comer.
Era antes de se encolheram na sua insignificância num país em que nunca foram realmente
significantes.
Era antes de as máscaras deixarem de ser sinónimo de ilusão, deixarem de ser apenas ferramenta
de quem ajuda a salvar vidas em salas cirúrgicas.
Era antes de o lavar as mãos significar gesto de
coragem, quando significava ainda cobardia,
como quem diz que não se vai envolver nos
problemas que lhe dizem muito o respeito.
Era antes do tom pálido tingir a cidade, do
sol ter de se esgueirar entre as nuvens, era
antes das ruas cada vez mais vazias como
retrato duma cidade deprimida, oprimida
e espremida até sair sangue.
Era antes de «Ficar em casa» deixar de
ser castigo de pais contra os filhos para
significar castigos de governos contra
pais e filhos.
Era antes de o Presidente fazer as vezes
de um parceiro num relacionamento
abusivo, lançando as culpas todas ao
outro, enquanto lhe faltou mão dura
quando foi preciso.
Era de os smartphones deixarem de ser
odiados pelas instituições de ensino e
passarem a ser a única forma das instituições de ensino se manterem relevantes.
Era antes de sabermos que o oxigénio
podia ser comprado e que valia tão ou
mais que água e sangue, um diamante
em estado gasoso.
Era antes da lei seca, do álcool ser comprado com as mesmas estratégias que se
compra a mary jane.
Era antes de Saúde ser destaque em jornais. Era antes de hoje, mas também não
foi ontem, quando ainda éramos felizes e
não sabíamos.
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Aniversariantes
Denilson
Há 6 anos você nasceu
para dar um novo significado às nossas vidas. Foi com certeza
o momento mais
emocionante que já
vivemos. E em todos
seus aniversários,
nos emocionamos
novamente.
Temos muito orgulho de
ver você crescer. Parece
que
tudo acontece rápido demais,
por isso aproveitamos o máximo a cada
momento ao seu lado.
Esperamos que seu aniversário seja tudo
que você sonhou. Tenha muita saúde. Feliz
aniversário, nosso lindo campeão! Flora
e Nelo

Jaime
Que cada instante deste dia
fique na memória pelos
melhores motivos, e seja
o início de mais um ano
maravilhoso na tua
vida. Não há outro
caminho na vida
senão viver de modo
inteiro e completo,
porque essa é a única
forma de desvendar a
felicidade, e espero que
a tua fé se possa fortalecer e que a palavra de Deus
permaneça sempre viva em ti.

Celeste
Nesta época atormentada por pesadelos, por
frustrações e sonhos
desfeitos, manter a
paz é fundamental
para não cair nas
armadilhas da depressão. É preciso
que coloques filtros
na tua vida, e ao
receber as notícias,
sejam elas quais forem,
analises e rapidamente
descartar o que não for realmente importante para a tua caminhada.

Tucha
Envio esta mensagem
para te dar os parabéns neste dia especial. Que o dia de
hoje traga muita
felicidade, pois
tu mereces muito.
E que neste novo
ano tu sejas feliz
e, quem sabe, eu
possa finalmente
te dar um abraço ao
vivo. Tu és uma pessoa
muito importante para mim, e mesmo
que as nossas conversas sejam apenas
virtuais sinto que a nossa conexão é
especial.

Célia
Abra o teu coração para
todas as felicitações,
para a alegria que
é a dádiva da vida
e usufruas dela o
melhor que conseguires. Que a vida
continue sorrindo
e te presenteando
com as melhores
graças, com muito
amor, muita saúde, amizade e felicidades. Desejos de um
dia muito feliz e que possas celebrar
a vida hoje e sempre, e celebrar-te a
ti todos os dias da tua vida.

Dany
Eu tenho muitos motivos
para ser feliz, mas
um dos maiores é
porque tenho um
irmão amigo e
maravilhoso que
és tu. Quando
amamos alguém
queremos ver
essa pessoa muito
bem, alegre, feliz.
A nossa relação de
amizade é muito especial e importante para
mim. Na verdade tu ajudas no meu
equilíbrio e trazes carinho e harmonia
para a vida da família.

Sidney
Ercília
Hoje mais uma janela se
abre diante dos teus
olhos, mais um espinho foi retirado
da flor, restando
apenas a beleza de tão bela
data. Lembre-se
que tens ainda
uma caminhada
muito longa na
vida. A tua família e teus amigos te
desejam tudo de bom
na vida. Que continues
sendo aquela pessoa brincalhona, amável
e educada.

Patrícia
Hoje é um dia perfeito
para homenagear uma
pessoa que tem valor
no que diz respeito
à comunicação
dos povos deste
País e que é uma
inspiração para
todos os que vivem e partilham
contigo a informação e a todos os
que o conhecem, pois
todos dependemos do
teu carinho, sabedoria
e orientação. A tua companhia é um
privilégio e uma bênção.

O meu grande orgulho é
na pessoa que me faz
sorrir desde o dia
que nasceu. O meu
filho mais velho, o
meu homem, está
hoje de parabéns.
Continues a sorrir com o coração
todos os dias, a
procurar aquela
paz que tanto anseias encontrar, a
viver e correr atrás
do mundo. Tu és a minha
grande inspiração na vida e sempre serás.
Parabéns por seres tão bom menino, por
teres crescido de uma forma singular e
sem imitações. Parabéns filho!

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

cultura

“Por eu amar-te tanto” de Rui de Noronha e “Um coração de gozo” de Virgílio de Lemos são os dois livros que chegarão em Fevereiro sob chancela da Gala Gala Edições, editora que começou a publicar ano passado, mas que já se
começa a impor.

Calane da Silva (1945-2021)

Uma vida dedicada a palavra
Fez da palavra vida: realidade, ficção e reflexão.
Sempre a tentar iluminar
caminhos, como aconteceu com o primeiro Samurai negro numa obra que
ficou por publicar. Morreu
sexta-feira e foi a enterrar
domingo. Calane da Silva
foi vítima da Covid-19,
um nome a suplantar os
números.

O

dia amanheceu
com sol a tentar se esgueirar
para se fazer
ver entre as nuvens, com o calor a reclamar
presença. Nuvens deixam-se
cair em quase silenciosas gotas,
como se chorassem; parece um
lugar-comum ou cliché, mas
é a alusão a “Nyembêti ou as
cores da lágrima”, uma narrativa que mistura várias vozes,
em que tudo e todos falam,
dos espelhos (será uma alusão
à Branca de Neve?) às árvores,
das estradas aos homens e mulheres. O autor do livro, Calane
da Silva, ia a enterrar, depois
de ter perdido a luta contra
Covid-19 aos 76 anos. Calane é
mais um nome a suplantar os
números que são anunciados
todos os dias pelas autoridades
de saúde, um nome a nominalizar a estatística, a ser mais do
que estatística. A Covid-19 a
mostrar o que faz com os vivos,
mas também com os mortos.
O enterro de Calane da Silva,
no cemitério de Michafutene,
espaço reservado aos que perderam a luta contra Covid-19,
foi feito com os mínimos exigidos pelas autoridades de Saúde.
Antes de chegar a mesquita
da Chadulia, para o ritual de

Calane da Silva

despedida, depois de saído da
morgue do Hospital de Mavalane, o corpo de Calane da
Silva fez o último passeio pelas
artérias da cidade de Maputo,
passando pela estrada que dá
entrada pela Mafalala, o espaço em que se passa a primeira
parte da magnum opus “Xicandarinha na lenha do mundo”, que depois vai terminar
na sua eterna Malanga. É um
conjunto de contos,
que
até podem ser lidos como um
romance, em que uma chaleira
é omnipresente e todas as histórias discorrem a volta dela.
Um livro do primeiro contacto com a literatura para uma
geração de leitores, desde logo
por que alguns contos foram
colocados em manuais de ensino.
Calane fez da palavra vida, da
palavra poesia, como se fosse
também ele aquele João à procura da palavra (poesia) como
escreveu é um livro.

A palavra, mais do que elemento para construção dos
textos que nos deu a ler, foi
também objecto de reflexão.
São provas do comprometimento académico do escritor
títulos como “A Pedagogia do
Léxico. O Estiloso Craveirinha.
As escolhas lexicais bantus, os
neologismos luso-rongas e a
sua função estilística e estético-nacionalista nas obras Xigubo
e Karingana wa Karingana”
(Imprensa Universitária, 2002);
“Tão bem palavra: estudos de
linguística sobre o português
em Moçambique com ênfase na
interferência das línguas banto
no português e do português
no bantu”. (Imprensa Universitária, 2003); “Lírica do Imponderável e outros poemas do ser
e do estar” (Imprensa Universitária, 2004); “Do léxico à possibilidade de campos isotópicos
literários”.
Calane foi também jornalista e
o jornalismo cultural tal como

o conhecemos hoje deve-lhe
muito. Afinal foi o coordenador
da Gazeta de Artes e Letras da
Revista Tempo, num tempo
de grande fecundidade criativa. Dedicando-se a análises das
obras que iam sendo colocadas
a lume na época mostrou-se
como a referência que podia
ser perseguida por gerações
que lhe seguiriam. Como crítico, a cumprir este papel de separar o trigo do joio, algumas
vezes acertou e outras não na
vaticinação do futuro de algumas obras. Escritores há que
não lhe perdoam as críticas,
acusando-o de irascível e de se
fazer de Deus, a declarar vida e
morte a uma literatura que começava a despontar.
Como Director do Centro Cultural Brasil – Moçambique,
ajudou a dinamizar a Literatura, desde logo a sugerir a fundação do Movimento Literário
Kuphaluxa, que foi berço de
escritores que são porta-estandartes da geração que agora
marcha.

Um nome a suplantar a
doença
Calane da Silva morreu após
alguns dias de internamento
num hospital em Maputo, na
sequência de um mal-estar cuja
causa se confirmou estar relacionada com uma infecção pelo
novo coronavírus.

Natural da ex-Lourenço Marques, actual cidade de Maputo,
Calane da Silva era um dos intelectuais mais multifacetados
de Moçambique, tendo-se destacado no jornalismo escrito e
de televisão, na literatura e na
docência.
Trabalhou na delegação da
Lusa em Maputo, na Televisão
Experimental de Moçambique,
actual TVM (onde chegou a
director de informação e administrador), no diário Notícias e
ainda no semanário Domingo,
também da capital moçambicana.
Leccionou na Escola de Jornalismo de Maputo, Escola Portuguesa de Moçambique e na
Universidade Pedagógica de
Moçambique.
Ocupou ainda o cargo de director do Centro Cultural Brasil Moçambique.
Publicou várias obras literárias,
em prosa e poesia, bem como
trabalhos científicos na área em
que tinha doutoramento - Linguística Portuguesa, no ramo
de Lexicologia.
Calane foi condecorado pelo
Governo com a medalha de
mérito de artes e letras. Pela
Associação dos Escritores Moçambicanos, agremiação de que
foi Presidente de mesa da Assembleia Geral, foi distinguido
pelo prémio José Craveirinha,
o maior prémio literário em
Moçambique.
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Novo elenco no pelouro das Indústrias Criativas e Cultura na CTA

Trabalhar para provar que Arte é negócio
dústria e Criativa e Cultura
das Associações Económicas
de Moçambique (CTA). “Os
teus vizinhos”, exemplificou,
“tem de perceber que a carreira de escritor, de actor, de
músico está integrado num
sistema de negócio”, concluiu.
Moreira Chonguiça é saxofonista de jazz moçambicano.
Em 2010 iniciou um festival

Criar um ambiente de
negócios favorável e sustentável para o Sistema
de Artes está entre as
metas de Moreira Chonguiça e o seu elenco, na
presidência do pelouro
de Indústria Criativa e
Cultura das Associações
Económicas de Moçambique (CTA).

“As areias do imperador” distinguida com prémio Albert Bernard

“A

nossa
missão
é expor
aos parceiros
os desafios que existem para
que os empresários, investidores e agentes do sector
possam desenvolver os seus
negócios”, disse o saxofonista
e etnomusicólogo, cita pelo
“Mbenga”.
Moreira Chonguiça, que tem
como vice-presidentes Faizal
António e Riaze Fateally, tomou posse com a promessa
de, durante os quatro anos
de mandato, propor soluções
que aliviem, influenciem parâmetros legais e estimulem
mais investimento no sector
das Artes.
A visão do músico, que dirige

de jazz, Morejazz, em Maputo, através do qual convida
artistas que tocam no festival
a ministrarem master classes.
Em junho de 2010, seu grupo
The Moreira Project abriu o
Standard Bank Jazz Festival
em Grahamstown, no Cabo
Oriental. É co-autor, juntamente com Manu Dibango,
do álbum M & M, lançado
em 2017.

A trilogia dos prémios

o Festival More Jazz Series,
é criar um modelo de negócio integrado no contexto
moçambicano e regional, a
considerar: problemas locais,
soluções locais. “Não somos
uma ilha”, observou, assumindo que não pretende fechar portas.
Chonguiça constatou que,
actualmente, a arte ainda é

encarada na sua perspectiva
social, de tal modo que, por
exemplo, o apoio que os projectos desta área recebem das
empresas e ONG`s é encarado como Responsabilidade
Social.
“Temos de convencer a sociedade, a partir da base,
que a arte é negócio”, disse o
Presidente do Pelouro de In-

PUBLICIDADE

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)
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

Tem medicamentos para bafo que combate a Covid -19
Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

Depois de ter sido premiado
com o Jean Michalski, Mia
Couto acabou agora de ser distinguido em França com o prémio Albert Bernard com base
na trilogia “A areias do Imperador”:
O Prémio Albert Bernard é um
prémio anual criado em 1993 e
atribuído pela Academia Francesa de Ciências do Ultramar,
destinado a premiar um autor
cuja temática seja África, quer
seja do ponto de vista da história, da ciência e da literatura.
Os autores que venceram antes
este prémio ou são franceses
ou, na sua quase totalidade,
são africanos no Norte do continente. É a primeira vez que
um autor da África Austral é
distinguido. E é também a primeira vez que um escritor de
língua portuguesa é galardoado.
A trilogia “As Areias do Imperador”, composta pelos romances “Mulheres de Cinza”, “A
Espada e a Azagaia” e “O Bebedor de Horizontes”, centra-se
nos derradeiros dias do chamado Estado de Gaza, o segundo
maior império de África, no
final do século XIX, dirigido
por um africano.
Ngungunyane (Gungunhana)
foi o derradeiro de uma série
de imperadores notáveis, que
detinham o poder sobre quase

metade do território de Moçambique.
Derrotado em 1895 pelas forças portuguesas, comandadas
por Mouzinho de Albuquerque, Ngungunyane foi deportado para os Açores onde veio
a morrer em 1906. Em 1985,
os seus restos mortais foram
trasladados para Moçambique.
Na trilogia, Mia Couto retoma
os factos conhecidos e personagens reais, que combina com
ficção, centrando-se na jovem
moçambicana Imani Nsambe,
educada por missionários, que
serve de intérprete às diferentes fações em confronto, ligada por um amor impossível ao
militar português Germano de
Melo.
A obra tem por suporte a investigação do autor sobre extensa documentação existente
em Moçambique e Portugal,
assim como testemunhos recolhidos em Maputo e Inhambane.
O título, “As Areias do Imperador”, remete para a lenda,
segundo a qual, em vez das ossadas de Ngungunyane, foram
torrões de terra, areias, que regressaram ao seu país.
A trilogia, publicada pela francesa Me´tailie´, com o título
“Les sables de l’empereur”, foi
editada em Portugal pela Caminho, entre 2015 e 2017.
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Paulo Ratilal a caminho do Desportivo de Maputo

desporto

Paulo Ratilal está já a concluir o seu manifesto eleitoral, através de junção de ideias de todas as sensibilidades
do clube, visto que a sua candidatura é consensual e resulta da unificação de duas listas que pretendiam
concorrer ao pleito de 6 de Fevereiro próximo.

Júlio Parruque dá uma dose psicológica
aos Mambinhas rumo ao CAN

Belenenses SAD falha
pagamento à Liga
Desportiva de Maputo
Segundo o jornal electrónico
Olho Clínico, a Liga Desportiva de Maputo reclama o pagamento de cerca de 14 milhões
de meticais ao Belenenses SAD
de Portugal, relativos às transferências de Reinildo Mandava
e de Jeremias Nhambire. A falta do referido pagamento coloca em causa a continuidade do
clube moçambicano no Campeonato Nacional de Futebol.
A referida quantia, de cerca de
14 milhões de meticais, deveria
ter sido paga pelo Belenenses
SAD à Liga Desportiva de Maputo até 30 de Julho de 2020,
o que não aconteceu até aqui.
Aliás, o emblema português
nem sequer se digna a dar satisfação para falhar um compromisso assumido.Uma parte
da dívida é referente ao pagamento da percentagem da Liga
Desportiva de Maputo nos
direitos económicos de Reinildo Mandava, aquando da sua
transferência em Julho de 2019
do Belenenses SAD para o Lille
OSC da França, quando jogava
pelo Belenenses SAD.
Ao que se sabe, o emblema
francês já procedeu ao pagamento do valor da compra do
passe ao clube português, não
tendo este canalizado a percentagem que a Liga Desportiva
detinha, isto em Julho do ano
passado. A outra parte da dívida é referente ao pagamento
da transferência, a título definitivo, de Jeremias Nhambire da
Liga Desportiva de Maputo aos
Sub-23 do Belenenses SAD de
Portugal, em Janeiro de 2020.
O OC-Olho Clínico escreve
que o caso foi remetido pelo
clube moçambicano à análise
da FIFA, através de um escritório de advogados de Portugal
especializado em direito desportivo. Foi até aberto um processo que já corre os seus termos.

O governador da província de Maputo, Júlio
Parruque, no âmbito do
estágio de preparação
da selecção nacional de
futebol na categoria de
Sub-20, aconselhou os
“meninos bonitos” da
bola da actualidade para
não se enervarem muito,
por ser uma estreia no
Africano, afirmando que o
povo estará com os holofotes virados para o seu
desempenho, que espera
seja positivo.
Alfredo Langa

N

o seguimento
da sua preparação para a
inédita participação dos
Mambinhas no CAN de
Sub-20 na Mauritânia, depois de escalarem a província de Tete, concretamente
na Vila de Songo, e Nampula, agora se posiciona na
província de Maputo.
A escalada por este ponto
do país calha num momento
em que o combinado nacional dos Sub-20 teve conhecimento do seu grupo no
Africano da Mauritânia, a
ter lugar entre os dias 14 de
Fevereiro e 4 de Março. Os
Mambinhas estão no grupo
“A” com os donos da casa,
ou seja, a anfitriã Mauritânia, Camarões e Uganda.
Os treinados de Dário Monteiro estão no mesmo grupo
onde a selecção dos Camarões é a única das três que
já participou na prova, tendo conquistado o troféu por
uma vez, em 1995. Os outros grupos ficaram assim
constituídos: Burkina Faso,
Tunísia, República Centro
Africana e Namíbia (Grupo
B); Gana, Tanzânia, Gâmbia e Marrocos (Grupo C).
Um dos destaques do evento é a ausência da Nigéria,
recordista em títulos (7).
Entretanto, a visita dos

Governador Júlio Parruque com o presidente da FMF, Feizal Sidat

“Mambinhas” ao governador de Maputo insere-se
no âmbito do estágio que a
Selecção Nacional de Futeboll de Sub-20 vai realizar
durante 7 dias num dos estabelecimentos hoteleiros da
província, em preparação ao
CAN-21.
O primeiro adversário da
selecção moçambicana é o
Uganda. A propósito, Júlio Paruque disse que os

“Mambinhas” devem fazer
de tudo para vencer este
jogo, apelando, aliás, para
que na Mauritânia os rapazes treinados pelo míster
Dário Monteiro pensem nos
30 milhões de moçambicanos que estarão atentos,
acompanhando e apoiando a
equipa nacional.
Parruque disse que na governação descentralizada o
Conselho Executivo Provin-

Momento da recepção dos Mambinhas no palácio do governador

cial de Maputo considera
o desporto, em geral, uma
prioridade, um caminho
para emprego e geração de
renda para os jovens, por
isso afiançou que a aposta
é investir na massificação
do desporto. Para além de
felicitar a Selecção Nacional de Futeboll de Sub-20,
o governador da província
de Maputo congratulou de
modo especial aos pais e
encarregados de educação
que, de acordo com as suas
palavras, acreditam que o
futebol em Moçambique só
poderá evoluir deixando os
seus filhos jogarem à bola.
Sublinhou que a alegria proporcionada pelo futebol não
tem preço, apelando aos jogadores para que durante o
estágio capitalizem o máximo as qualidades do treinador Dário Monteiro. Sobre
o sorteio do Africano, o seleccionador nacional, Dário
Monteiro, reagiu da seguinte maneiraꓽ “Olho para estes adversários com muito
respeito. Se estão no Campeonato Africano é porque
são boas equipas e fizeram
o seu trabalho para estarem
lá, por isso têm todo o nosso respeito”. Argumentou
ainda que “estava à espera
de conhecer os adversários
para iniciar com a fase de
observar a forma de jogar
de cada um deles. Eu em
conjunto com a minha equi-
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SED harmoniza protocolo
da retoma do Moçambola

Mambinhas estão bem moralizados para o CAN

pa técnica vamos trabalhar
no sentido de estudar com
maior detalhe possível os

nossos adversários. O Uganda é o nosso primeiro adversário e para já irá merecer

uma atenção especial porque
é nosso objectivo ganhar já
no primeiro jogo”.

FMF faz balanço trimestral

Entretanto, o presidente da
Federação Moçambicana de
Futebol, Feizal Sidat, concedeu na quinta-feira, em Maputo, a quarta conferência
de imprensa trimestral, no
âmbito da sua comunicação
regular sobre as acções levadas a cabo pelo órgão reitor
do futebol moçambicano.
Na sua comunicação, o dirigente máximo da FMF destaca, entre várias acções, a
conquista do título da COSAFA, pela Selecção Nacional de Sub-20, feito que hon-

ra e orgulha a nação.
Na vertente de competições,
Feizal Sidat sublinhou a contribuição da FMF para a
viabilização do Campeonato Nacional de Futebol da I
Divisão – Moçambola, numa
altura de muitas incertezas
por razões económicas e da
pandemia viral da Covid-19.
O presidente da FMF reconhece que o Estado teve uma
intervenção muito importante, na medida em que havia um défice de 20 milhões
de meticais. Entretanto, no

mesmo informe o dirigente
da FMF reporta com insatisfação a fraca adesão ao licenciamento de clubes actuantes
nos campeonatos provinciais.
Segundo o dirigente, trata-se de questões básicas, mas
os clubes não estão a fazer
o licenciamento ou o fazem
lentamente, relembrando que
o processo termina no dia 30
do mês corrente.
As competições provinciais
já têm luz verde, podendo
arrancar a 15 de Fevereiro,
mas sem público, no cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19.
No que diz respeito às finanças, a FMF foi recentemente
surpreendida com uma notificação do extinto Nosso
Banco a exigir o pagamento
de uma dívida de dois milhões de meticais, referente
ao ano de 2017, para despesas de transporte aéreo (voo
charter).

No fim de 2019 foi descoberto
na China o coronavírus, causador da Covid-19, que condicionou grande parte dos sectores de actividades, incluindo
o desporto.
Entretanto, no âmbito do
decreto 1/2021, que anuncia
as medidas para as actividades desportivas no País,
a Secretaria de Estado do
Desporto(SED) reuniu na
passada sexta-feira (29 de
Janeiro de 2020) com a Federação Moçambicana de
Futebol, Liga Moçambicana
de Futebol, para a harmonização do protocolo sanitário
a ser adoptado no Moçambola 2021, sendo que a maior
preocupação apresentada pelos gestores prendia-se com
a realização de testes para
evitar a propagação da Covid-19 no futebol, tendo a
Federação Moçambicana de
Futebol (FMF) assumido o
compromisso de fornecer os
testes rápidos a serem administrados a todos os intervenientes do jogo, em duas jornadas.

Segundo o director nacional
do Desporto de Rendimento,
Francisco da Conceição, a
posterior apenas serão realizados testes aleatórios para
verificação do nível de exposição dos clubes ao vírus.
O Instituto Nacional de Saúde irá capacitar as equipas
médicas dos clubes envolvidos, bem como estabelecer
um protocolo de testagem
a ser adoptado, que irá prever medidas para evitar a
falsificação ou viciação das
directrizes do protocolo. Por
outro lado, as direcções provinciais serão envolvidas no
acompanhamento das equipas que actuam fora da cidade de Maputo.
O presidente da FMF, Feizal Sidat, apelou à responsabilidade dos clubes para o
cumprimento do protocolo de
verificação de conformidade
sanitária, tendo afirmado que
“será feito um investimento
em torno de 100 mil dólares
americanos, com o apoio dos
nossos parceiros internacionais”.

Xadrezistas aptos para o Africano online
Os xadrezistas nacionais que
vão participar no Africano online de xadrez, a ter lugar de
29 de Janeiro a 7 de Fevereiro do presente ano, realizaram
durante este final de semana
(sábado e domingo) um ensaio
e treinos na plataforma digital,
como forma de assegurar que
os mesmos já estão familiarizados para a sua estreia oficial no
certame.
A esperada estreia oficial, e
pontuável, aconteceu esta segunda-feira, dia 1 de Fevereiro de 2021, com Moçambique
a participar com os melhores
xadrezistas da actualidade. Nos
seniores masculinos vestem as
cores da Pátria Amada os seguintes xadrezistas: Donaldo
Paiva (cidade de Maputo),
Wilton Calicoca (província de
Sofala), enquanto em femininos contamos com a experiente

Moçambique defronta
Angola em basquetebol
Xadrezistas querem ter um bom desempenho

Vânia Vilhete, Neuza Castro e
Cheila Sitoi, todas elas da cidade de Maputo, enquanto Nuzela Farnela é da província de
Manica.
Na categoria de Sub-20, destaque para Vasco Viageiro, que
será acompanhado pelos seus
compatriotas Celso Manjate e
João Farisse. Os primeiros dois
são da cidade de Maputo e o

último da província de Maputo.
Nas meninas, o País conta com
os préstimos de Katina Efentakis da província de Maputo,
Naira Sinoia de Cabo Delgado
e Chineva Rufino de Tete. Entretanto, até ao fecho da nossa
edição não tínhamos os resultados do arranque da primeira
jornada.

A selecção moçambicana de
basquetebol masculina defronta Angola, a 19 de Fevereiro, na primeira jornada
da segunda volta de qualificação para o Afrobasket-Ruanda 2021. Na segunda
jornada, Moçambique joga
com o Senegal e termina a
sua participação defrontando
o Quénia.
O jogo contra os quenianos
é tido como decisivo para as
contas do apuramento, já que
à priori é o único adversário
ao alcance dos moçambica-

nos, que na primeira volta
saíram derrotados em todos
os jogos. Para se apurar para
o Afrobasket, Moçambique
terá que vencer o Quénia por
uma vantagem superior à da
derrota na primeira volta, ou
seja, por mais de 17 pontos
de diferença.
Refira-se que Moçambique
participou nas dez últimas
edições do Afrobasket, tendo
na sua última presença ocupado o 12° lugar em 2017,
numa organização conjunta
entre o Senegal e a Tunísia.
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Black Bulls dá sinais de firmeza e
uma das candidatas ao título
A equipa do Black Bulls
já é líder isolado do Mocambola, volvidos que
foram as três primeiras
jornadas do certame.
Neste contexto, é a
equipa que ainda não
perdeu pontos, tendo vencido todos os
jogos, tornando-se a
melhor das estreantes
na prova, comparativamente ao Matchedje de
Mocuba e Ferroviário de
Lichinga. A continuar
assim, gradualmente já
se pode ter esta equipa
como um sério candidato ao título.
Alfredo Langa

J

á lá vão três jornadas do Moçambola, mas apesar
de ainda ser muito
cedo e com muitos pontos por conquistar
a prova começa a animar.
Um dado de relevo, volvidas que foram três jornadas, é que a equipa estreante Black Bulls está em alta.
Volvidos que foram três
jornadas da prova, o Black
Bulls já é líder isolado.

Equipa do Black Bulls em alta no Moçambola

Em três jogos venceu todos,
sendo a melhor até então
em relação aos outros estreantes, como o Matchedje de Mocuba e Ferroviário de Lichinga. Assim, a
formação do Black Bulls
foi a Quelimane vencer o
Matchedje de Mocuba, por
duas bolas a uma, enquanto
o campeão em título, Costa
do Sol, venceu fora de casa
o Ferroviário de Nampula,
por uma bola sem resposta.
Em bom andamento estão igualmente o Incomáti de Xinavane e ENH de
Vilankulo. Os açucareiros
receberam e ganharam o

Ferroviário de Lichinga,
por três bolas a zero, e os
hidrocarbonetos derrotaram
o Textáfrica do Chimoio,
também pelo mesmo resultado.
No Songo, a equipa da casa,
o União Desportiva de Songo, terminou a partida com
o Desportivo de Maputo
com o jogo empatado a dois
golos. Outra grande partida
pôs frente-a- frente a Liga
Desportiva de Maputo e o
Ferroviário da Beira, tendo
a Liga vencido o jogo por
duas bolas a uma. A terceira jornada foi aberta no sábado, onde o Ferroviário de

Maputo, no seu reduto, empatou com o seu homónimo
de Nacala, sem abertura no
marcador.
CLASSIFICAÇÃO ACTUAL:
Black Bulls 9 pontosꓼ Costa do Sol, Ferroviário da
Beira, Incomáti e ENH de
Vilankulo 6 pontos, Ferroviário de Maputo e UD
Songo 5 pontos, Ferroviário de Nacala 4 pontosꓼ
Ferroviário de Nampula,
Ferroviário de Lichinga e
Liga Desportiva de Maputo 3 pontosꓼ Desportivo de Maputo 2 pontos,
Matchedje de Mocuba 1 e

Textáfrica do Chimoio zero
ponto.

RESULTADOS:
ENH - Textáfrica.
3-0
Fer.Maputo - F.Nacala.
0-0
U D S
G D M .
2-2
Liga Desportiva - Fer.Beira 2-1
M.Mocuba
- ABB
1-2
F.Nampula - Costa do Sol
0-1
Incomáti – Fer.Lichinga
3-0
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