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Enquanto o Governo fecha-se, DAG divulga meios militares das FADM no Norte

PUBLICIDADE

Moçambique ensaia 
relaxamento 
por 30 dias

Beatriz Buchilli sem 
novidades para o 

Parlamento

Com os números da Covid-19 a registarem quedaDívidas ocultas e raptos marcam informe da PGR

O segredo 
revelado 

Edilidade, Secretaria de Estado e investidores 
turísticos em pingue-pongue
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Governo esconde-se em “segredo do Estado” 
enquanto Dyck banaliza as FADM

Povo no Parlamento quis saber do custo dos mercenários na guerra no Norte 

O que os deputados da terceira 
maior força política (MDM) na 
Assembleia da República que-
riam saber do Governo é quan-
to é que gasta ou gastou com o 
pagamento às empresas milita-
res privadas que combatem ou 
combateram a insurgência em 
Cabo Delgado, nomeadamente a 
Wagner Group, Dyck Advisory 
Group (DAG) e a Paramount 
Group. 
O Executivo liderado pelo Pri-
meiro-ministro, Carlos Agostinho 
do Rosário, fugiu da questão em 
alusão e tratou o assunto como 
se fosse apoio e assistência no 
combate ao terrorismo e que o 
mesmo era de carácter militar, 
só revelado às Forças Armados 
de Defesa de Moçambique.
“Não se pode perder de vista que 
alguns desses domínios de apoio 
e assistência ao combate ao ter-
rorismo são de carácter militar. 
Por isso, o tratamento deste tipo 
de matérias sensíveis é reservado 
às Forças de Defesa e Segurança. 
Assim, apelamos para que essa 
nossa abordagem seja compreen-
dida como uma prudência neces-
sária no tratamento de assuntos 
de carácter militar”, frisou o go-
vernante, apesar da insistência 
do MDM. 
A resposta dada pelo Primeiro-
-ministro teve eco ao nível da 
bancada da Frelimo, tendo o 
deputado Mucanheia afirmado 
que a responsabilidade de acabar 
com o terrorismo e da instabi-
lidade na zona Centro cabe em 
primeiro lugar aos próprios mo-
çambicanos. 
 “O que tem que ficar claro, 
aqui, é que dos países que en-

frentam o problema do terroris-
mo não se conhecem exemplos 
de sucesso por conta da interven-
ção de forças estrangeiras”, disse. 
Mucanheia frisou ainda que 
“ninguém deve interferir em 
assuntos de estratégia militar. 
“Portanto, que fique claro que ao 
perguntarmos quanto custou o 
pagamento às empresas X, Y ou 
Z estaríamos a intrometermo-nos 
nos meandros da estratégia mili-
tar, porque o inimigo pode usar 
essa informação para ajustar a 
sua estratégia contra os planos e 
objectivos estratégicos e tácticos 
das nossas forças.
É absurdo continuar a teimar 
neste assunto. Não se pode exi-
gir informação de natureza mili-
tar, seja em fórum restrito ou em 
hasta pública, só para satisfazer 
caprichos e objectivos difusos, 
confusos e inconfessáveis”, afir-
mou o deputado.

“Respostas reveladoras de 
um desconhecimento total 

da realidade”

Insatisfeito com a resposta dada 
pelo Executivo, o MDM, através 
de Fernando Bismarque, afirmou 
que as respostas dadas pelo Go-
verno são reveladoras de um des-
conhecimento total da triste rea-
lidade vivida em Cabo Delgado, 
por isso, quase um mês depois 
dos ataques a Palma, o Governo 
é incapaz de apresentar o núme-
ro real de mortos, feridos e desa-
parecidos, refugiando-se sempre 
na expressão “dezenas”, o que 
não permite aferir a real dimen-
são das perdas humanas. 
Em relação à pergunta relati-
va aos montantes envolvidos na 
contratação de três empresas de 

mercenários, Bismarque disse 
que é papel do Governo prestar 
contas à Assembleia da Repú-
blica. “Não é e nem deve ser ne-
nhum segredo do Estado. É esta 
casa que aprovou o Orçamento 
do Estado e estamos no âmbito 
das competências constitucionais 
e regimentais de fiscalização da 
acção governativa. 
O sector da Defesa e Segurança 
deve ser escrutinado, porque em 
tempos de guerra as elites usam 
este sector para o seu enrique-
cimento ilícito, por isso, muitas 
vezes as guerras são prolongadas 
deliberadamente para alimentar 
interesses obscuros”, frisou. 
Bismarque insistiu em plenária, 
clarificando ao Executivo que o 
que a bancada parlamentar do 
MDM solicitou ao Governo não 
é estratégia militar de combate 
à insurgência, por isso apelou 
ao Governo para que respeite a 
relação institucional com o Par-
lamento.
 “Se o Governo não estiver con-
fortável em pronunciar-se sobre 
esta matéria numa sessão com 
cobertura jornalística, tem várias 

Prudência na abordagem de matérias de cariz militar foi o que o Primeiro-
-ministro pediu aos deputados no Parlamento, quando o MDM questionou 
ao Executivo sobre o custo dos mercenários da empresa DAG ao Estado. O 
patrono da DAG, Lionel Dyck, tem colocado em hasta pública questões de 
natureza militar, estratégica, logística e meios das FDM no Norte.

opções, envie a tabela de custos 
destas contratações à Comissão 
Permanente ou à Comissão de 
Defesa e Ordem Pública, ou en-
tão solicite uma sessão a portas 
fechadas, previsto no nr. 1 do 
artigo 25 do Regimento”, apelou.

Dyck “zomba” das FADM e 
Governo esconde quanto 

pagou 

As questões colocadas pelo 
MDM ao Executivo acontecem 
numa altura em que o Ministé-
rio do Interior contratou um ou-
tro grupo de mercenários, após 
ter rompido o casamento com a 
Dyck Advisory Group do temido 
coronel Lionel Dyck.
O fim do casamento entre a 
Dyck e o Governo não aparenta 
ter sido bem recebido pelos mer-
cenários, que supostamente se 
sentem decepcionados por terem 
sido preteridos pela sua “galinha 
de ovos de ouro” no combate mi-
lionário aos insurgentes em Cabo 
Delgado.
 O facto é que, enquanto o Go-
verno nega dizer aos deputados e 
aos moçambicanos quanto é que 
gasta ou gastou com o pagamen-
to às empresas militares privadas 
dos mercenários que combatem 
a insurgência em Cabo Delgado, 
alegando prudência sobre ques-
tões de natureza militar, estra-
tégica, táctica, logística e meios 
usados, remetendo o assunto às 
FDS, o coronel Lionel Dyck, que 
tem acesso a informações rele-
vantes sobre a defesa da sobera-
nia e da integridade territorial, 
tem aparecido em público a dar 
entrevistas com revelações que se 
enquadram nos pronunciamentos 
do Executivo e do deputado da 
Frelimo Francisco Mucanheia, 
ao afirmar que “…não se pode 
dar estas informações porque o 
inimigo pode usá-las para ajustar 
a sua estratégia contra os planos 
e objectivos estratégicos e tácti-
cos das nossas forças”.

Supostamente violando os acor-
dos, Lionel Dyck afirmou em en-
trevista à AFP que quando ocor-
reu o ataque em Palma as suas 
forças estavam de malas aviadas. 
No entanto, foram informadas 
de um ataque jihadista que se 
desenrolava mais ao norte em 
Palma, isso dias antes de estes 
deixarem o País.
 Na entrevista, que passamos a 
citar alguns trechos, Dyck refere 
que, “rapidamente nós rearmá-
mos e voamos para o local, onde 
as tropas locais já haviam sido 
dominadas”.
“Na verdade estávamos parados 
quando esse ataque ocorreu”, 
disse Dyck, fundador da Dyck 
Advisory Group (DAG), alertan-
do que “a lacuna com ninguém 
lá é o período mais perigoso que 
Moçambique já teve”. 
Dyck afirma na entrevista que os 
soldados estavam mal treinados 
e mal equipados. “Este é um ini-
migo que tem a sua cauda para 
cima e não há ninguém para 
combatê-los”, acrescentou.
“A menos que algo milagroso 
aconteça, eles dominarão toda a 
área. Não vejo navios, apenas di-
ficuldades”, afirma.
A DAG foi contratada para for-
necer apoio aéreo aos soldados, 
enviando helicópteros da capital 
provincial Pemba quando os ata-
ques foram relatados.
Sem cobertura aérea, “as tropas 
que estavam no chão estavam 
sempre derrotadas”, disse Dyck.
“Então entrávamos na área e pa-
rávamos esses ataques”, afirma.
Dyck alega que os helicópte-
ros do Exército, os canhões Mi-
24, não eram adequados para a 
guerrilha “selva” porque eles não 
viram suficientemente rápido.
Usando a tecnologia e testemu-
nhos de sobreviventes, o DAG 
foi capaz de localizar e invadir 
bases rebeldes, ganhando alguma 
visão das tácticas dos jihadistas.
“Algumas das bases eram enor-
mes”, disse Dyck. “Cavadas 
como camuflagem, tudo o que 
podíamos fazer era atirar nelas 
desde o início”, acrescenta.
 Para além da AFP, Dyck já deu 
entrevistas à BBC News, onde 
abordou questões operacionais 
com cunho táctico, logístico, bem 
como os meios usados pelas FDS 
para o combate ao terrorismo 
em Cado Delgado.
Numa outra entrevista, este 
revelou que foi abordado pelo 
“chefe da Polícia de Moçambi-
que”, em Setembro de 2019, so-
bre a possibilidade de ajudar a 
combater a insurreição em Cabo 
Delgado.

Elísio Muchanga 

Fernando BismarqueCarlos Agostinho do Rosário
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À espera do milagre da segurança
Total declara “força maior” para suspensão das actividades em Cabo Delgado

Volvido mais de um mês do 
ataque à vila de Palma e o 
discurso de controlo das For-
ças de Defesa e Segurança, o 
terror ainda marca os dias da 
vila. Neste domingo, mais ca-
sas foram incendiadas no bair-
ro Nhancomembwa, uma zona 
de expansão, localizada por 
detrás do empreendimento Pal-
ma Business Park. Antes, de 
sexta-feira para sábado, outras 
casas também haviam sido in-
cendiadas, uma imagem que se 
continua a repetir desde 24 de 
Março.
Quando chegar à cidade de 
Pemba torna-se demasiado 
complicado, a população, que 
desmente a ideia de segurança 
sugerida pelas FDS, tem estado 
a refugiar-se em Quitunda. 
Os navios que pareciam le-
var deslocados nos primeiros 
dias depois da tomada à vila 
de Palma, ainda com mortos 
por contabilizar, já não fazem 
o caminho. Quem quer chegar 
a Pemba, se não conta com o 
favor dalgumas empresas que 
tem estado a abandonar Pem-
ba, deve fazer por conta pró-
pria.
As pequenas embarcações, que 
em tempos faziam o trajecto 
Palma-Pemba a 800, oo MZM, 
hoje custam entre 3000, 00 e 
3500, 00 MZN, quem quiser se-
guir de avionetas, que também 
tem estado a operar, terá de 
despender cerca de 21 000, oo 
meticais, o transporte aéreo co-
brado é também feita por uma 
Antanov das Forças de Defesa 
e Segurança.

A “força maior” da Total 

Primeiro foi a pressão, que 
obrigou a que, depois da cria-
ção do Teatro Operacional 
Norte, fosse criado o Teatro 
Operacional Especial de Afun-
gi. Mas nem mesmo esta força, 
que se esperava o garante da 
segurança, foi suficiente para 
evitar o ataque dos insurgen-
tes.
Na verdade, o ataque de 24 
de Março foi mais uma prova 
de força e o que se seguiu fê-
-lo mais mediático. Mas já em 
Julho do ano passado, os in-
surgentes atacaram o Quartel 
da Marinha, na zona do Ce-

mitério, em Palma, tomando a 
posição. Foi o primeiro aviso, 
neste regresso foi a machadada 
final, o quartel e algumas em-
barcações militares sentiram o 
peso das chamas fazedoras de 
cinzas.
A segurança é uma utopia. 
Depois dos primeiros passos in-
certos da Total, que se queria 
escudar no politicamente cor-
recto, revelando ainda alguma 
confiança nas forças do Gover-
no, mesmo com as acções do 
terreno a mostrar um Estado 
incapaz de lidar com terroris-
mo, a Total acabou por tirar os 
trabalhadores que restavam.
Pouco depois, se saberia do 
interesse por Uganda, com 
memorando assinado para a 
exploração do petróleo nos 
campos de Tilenga e Kingfi-
sher perto do Lago Albert, 
bem como um oleoduto aque-
cido de 1.443 quilómetros para 
transportar o petróleo bruto 
de Uganda para exportação no 
porto de Tanga, na Tanzânia.  
Agora, a petrolífera francesa, 
em voz própria, decidiu dar o 
ponto de situação do projecto 
em Moçambique. Num comu-
nicado enviado esta segunda-
-feira, a Total considerou que 
a evolução da situação de se-
gurança no norte da província 
de Cabo Delgado, forçou-a a 
retirada de “Afungi de todo o 
pessoal do Projecto Mozambi-
que LNG” e levou-a a declarar, 
enquanto operadora do Projec-
to Mozambique LNG, “força 
maior”. 
O comunicado da Total foi 
pouco informativo e esclare-
cedor, mas não deixou de ser 

também um instrumento de 
pressão. “A Total expressa a 
sua solidariedade para com o 
Governo e o povo moçambica-
no e deseja que as acções le-
vadas a cabo pelo Governo de 
Moçambique e os seus parcei-
ros regionais e internacionais 
permitam o restabelecimento 
da segurança e da estabilida-
de na Província de Cabo Del-
gado de forma sustentada”. 
É uma forma de pressionar o 
Governo a aceitar ajuda mi-
litar internacional que já foi 
oferecida por vários países.
O Ministério dos Recursos 
Minerais e Energia, na voz 
do Presidente do Conselho de 
Administração do Instituto 
Nacional do Petróleo, Car-
los Zacarias, veio esclarecer o 
que pode significar a ideia de 
“Força Maior”. Já na sexta-
-feira, era anunciada esta co-
municação pública. Mas foi 
depois adiada, a sugerir um 
trabalho de bastidores de ne-

Agora é oficial: a Total retirou de Afungi todo o pessoal do Projecto Mo-
zambique LNG. O motivo? “Força Maior”. O Governo, a partir do INP, 
diz que a suspensão - “temporária” - está refém das condições de segu-
rança. Mas o terror continuam a marcar o presente de Palma, a seguran-
ça é uma miragem.

Elton Pila

O presidente da Confede-
ração das Associações Eco-
nómicas de Moçambique 
(CTA), Agostinho Vuma, 
revelou, há dias em Maputo, 
os estragos que o terrorismo 
e com ele a saída da Total 
tem estado a provocar. “410 
empresas fecharam e 56 mil 
empregos desapareceram nos 
distritos afectados, registan-
do-se 80 milhões de euros de 
impacto (destruições, atrasos 
de pagamentos e mercadorias 
em trânsito sem certeza da 
entrega)” são estes os núme-
ros avançados por Vuma.
Estes dados incluem o ata-
que a Mocímboa da Praia, 
pelo que Palma continua a 

ser o distrito mais afectado. 
Mas não é apenas nos distri-
tos atacados que se registam 
os estragos. Fecharam ainda 
outras 700 empresas fora dos 
distritos sob ataque e 143 mil 
camponeses largaram o setor 
agrário familiar desde o início 
do conflito.
O atraso das obras da petro-
lífera Total tem um impacto 
directo na economia do País, 
nomeadamente no que diz 
respeito à capacidade de pa-
gar a dívida pública a partir 
de 2024, ano em que a taxa 
de juro vai subir significati-
vamente no seguimento da 
renegociação dos títulos de 
dívida soberana. 

Vuma revela os estragos da 
insurgência na economia

gociações entre o Governo e 
a Total que, vistas as coisas, 
não surtiu efeito.
“Força maior” é um meca-
nismo accionado pela Total 
“com vista a mitigar os efei-

tos negativos decorrentes da 
aplicação de contratos e cus-
tos em bens e serviços que 
não podem ser prestados ou 
utilizados durante este perío-
do em que as actividades estão 

suspensas”, o que teria efeitos 
negativos no custo global do 
projecto que começa a ficar 
com os prazos comprometi-
dos. Mas Zacarias prefere que 
o tempo, sempre ele, diga até 
quando os projectos ficarão 
suspensos.
Com a interrupção temporá-
ria das operações, lê-se no Co-
municado lido por Zacarias, 
a Total não poderá, durante 
este tempo, cumprir com as 
obrigações contratualmente 
assumidas e poderá ainda vir 
a suspender ou rescindir mais 
contratos com outros presta-
dores de bens/serviços, depen-
dendo do tempo que durar a 
interrupção.
Zacarias afastou a ameaça con-
correncial da Tanzânia, que 
também tem interesses no gás 
e se mostra a leste do combate 
ao terrorismo. O INP defende 
ainda que a Total não abando-
nou de todo o projecto, conti-
nuando como concessionária e 
operadora com todos os direi-
tos, deveres e obrigações resul-
tantes do contrato de conces-
são para pesquisa e produção 
da aérea 1.

Apesar dos discursos de controlo, o terror é ainda o presente de Palma.

Carlos Zacarias, PCA do INP
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Informe da PGR marcado pelo regresso 
dos raptos e recuperação de activos

Destaques

Beatriz Buchilli no Parlamento

A Procuradora-Geral da República (PGR), Beatriz Buchilli, dirige-se esta 
quarta-feira ao pódio da Assembleia da República para prestar o seu in-
forme anual de 2020, cujo acto acontece numa altura em que, em menos de 
uma semana, o crime de raptos já fez 4 vítimas, bem como o “caso dívidas 
ocultas” e o Gabinete de Recuperação de Activos continuam uma miragem.

A guardiã da legalidade, 
Beatriz Buchilli, disse que 
depois de recebida a acusa-
ção definitiva pelo Tribunal, 
no processo nº 18/2019-C, 
contra 20 arguidos, dos quais 
11 em prisão preventiva e 9 
em liberdade, a 19 de Agosto 
de 2019 foi proferido o despa-
cho de pronúncia e ordenada 
a prisão de mais 8 arguidos. 
“Como é de direito, os ar-
guidos, inconformados com 
o despacho de pronúncia, re-
correram ao Tribunal Supe-
rior de Recurso que, por sua 
vez, confirmou o despacho de 
pronúncia contra 19 dos 20 
arguidos, por acórdão de 5 
de Junho de 2020, tendo des-
pronunciado uma arguida”, 
recorda.
Por outro lado, é de desta-
que o processo autónomo 
nº. 536/11/P/2019, que cor-
ria nos termos de instrução 
preparatória na Procurado-
ria da República-Cidade de 
Maputo, deduzido a 9 de 
Novembro de 2020, contra 4 
arguidos, um dos quais o an-
tigo ministro das Finanças, 
Manuel Chang, acusado de 
prática de crimes de viola-
ção da legalidade orçamental, 
corrupção passiva para acto 
ilícito, abuso de cargo ou 
função, associação para de-
linquir, peculato e branquea-
mento de capitais, e os 3 an-
tigos trabalhadores do Banco 
de Moçambique que foram 
acusados de prática do crime 
de abuso de cargo ou função, 
que aguardam os trâmites 
subsequentes em liberdade, 
e proferido despacho de abs-
tenção contra 2 arguidos.
Buchilli revelou que a de-
dução de acusação só foi 
possível com a audição em 
perguntas do arguido Ma-
nuel Chang, no dia 20 de 
Outubro de 2020, no âmbi-
to do pedido de auxílio ju-
diciário mútuo em matéria 
penal à Autoridade Central 
da República da África do 
Sul. “Depois da instrução 
preparatória do processo 
nº.536/11/P/2019, ordenou-
-se a extracção de cópias de 
peças processuais pertinen-

tes, com vista a instauração 
de um novo processo autóno-
mo, autuado e registado na 
Procuradoria da República-
-Cidade de Maputo, sob o nº. 
372/11/P/2020”, declarou.
A Procuradoria-Geral da Re-
pública afirma que voltou a 
emitir no dia 29 de Dezem-
bro outro pedido de extradi-
ção ao ministro da Justiça da 
República da África do Sul, 
mostrando a inquietação pela 
demora da decisão de um ar-
guido privado da liberdade, 
condicionado por uma deci-
são político-administrativa, 
com o juiz na tramitação dos 
processos judiciais que cor-
rem em Moçambique, além 
da violação dos direitos e li-
berdades e garantias do pró-
prio arguido”, anotou. 

PGR não repatriou nenhum 
tostão das “dívidas ocultas”

Num outro desenvolvimento, 
a guardiã da legalidade disse 
que houve recuperação de ac-
tivos, através da emissão de 
12 pedidos de assistência mú-
tua legal que tiveram como 
destino a África do Sul, Bra-
sil, China, Emirados Árabes 
Unidos, Líbano, Portugal, 

Suíça, Tailândia e Turquia. 
“Cinco pedidos foram reme-
tidos para a República da 
África do Sul, sendo 2 efec-
tuados no âmbito dos pro-
cessos n.ºs 332/PCM/11/17-
-6ª e 383/PCM/11/17-6ª, 
em curso na Procuradoria 
da República-Cidade de Ma-
puto, relacionados com a in-
vestigação da proveniência e 
circunstâncias em que o ouro 
puro, avaliado em cerca de 
ZAR 24 milhões, foi apreen-
dido no Aeroporto Oliver R. 
Tambo- em Joanesburgo, na 
posse de dois cidadãos mo-
çambicanos saídos de Mo-
çambique com destino a Du-
bai, nos Emirados Árabes 
Unidos”.
A Procuradora-Geral apon-
ta que outros dois pedidos 
foram emitidos pela Pro-
curadoria da República-
-Cidade de Maputo junto à 
República da África do Sul, 
relacionados com os proces-
sos n.ºs 536/P/11/2019 e nº 
18/P/11/2019-C, que tem 
a ver com a recuperação de 
activos, como sejam imóveis, 
móveis e dinheiro, no âmbito 
do processo nº1/PGR/2015, 
relativo às dívidas contraídas 
pelas empresas EMATUM, 

SA; ProIndicus, SA e MAM, 
SA, com garantias do Esta-
do. 

Procedimentos usados na 
investigação dos raptos são 

pouco eficazes 

Em 2020, o Ministério Pú-
blico registou 18 processos, 
contra 15 do ano anterior, 
havendo um incremento em 
3 processos, o correspondente 
a 20%. A actuação dos crimi-
nosos incidiu sobre a cidade 
de Maputo, com 7 casos, pro-
víncias de Sofala 5, Manica 3 
e Gaza com 1. 
Por outro lado, Beatriz Bu-
chilli diz que um dos cons-
trangimentos na investigação 
dos crimes de rapto prende-
-se com a sofisticação dos 
“modus operandi” dos cri-
minosos, recorrendo actual-
mente ao uso de plataformas 
electrónicas para as suas co-
municações no planeamento 
e execução do rapto, bem 
como para a cobrança de va-
lores de resgate, que é feita 
por via de transacções fora 
do País, com recurso a vários 
mecanismos fraudulentos. 
A Procuradora-Geral lamen-
ta ainda o facto dos pro-
vedores destas plataformas 
electrónicas não estarem do-
miciliados nem possuírem re-
presentações no País. Acres-
ce às dificuldades o facto de 
Moçambique não ter aderido 
à Convenção de Budapeste 
sobre o cibercrime, de 3 de 

Novembro de 2001, e não es-
tar filiado ao grupo Egmont 
(organização internacional 
que facilita a cooperação e 
partilha de informação entre 
as unidades nacionais e in-
teligências financeiras para 
investigar e impedir o bran-
queamento de capitais e fi-
nanciamento ao terrorismo), 
mecanismos que tornam fle-
xível a cooperação interna-
cional e a troca de informa-
ção. 
Portanto, a falta de coopera-
ção do País com os referidos 
mecanismos faz com que os 
órgãos de investigação crimi-
nal se socorram dos clássicos 
procedimentos de cooperação 
que, como se sabe, são pouco 
eficazes e extremamente de-
morados para a urgência que 
a investigação deste tipo le-
gal de crime requerer.
Também reconheceu que há 
necessidade de identificar e 
expurgar os que se associam 
aos criminosos e, por outro 
lado, melhorar os critérios de 
selecção de candidatos a in-
tegrarem os quadros das ins-
tituições judiciárias e outros 
actores relevantes na preven-
ção e combate à criminalida-
de, nomeadamente institui-
ções financeiras e provedores 
de serviços de telefonia mó-
vel e internet. 

Magistrados continuam 
envolvidos em actos de 

corrupção 

A Procuradora-Geral da Re-
pública disse preocupar-lhe o 
número de processos instau-
rados contra magistrados das 
diversas magistraturas, tendo 
sido registados, no período 
em referência, 10 processos-
-crime, que acrescidos aos 12 
transitados de 2019 perfazem 
22. “Dos 22 processos trami-
tados estão indiciados 12 ma-
gistrados do Ministério Pú-
blico, 9 judiciais e 3 judiciais 
administrativos, por suspeita 
de prática do crime de cor-
rupção”, declarou.
Na competente prevenção e 
combate à corrupção, o in-
forme da PGR destaca que 
no período em análise, a ní-
vel dos órgãos do Ministério 
Público, incluindo os Gabi-
netes de Combate à Corrup-
ção, deu entrada um total de 
1.343 denúncias de actos de 
corrupção. Destas, 1.212 fo-
ram atenuadas em processos, 
por crimes de corrupção, 41 

Neuton Langa
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PR ensaia desconfinamento por 30 dias
Reabrindo igrejas, ginásios, conferências, casinos, museus e teatros 

arquivadas por inexistência 
de elementos constitutivos de 
crime e 90 autuados nas pro-
curadorias competentes, por 
crimes de outra natureza. 
Por outro lado, o informe 
aponta que no que se refere 
aos tipos legais de crime, a 
corrupção activa continua a 
registar maior número, com 
453 processos entrados, se-
guida de corrupção passiva 
para acto ilícito, com 245, 

peculato, com 232, de abuso 
de cargo ou função, com 116.
Em relação aos processos au-
tuados de corrupção, a pro-
víncia de Nampula registou 
maior número com 184, se-
guida da cidade de Maputo 
com 141 e província de Ma-
puto, com 127, sendo que as 
que registaram menos proces-
sos são as províncias de Gaza 
com 40, Zambézia e Tete, 
com 34 cada.

Relativamente ao crime de 
peculato, a província de 
Nampula volta a registar 
maior número de processos, 
com 90, seguida da cidade de 
Maputo com 46 e Gaza com 
25. 
As províncias que registaram 
menos processos são Zam-
bézia com 19, seguida da 
província de Manica com 17 
e Cabo Delgado com 13. 
Contudo, na qualidade dos 

arguidos nos processos de cri-
mes de corrupção tramitados, 
tal como nos anos anteriores, 
prevalecem os servidores pú-
blicos com perfis para operar 
o Sistema de Administração 
Financeira do Estado e-SIS-
TAFE e/ou administradores 
deste sistema, técnicos ads-
tritos às Unidades Gestoras 
das Aquisições (UGEA’s), 
membros da PRM e do SER-
NIC, e gestores de fundos.  
Aliás, em consequência da 
prática do crime de peculato, 
a PGR continua a registar 
prejuízos para o Estado que, 
numa avaliação baseada em 
processos instaurados, é de 
cerca de 556.293.879,01MT, 
contra 544.020.360,69MT de 
igual período do ano ante-
rior. 

Terroristas possuem arma-
mento sofisticado 

No informe anual, a Procura-
dora-Geral da República re-
conhece que os terroristas são 
organizações criminosas muni-
das de armamento sofisticado 
e Tecnologias de Informação e 
Comunicação que suportam a 
sua propaganda, aproveitando-
-se das fragilidades das frontei-
ras marítimas e terrestres, bem 

como da vulnerabilidade sócio-
-económica de alguns cidadãos, 
maioritariamente jovens, para 
facilitar as suas operações, por 
isso impõe-se o fortalecimento 
das capacidades institucionais 
de modo a garantir a protecção 
das fronteiras.  
A Procuradora revelou ainda 
que durante o ano de 2020 fo-
ram instaurados 13 processos, 
com um total de 58 arguidos 
em prisão preventiva, dos quais 
47 homens e 11 mulheres, de 
nacionalidade moçambicana 
e iraniana, contra 28 do ano 
anterior, verificando-se uma re-
dução de 15, correspondente a 
53,6%. Foi deduzida acusação 
em 4 processos e 9 encontram-
-se ainda em instrução prepara-
tória.
Em relação ao judiciário, a 
guardiã da legalidade afirmou 
que se está a reforçar a capa-
cidade institucional, através 
do incremento dos recursos 
humanos e sua capacitação 
nas vertentes técnica, táctica e 
tecnológica, na perspectiva da 
utilização de meios especiais de 
recolha e produção de prova, 
previstos no actual Código de 
Processo Penal, tendo em con-
ta a especificidade do crime de 
terrorismo e a complexidade da 
sua investigação.

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, na sua comuni-
cação à Nação, com base no 
conselho da Comissão Téc-
nico-Científica e outros in-
tervenientes, decidiu reabrir 
os casinos, museus, teatros, 
cinemas, auditórios, galerias, 
centros culturais, não exce-
dendo 40% da capacidade do 
local e com a observância do 
protocolo.
Reabriram também os giná-
sios, classes A e B, não ex-
cedendo 15% da capacidade 
máxima e com a observância 
do protocoloꓼ as piscinas dos 
estabelecimentos hoteleiros 
para uso exclusivo dos hós-
pedes.
Por outro lado, o Chefe de 
Estado anunciou o alarga-
mento dos horários dos cen-
tros comerciais que passam 
a funcionar aos domingos e 
feriados das 09ꓼ00 às 18ꓼ00 
horas, e de segunda a sába-
do, no horário das 09ꓼ00 às 
19ꓼ00 horas. Alargou igual-
mente o horário de fun-
cionamento das padarias e 
pastelarias, que passam a 
obedecer o período das 05ꓼ00 
às 20ꓼ00 horas.
Em relação ao recolher obri-

Avaliada a situação epidemiológica e os riscos da Covid-19, o Governo, numa 
comunicação do Presidente da República à Nação, decidiu manter as medidas 
do decreto 17/2021 de 06 de Abril, mas abriu alguma excepção, nomeadamente 
a retoma dos cultos religiosos, ginásios, casinos e conferências, cujas medidas 
entraram em vigor às 0horas do dia 27 de Abril, com a duração de 30 dias.

gatório que vigora entre as 
22ꓼ00 e 04ꓼ00 horas, o Pre-
sidente da República anun-

ciou a inclusão da medida às 
cidades e vilas da Manhiça, 
Chókwè, Maxixe, Gondola, 

Moatize, Mocuba, Nacala, 
Montepuez e Massinga.
Outra medida anunciada por 

Filipe Nyusi, certamente do 
agrado dos crentes, e não só, 
tem a ver com a retoma dos 
cultos, conferências e reu-
niões e celebrações religiosas, 
com participantes até 30% 
da capacidade máxima e não 
excedendo a 50 pessoas em 
locais fechados e 100 pessoas 
em locais abertos.
Mas também em situações 
fundamentadas e após pré-
via avaliação do Ministério 
da Justiça poderá ser auto-
rizada a realização de con-
ferências e reuniões com um 
número não superior a 300 
pessoas.
O Chefe de Estado decretou 
ainda que os participantes 
em eventos do Estado não 
devem exceder as 100 pes-
soas. 
Por último, foi autorizada a 
retoma do campeonato na-
cional de futebol, mantendo-
-se interdito ao público, mas 
condicionado à realização de 
testes e os atletas positivos 
serão submetidos a regime. 
E todas estas medidas co-
municadas pelo Chefe de 
Estado entram em vigor às 
0horas desta terça-feira (27), 
com a duração de 30 dias.
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Os Embondeiros pilares da 
Irmandade e Socialização de Tete

Vagueando no vácuo quântico, 
revisitei Tete e alguns dos seus 
embondeiros pilares, que promo-
veram uma irmandade, cidada-
nia e socialização salutar. Nessa 

perspectiva há que enaltecer e reconhecer os 
seus feitos. À César o que é de César.
Uma das figuras icônicas de Tete, foi o “Assi-
milado” António da Costa Xavier “Mponda 
Butso”, primeiro funcionário local admitido no 
Banco Montepio e posteriormente na Fazenda 
de Tete. Tido e achado como “porta-estandarte” 
dos grupos estabelecidos entre os “assimilados” 
do seu tempo. Destacou-se entre os que busca-
vam afirmar-se no contexto sócio-cultural. Aliás, 
na sequência da afirmação social da família 
Costa Xavier, que já vinha estabelecida desde 
Boroma, junto da família Ferrão, linhagens das 
quais descende o iluminado embondeiro Daniel 
da Costa, autor da célebre obra literária “Xin-
gondo” (2003).

Embondeiro

Outros que se afirmaram em diferentes 
contextos sociais foram os irmãos Freitas 
(Maria Luisa, José João de Latrão, Fer-
nando “Fefê” ou “Bonitão, o Maior da 
Zona”, José Manuel, Maria dos Prazeres, 
Conceição Lina); os irmãos Maria (Olívia 
Manuel Maria, Joaquim Manuel Maria, 
Rosa Manuel Maria, Januária Teodósia 
Manuel Maria, Agostinho Manuel Maria, 
Estrela da Conceição Manuel Maria, Joa-
quina da Conceição Manuel Maria, Eli-
sabeth Manuel Maria), descendentes da 
Raínha Maria de Boroma, reconhecidos 
assimilados que durante muito tempo deti-
veram a hegemonia social de Tete.
Agostinho Manuel Maria notabilizou-
-se ao insurgir-se esmurrando em público 
um servente de balcão português, por ter 
destratado um pedinte de tez escura, no 
Restaurante-Bar Jorge Kadima, num am-
biente predominantemente branco. Era 
conhecido pelos seus dotes de boxeador em 
protecção dos seus. Dava cargas de porra-
da à quem se atrevesse chamar depreciati-
va e pejorativamente de preto à qualquer 
que fosse. Para além disso, era gingão e 
garboso. Gostava de saír à rua no seu esti-
lo característico de fidalgo, calções e meias 
até aos joelhos, mas apesar do seu estatuto 
social, era defensor dos direitos sociais dos 
nativos tetenses.
Os irmãos Guimarães do Rosário, os ir-
mãos Diamantino e António Abreu, os 
irmãos Lubrino (Grilo, Joana e outros), 
os irmãos Cardoso, os enfermeiros irmãos 
Remí Pereira, os irmãos Paulo da Costa 
Xavier e Agostinho da Costa Xavier, os ir-
mãos Fidélis de Sousa, os irmãos Sampaio 
da Silva e muitos outros que levaram valo-
res de irmandade, de casa para a socieda-
de. (Gêneses 13:8)
Eram esses homens e mulheres que esta-
vam implicitamente autorizados à disci-
plinar o filho do vizinho, com um puxão 
de orelhas ou ralhetes filosóficos oportunos 

em situações de desvios de comportamen-
to e travessuras. Fazia parte do contrato 
social baseado no bom senso das pessoas. 
Era uma filosofia de vida. Impunham 
respeito e eram os nossos educadores nas 
ruas.
O lendário Padre Vicente, acêrrimo defen-
sor do progresso social inclusivo, embon-
deiro gigante que promoveu o associativis-
mo, o bom senso e a cultura do bem, foi 
uma das pessoas que percebeu o anseio dos 
tetenses, sempre advocou por eles, e pelo 
bem-estar social dos jovens tetenses acei-
tou ser vilipendiado pelos ávidos algozes 
dos excessos de zelo, alguns dos quais que 
até a sua cabeça exigiram.
É para essa geração que tiro o chapéu, ver-
gando a minha coluna vertebral em respei-
to ao seu legado. Foram os precursores da 
nossa afirmação cultural, humana e social. 
Nossos pais e irmãos mais velhos, eram a 
nossa vaidade. Eram os nossos verdadeiros 
heróis, não impostos por histórias deturpa-
das, concebidas à socapa para benefícios 
oligárquicos. Eu invoco tais heróis natos 
que em verdade almejaram que fossemos 
melhores no seguimento da sua afirmação 
e que não fossem eles os eternos heróis do 
nosso quotidiano de existência. Nunca exi-
giram tributos por serem nossos heróis.
Era suposto sermos a sua vaidade mas 
degeneramos a cada geração. Tendemos à 
perder a essência das tradições evolutivas 
milenares. Os crivos dos diferentes proces-
sos de selecção natural, não têm estado á 
altura de conter as más influências impos-
tas pelas dinâmicas da vida, desvalorizan-
do o desejo de afirmação colectiva. Hoje à 
todo o custo cada um busca a sua própria 
afirmação, mesmo que para isso tenha que 
pisotear ou ignorar os seus. Danou-se a ir-
mandade!
Desavenças, desacordos, diferendos, dispu-
tas e quizumbas, sempre houve em qual-
quer geração mas, prevalecia a irmandade. 

O “ci-kuti” (ajuda física ou emocional em 
momentos de crise), era a essência de so-
brevivência colectiva em Tete. Não se de-
sassociavam irmãos fossem quais fossem as 
razões. As pessoas não eram feitas párias 
na sua sua própria irmandade. Quando 
se encontravam fora de Tete, mesmo sem 
afinidades de base, criar uma comunidade 
nhúngue, foi sempre apanágio dos teten-
ses. Esses foram os grandes embondeiros 
que inspiram os embondeiros de hoje.
Vergo-me perante a memória de tais em-
bondeiros pilares da irmandade e socializa-
ção de Tete. “Dediquem-se uns aos outros 
com amor fraternal. Prefiram dar honra 
aos outros mais do que a vocês.” (Roma-
nos 12:10). 
Hoje não precisamos de dar ou levar por-
rada pelos nossos irmãos mas sim dar hon-
ra uns aos outros. Foi nessa perspectiva 
que se criou o Grupo de Embondeiros de 
Tete, cujos mentores são os embondeiros 
Sérgio Pantie, João Fidélis de Sousa, Abel 
Caluamba e Carmélia Norman Khan, que 
vem resgatando os valores da irmandade, 
através de iniciativas salutares visando 
destacar figuras que promoveram e con-
tinuam promovendo a cidadania e a boa 
imagem de Tete, na sequência do que já 
vinha sendo feito por outros embondeiros 
como Florentino Manejo, Grilo Lubrino, 
Taibo Ismael Taíbo (que toca e canta a 
gíria de Tete em Maputo e em outros lu-
gares), todos eles merecedores de apreço, 
consideração e respeito.
Estão de parabéns os embondeiros Sérgio 
Pantie, João Fidélis de Sousa, Abel Ca-
luamba e Carmélia Norman Khan, por se-
gurarem com firmeza, o cajado dos nossos 
velhos embondeiros, nossos verdadeiros he-
róis, na busca da afirmação sócio-cultural 
dos tetenses.
Bem haja a união entre irmãos. “Vede, 
quão bom e quão agradável é que os ir-
mãos vivam em união.” (Salmo 133)

Lionel Papane
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Te m  c a u s a d o 
celeuma, bur-
burinho e até 
mal-entendidos 
entre os diver-

sos segmentos da sociedade 
moçambicana o tópico sobre a 
necessidade ou não de uma in-
tervenção estrangeira, sob for-
ma de apoio, na luta contra o 
terrorismo em Cabo Delgado.
O tema em si é importante no 
contexto da violência que se 
vive no norte de Cabo Delga-
do, exigindo, portanto, sere-
nidade e profundidade na sua 
abordagem. 
Quanto a nós, o debate é bem-
-vindo, desde que depois de 
se colher várias sensibilidades 
seja construído um consenso 
nacional sobre os apoios que 
as nossas Forças de Defesa e 
Segurança necessitam a curto 
ou médio prazo, no contexto 
da violência armada em Cabo 
Delgado, mas também no con-
texto da segurança do País em 
geral, no futuro.
Quanto a nós, se a comunica-
ção do Governo tivesse fluído 
de forma rápida e competen-
te sobre esta matéria, não te-
ríamos os ruídos que volta e 
meia temos agora. Se a posição 
do Governo tivesse sido dada 
em tempo útil, de forma clara 
e contundente, e por pessoal 

qualificado para tal, estaria cla-
ro e cristalino como água que o 
País não precisa de intervenção 
militar estrangeira coisa nenhu-
ma, pois os nossos homens nas 
Forças de Defesa e Segurança 
podem garantir a defesa do 
território e da soberania, desde 
que devidamente apoiados.
Quando a mensagem começou 
a ser dada e de forma estru-
turada por dirigentes como o 
Secretário-geral da Frelimo, 
Roque Silva, foi ficando claro 
que afinal o que pode salvar o 
País não é nenhuma interven-
ção militar estrangeira, não.
É preciso um plano bem elabo-
rado do treinamento das nos-
sas Forças de Defesa e Segu-
rança, um plano nacional que 
olhe para a situação em Cabo 
Delgado sim, mas que seja 
grandioso e contemple o País 
inteiro no campo dos serviços 
secretos, no campo dos três ra-
mos das FADM, no campo da 
Polícia e de outras Forças de 
Defesa e Segurança.
Analisando serenamente os da-
dos em presença neste debate, 
cedo se conclui que, de facto, o 
que o País precisa é apoio na 
formação das forças militares, 
no caso em apreço, devendo-se 
olhar com seriedade para as-
pectos de ordem logística.
As nossas Forças de Defesa e 

Segurança precisam de apoios 
sim, na formação do Homem, 
em logística, nos vários aspec-
tos a ela ligados, em equipa-
mentos de comunicações ou de 
vigilância, em medicamentos e 
armamentos de diversos tipos.
As nossas Forças de Defesa e 
Segurança precisam de aviões 
de guerra e de helicópteros de 
combate, de reconhecimen-
to, de socorro das tropas em 
combate ou das populações 
por evacuar em situações de 
ataques armados; de lanchas, 
barcos ou outro equipamento 
para os fuzileiros navais, para 
uma melhor vigilância da nossa 
vasta costa.
As nossas Forças de Defesa 
e Segurança precisam de ser 
apoiadas sim, por estrangei-
ros que fiquem na retaguarda 
como conselheiros ou formado-
res, mas sendo elas os protago-
nistas. Aí sim, teremos orgulho 
delas e o País gabar-se-á de ter 
Forças Armadas eficazes, efi-
cientes e combativas.
De facto, não se conhece país 
nenhum, ou são poucos, onde 
uma intervenção militar es-
trangeira para ajudar as for-
ças locais teve sucesso total e 
completo, e não tenha deixado 
mágoas e impactos negativos, 
incluindo aqui a destruição do 
tecido social das comunidades.

Do Afeganistão ao Mali, da 
Somália à Nigéria, do Ruanda 
ao Burundi ou ao Uganda, são 
vários os exemplos de inter-
venções estrangeiras que aca-
baram em autêntico fracasso.
Ou porque as potências es-
trangeiras que foram em so-
corro acabam querendo ficar 
eternamente, ou porque essas 
mesmas potências ou seus co-
mandantes querem espoliar 
as riquezas desses países, ou 
pura e simplesmente porque 
cada unidade militar enviada 
a determinado país quer im-
por seus hábitos, sua cultura e 
seus costumes ao país ajudado 
ou à comunidade onde se loca-
liza a sua base.
Portanto, a ideia da recusa ou 
da hesitação em aceitar uma 
intervenção militar é justa e 
faz sentido, simplesmente está 
sendo mal comunicada aos 
cidadãos moçambicanos, os 
primeiros interessados no as-
sunto.
É preciso comunicar com efi-
ciência e com responsabilida-
de, escolhendo-se gente idó-
nea para passar a mensagem, 
como aconteceu agora com 
Tomaz Salomão e Roque Sil-
va, que explicaram as conse-
quências de uma intervenção 
militar estrangeira em deter-
minado país, nomeadamente 

no nosso.
Bem explicadas as implica-
ções e consequências duma tal 
intervenção militar, pode-se 
construir um consenso sobre 
a matéria e escusa-se ouvir 
um Ossufo Momade, que 
até pertence ao Conselho de 
Estado, a vir cá para fora fa-
zer pronunciamentos que pare-
cem inspirar-se em populismos 
baratos. Até dá a entender 
que o líder da Renamo é um 
oportunista político, um irres-
ponsável que não se aconselha 
nem tem uma visão serena so-
bre gestão de assuntos de Es-
tado. Exijamos do nosso Go-
verno seriedade nos pedidos de 
ajuda militar externa, no caso 
concreto de Cabo Delgado, e 
duma forma geral no treina-
mento e apoio multiforme às 
nossas Forças de Defesa e Se-
gurança. Uma intervenção mi-
litar estrangeira não resolve o 
problema, tal como não resol-
veu no Iraque, no Afeganistão, 
na República Centro Africana 
e noutros cantos do Mundo 
onde a violência armada vi-
rou moda. Aliás, não resolveu 
sequer em Moçambique, num 
passado recente. Comunicação 
institucional revela-se uma ne-
cessidade premente para que 
haja clareza em matéria de in-
teresse público.  

A intervenção militar estrangeira 
em Cabo Delgado

Tatiana Canas

Assédio moral/sexual? É normal!

Editorial

Há um ano e meio que tra-
balho na entidade compe-
tente para receber queixas 
desta natureza. Quantas 
ouvi? Uma.
Tenho o hábito de ler as 
capas dos jornais ao peque-
no-almoço. Ontem, a minha 
atenção focou-se numa pe-
quena chamada à capa em 
que a atriz Sofia Arruda se 
afirma vítima de assédio se-
xual no trabalho, valendo-
-lhe o desemprego.
Como é isto possível num 
pa í s  europeu  no  s é cu lo 
XXI? Elementar, caro/a 
l e i tor/a .  Pe la  vergonha 
de a vítima denunciar o/a 
perpetrador/a. E pela con-
sequente impunidade de 

que este/a é alvo.
Diz a lei que assédio moral 
é o «comportamento inde-
sejado […] com o objectivo 
[…] de constranger a pes-
soa, afectar a sua dignida-
de, ou de lhe criar um am-
biente intimidativo, hostil, 
degradante, humilhante ou 
desestabilizador» no traba-
lho.
O assédio será sexual sem-
pre que a conduta indeseja-
da tenha este pendor «sob 
forma (não) verbal ou físi-
ca», com o objetivo referi-
do supra, sendo uma con-
traordenação muito grave 
acrescida «de eventual res-
ponsabilidade penal».
Há um ano e meio que tra-

balho na entidade compe-
tente para receber queixas 
desta natureza. Quantas 
ouvi? Uma. Que, em ri-
gor, nem o era – tanto que 
o trabalhador desistiu de 
apresentar queixa da sua 
chefe, outrora amante.
«Quem ca la , consente». 
Mais ou menos. Primeiro 
a pessoa entrará em cho-
que (como é que aquilo me 
foi acontecer?). Depois per-
guntar-se-á se a culpa não 
foi sua (fui provocador/a?). 
Adiante, duvidará que lhe 
deem ouvidos (será a minha 
palavra contra a do/a che-
fe…).
Finalmente, há a questão do 
emprego. Sim, porque a So-

fia Arruda – relembro – fi-
cou desempregada dois anos. 
E a maior parte das pessoas 
deste país não pode ficar 
24 meses sem fonte de ren-
dimento. Por isso sujeita-se 
a todo o tipo de porcarias, 
moral e sexualmente falan-
do.
Imbuídos de uma cultura em 
que «a coutada do macho 
ibérico» predomina e a in-
dignação com a galdéria que 
ousa sair à rua de minissaia 
com botas pelo joelho, «e 
ainda se queixa quando ouve 
o que não quer, estava mes-
mo a pedi-las…» é enorme – 
até, ou sobretudo, pelas suas 
pares -, não admira.
Se a isto juntarmos que Por-

tugal é o país das cunhas e 
dos tachos, das empresas 
familiares e dos negócios fe-
chados à esplanada, todos 
os caminhos vão dar à pes-
soa que será irmã/o, filho/a, 
primo/a, melhor amigo/a 
do/a assediador/a, desenco-
rajando – à partida – algo 
que já seria muito difícil 
admitir.
Nota: Foi com imenso es-
forço que escrevi este texto 
em linguagem «inclusiva». 
Desconheço a existência de 
estudos sobre a matéria, 
mas suspeito que este fe-
nómeno afete as mulheres 
numa percentagem muito 
superior à dos homens. 

Observador 
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Dércio Tomás
Os preços de bens e serviços continuam a su-

bir, sendo que em Março o aumento foi de 5,76 
porcento comparativamente ao mesmo mês do 
ano passado. Trata-se da maior subida desde 
2019, o que faz com que as contas das famílias 
fiquem mais apertadas a cada dia que passa. 
Entretanto, para reverter este cenário é neces-
sário grande subida dos níveis de crescimento 
económico que compense o crescimento popula-
cional, melhorando as condições de vida. 

Mércia Chaúque
O custo de vida está cada vez mais alto e com 

a pandemia  a situação tende a piorar. A fari-
nha, o arroz, o óleo são produtos essenciais cujos 
preços estão difíceis de suportar. O ano de 2021 
é atípico por vários motivos, desde a crise eco-
nómica generalizada, os impactos da Covid-19 
que veio piorar ainda mais a vida dos moçam-
bicanos, parando desde cedo as discussões do 
reajuste do salário mínimo e levando ao desem-
prego de vários trabalhadores. 

Custo de vida cada vez mais alto em Moçambique
Voz do Povo

Rosa Fernando
A falta de reajuste do salário mínimo e a Co-

vid-19 vêm elevar ainda mais a vida dos mo-
çambicanos que viram os preços dos principais 
produtos de consumo aumentar, onde se desta-
ca os preços do feijão- manteiga, peixe fresco e 
de refeições completas em restaurantes, o arroz. 
Que o poder de compra do consumidor é débil 
já é do senso comum.

Narciso Davane
O preço dos produtos atingiu níveis insusten-

táveis para os consumidores de distintos estratos 
sociais. Alguns já começaram a refazer  as con-
tas, o que na expressão popular significa “aper-
tar o cinto”. Imaginem um cidadão pacato que 
de três em três meses recorria ao profissional 
da esquina para perfurar o seu cinto de modo a 
ajustá-lo à largura da sua cintura. 

Nacional

José Paulo Cabral

Racismo afinal o que é?
Um dos nossos 

heróis de miú-
dos era o Ma-
tateu .  Avan-
çado-centro do 

Belenenses, moçambicano, 
o seu nome era Sebastião 
Lucas da Fonseca, Matateu, 
alcunha. Quando se tinha 
um olho negro, dizia-se que 
tínhamos um “olho à Mata-
teu”, a metáfora engrande-
cia. O irmão era o Vicente, 
não tinha alcunha, também 
um grande futebolista, de-
fesa no Belenenses e na 
Seleção Nacional. Conheci-
-o mais velho, quando foi 
professor de futebol do meu 
filho. O que interessa é pôr 
os miúdos a jogar, dizia, a 
divertirem-se, a conviver. 
Grandes homens… via-os 
assim em criança, lá pelos 
anos 50 e 60, e retenho-os 
na memória como referên-
cias da minha vida.
Eusébio, outro grande joga-
dor, mundialmente conheci-
do desde o campeonato do 
mundo de 1966, também 
uma referência, como joga-
dor e como homem, simples, 
afável, reconhecido pelos 
seus de origem, bom des-
portista. Recordo a classe 

com que, acabando de lhe 
marcar um golo de penálti, 
apertou a mão ao guarda-
-redes russo Yashin (na 
altura, os russos eram os 
maus…). Reconhecido no 
mundo, os portugueses gos-
tavam dele, era tão portu-
guês como todos nós. Mário 
Coluna, outro, um senhor, 
capitão de equipa do Ben-
fica e capitão da equipa da 
seleção portuguesa em 1966. 
E o Mário Wilson, também 
moçambicano, um gran-
de treinador, um paizinho 
quando a equipa estava em 
baixo. E o Hilário, defesa 
esquerdo do Sporting. E de 
futebol chega…
Na Guiné, conheci muitos 
africanos por força das cir-
custâncias, fiquei amigo de 
um Samuel, enorme, me-
tia medo se se encontrasse 
numa noite escura. Tinha o 
segundo ano do liceu, hoje 
seria o sexto do ensino bá-
sico. Emprestei-lhe o livro 
Guerra e Paz, do Tolstoi, 
quando mo devolveu, esse 
e mais outros, disse: gos-
tei deles todos mas este, o 
do Tolstoi, é especial. Em 
minha casa, com a minha 
sobrinha ainda de colo che-

guei-a a ele, que disse: Eh 
pá, não a chegues a mim 
que ela é capaz de ter medo 
por eu ser preto! Além dis-
so, tinha um vozeirão. Não 
teve medo, a miúda. Não 
significa nada, nem nada 
significaria se tivesse tido… 
Visitavam-no no hospital na 
Guiné uns velhos africanos, 
de porte digno, discretos, 
pouco faladores, inspiravam 
respeito. Eram os “homens 
grandes”, como diziam na 
Guiné, não precisavam de 
títulos nem honras, eram 
velhos, olhavam-nos direto, 
com doçura e respeito. Ser 
velho era ser respeitado, 
julgo que não existia ainda 
a palavra idoso.
Um outro chamava-me ir-
mão. Eu achava piada e 
retribuía. Disse-me um dia, 
“oh Cabral, o meu filho vai 
estudar para Portugal, fi-
cas lá o pai dele, é um tipo 
porreiro, faz o que farias se 
fosse teu filho”. E assim foi, 
não fiz praticamente nada, 
só trivialidades logísticas e 
poucas. Formou-se na Uni-
versidade do Porto com 
brilho. Depois foi a filha, a 
mesma receita, praticamen-
te nem a vi, ela só sabia que 

tinha por aqui alguém se 
precisasse, também se for-
mou na escola portuguesa. 
Todos tinham a pele mais 
escura que a minha, em-
bora as tonalidades fossem 
muitos diversas, uns quase 
brancos, mestiços, mulatos, 
outros escuros, todas as co-
res tinham uma designação; 
a mim, por vezes, chama-
vam-me “bronco”, que é a 
sonoridade de “branco” em 
crioulo. Um deles, quando 
na televisão via jogos de 
futebol entre clubes britâni-
cos, à falta de outra afini-
dade, dizia que estava pela 
equipa que tivesse mais pre-
tos, e contava-os, um a um, 
para escolher a equipa para 
torcer. E riamos…
A seguir às independências, 
por motivos profissionais, 
visitei várias vezes os países 
de expressão portuguesa: 
Moçambique, Cabo Verde, 
Angola, São Tomé, Guiné 
e outras Áfricas. Em todos 
me senti bem e bem aco-
lhido. E quando me cruzo 
com um africano, a questão 
da cor da pele não se põe, 
nunca se pôs, é a que for, 
sempre foi…
Claro que não é tudo um 

harmonioso mar de rosas. 
Por vezes, a cor da pele ser-
ve, de parte a parte, para 
humilhar ou segregar. O 
ser humano é assim, utili-
za como pode o que está à 
mão para magoar e domi-
nar. Falta de educação, má 
qualidade humana, fico por 
aqui. Uma coisa que apre-
cio, que aprendi com africa-
nos: o carinho e a atenção 
que normalmente dedicam 
às crianças e o respeito com 
que tratam os mais velhos.
Portugal sempre conviveu 
com a diferença, um pri-
meiro-ministro de origem 
indiana, uma ministra de 
origem angolana, deputados 
indianos, médicos, escrito-
res, futebolistas do melhor, 
um toureiro, muitos, nunca 
notei objeções fundadas em 
cores da pele.
Por mim, sinto orgulho na 
convivência que os portu-
gueses construíram e man-
têm com povos de culturas 
e cores diferentes, africanos, 
orientais, ciganos, chineses, 
malaios, o que forem, e no 
apreço generalizado que sin-
to da parte deles.
Cada um fala da sua expe-
riência…Observador



27 de Abril 2021   |   Terça-feira 9MAGAZINE Independente  |Publicidade

Quando 
uma bicicleta
significa 
maior inclusão.

O projecto de mobilidade consiste na entrega de 1800 
bicicletas, bene�ciando cerca de 2000 famílias, através de 
uma mobilidade ampliada e através da criação de o�cinas 
de manutenção, alavancando o empreendedorismo.
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Inhassoro queixa-se de falta de 
barco-ambulância para doentes

Senhora administradora, 
mesmo a insuficiência de fundos 
para a construção e reabilitação 
de infra-estruturas de funcio-
namento dos órgãos de Estado, 
residências para funcionários 
não lhe preocupa tanto que a 
ambulância.

-Não posso suportar a dor de 
ouvir que há pessoas doentes 
na ilha e precisam de cuidados 
hospitalares aqui no continente 
mas que não conseguem che-
gar. É doloroso! Não estou em 
condições de calar perante este 
dilema. É muito sofrimento sa-
ber que as pessoas que estão 
acometidas por alguma enfer-
midade na ilha não conseguem 
vir até ao hospital aqui na vila. 
É duro! Para mim é um golpe. 
Vou pedir a todas as pessoas 
e entidades de boa-fé para que 
apoiem o distrito através des-
te meio tão crucial, como um 
barco em forma de ambulância 
para servir aos ilhéus. 

Mas certamente que há outras 
preocupações que travam o 
desenvolvimento deste distrito. 
Pode ser que não tenham tanta 
relevância para si...

-Não é bem assim. Nós como 
Governo estamos preocupados 
com todos os obstáculos do 
desenvolvimento local. Talvez 
seja uma questão da signifi-
cância do problema. Vai notar 
que é certo que precisamos de 
aumentar os reembolsos dos 
vulgo “7 milhões de meticais”, 
através da monitoria com o en-
volvimento dos membros dos 
Conselhos Consultivos Locais. 
Temos na nossa prioridade ac-
ções como o alargamento da 
rede policial ao nível das loca-
lidades do distrito, massificar a 
produção da batata-doce, man-
dioca, ananaseiro e bananeira 
nas zonas baixas e conclusão 
da construção de infra-estru-
turas sociais, garantir melhores 
condições de transitabilidade 
nas vias de acesso, procurar 
formas junto da Electricidade 
de Moçambique e o FUNAE 
para alargar os seus serviços no 
distrito.

Com as receitas locais não é 

possível planificar e financiar 
algumas acções de desenvolvi-
mento local?

-A nossa produção tem filoso-
fias do Estado. As nossas re-
ceitas públicas estão em franco 
crescimento.  A cobrança da 
receita situou-se em 49.18%, 
ao colectar-se para os cofres 
do Estado, ao nível do distri-
to, um total de 2.797,91 mil 
meticais, sendo 2.474,28 mil 
meticais de receitas próprias, 
49,19 mil meticais em IRN e 
274,44 mil meticais de receita 
consignada dos SDAE e SDPI, 
registando um decréscimo de 
50.82%.

Se já estamos a observar de-
créscimo na colecta de recei-
tas públicas, ainda se espera 
conceber grandes agendas de 
desenvolvimento local?

-Penso que foi uma fase con-
turbada que atravessamos. 
Este decréscimo deve-se à isen-

ção de taxa no sector da Edu-
cação e o impacto da Covid-19, 
aliado à seca e estiagem nas lo-
calidades de Cometela, Maime-
lane, Nhapele e uma parte da 
localidade de Inhassoro-Sede. 
Assim, na receita própria colec-
tou-se para os cofres do Estado 
758.680,00MT e no Imposto de 
Reconstrução Nacional colec-
tou-se 49.190,00MT. Porém, 
a despesa pública foi realiza-
da em 97.33%, ao se executar 
225.844,22 meticais de acordo 
com o limite comunicado.

Pode-nos falar da despesa de 
investimento partindo do limite 
comunicado?

-Sem dúvidas. Partindo do li-
mite comunicado para a com-
ponente investimento foram 
executados durante o ano 
10.892, 29 milhões de meticais, 
representando uma realização 
de 83.30%. 
De Janeiro a Dezembro, o 
distrito registou um reembol-

O distrito de Inhassoro, na província de Inhambane, queixa-se de falta de 
barco-ambulância para socorrer os doentes de Bazaruto para o continente 
onde há unidades sanitárias. A administradora do distrito de Inhassoro, 
Dulce Canhemba, em entrevista ao MAGAZINE, falou também do nível 
baixo de reembolsos do “Fundo de Desenvolvimento”. Siga a entrevista.

so num valor de 430.020,30 
meticais, correspondente a 
43% deste valor. Um total de 
123.073,94 meticais são prove-
nientes da retenção na fonte de 
cumprimento da meta planifi-
cada. 
Se comparado com igual perío-
do de 2019 regista-se um de-
créscimo na ordem de 35.9%.

Bom, os números são promis-
sores, podendo elevar o rendi-
mento do distrito. Como está a 
produção pesqueira no distrito?

-Quanto à produção pesquei-
ra, devo afirmar que registou-
-se uma produção anual de 
11.013,83 toneladas de pescado 
diverso, contra 11.917.60 tone-
ladas do período anterior, o que 
corresponde a uma execução de 
97,84% do planificado e um de-
créscimo de 7,58%. 
Este trabalho é assegurado por 
2.760 pescadores, agrupados 
em 17 centros de pesca, envol-
vendo 330 embarcações e 371 
artes de pesca.

Não haverá relação desta activi-
dade com a produção do sector 
turístico, já que tanto uma como 
outra área incide sobre o mar e 
costa do distrito?

-Penso que não. No quadro 
do turismo, o distrito contou 
com 83 estâncias turísticas, 
983 quartos, 1.883 camas e 
572 trabalhadores, contra 564 
trabalhadores do igual período 
anterior. 
Durante o ano houve o registo 
de entrada de 5.966 hóspedes 
vindos de diferentes pontos do 
mundo, contra 9.021 do igual 
período anterior. 

Quase 6000 hóspedes em perío-
do de pandemia da Covid-19...

-É verdade. Para dar respos-
ta ao combate e prevenção da 
Covid-19 desenvolvemos a sen-
sibilização das comunidades em 
todos os postos administrativos 
do distrito sobre medidas de 
combate e prevenção ao novo 
coronavírus. Capacitamos o 
pessoal e criamos equipas de 
trabalho, tendo se capacita-
do todos os técnicos de saúde, 
num universo de 160, líderes 
comunitários, religiosos, prati-
cantes de medicina tradicional 
e membros de organizações po-
líticas do distrito em matérias 
da Covid-19. 
Criamos seis equipas de pulve-
rização para Vulanjane, uma 
terminal de transportes de pas-
sageiros (ASTROI), travessia 

António Zacarias

para Bazaruto e instituições 
públicas.

No trabalho realizado nestes 
locais todos houve casos de pes-
soas com sintomas da doença?

-Nós fizemos primeiro o mapea-
mento de um cumulativo de 
171 cidadãos, dos quais 84 são 
regressados da África do Sul, 
76 vêm de Afungi, na provín-
cia de Cabo Delgado, 1 cidadão 
vindo da China, 2 sul-coreanos, 
1 zimbabweano, 5 italianos, 1 
tailandês e 1 cidadão vindo de 
Maputo com sinais e sintomas 
sugestivos de Covid-19. Fi-
zemos a submissão com base 
nos protocolos do Ministério 
da Saúde (MISAU). Tivemos 
em quarentena domiciliária um 
cumulativo de 246 cidadãos, 
dos quais 171 são viajantes e 75 
são contactos dos casos positi-
vos de infecção por Covid-19. 
Deste total dos cidadãos, to-
dos terminaram a quarentena. 
E ainda foram rastreados para 
Covid-19 um cumulativo de 
399 cidadãos nas unidades sa-
nitárias de Inhassoro-Sede e 
Mangungumete, tendo regista-
do um cumulativo de 15 casos 
positivos. 

E como foram tratados esses 
casos?

-Criamos dois espaços de isola-
mento transitório nos centros 
de Saúde de Inhassoro e Man-
gungumete com 4 e 3 camas, 
respectivamente. Colocamos 
recipientes com água e sabão 
para a lavagem das mãos pelos 
funcionários e utentes nas insti-
tuições e outros locais. 

Senhora administradora, que 
acções concretas foram accio-
nadas para garantir o retorno 
seguro dos alunos às aulas 
presenciais?

-Foi criada uma equipa mul-
tissectorial que se encarregou 
do processo de avaliação as 
escolas com base na folha de 
conformidade aprovada pelo 
MISAU. 
Do universo de 3.187 inscritos 
em todos os subsistemas exis-
tentes no distrito, nas classes 
com exames retomaram às 
aulas presenciais 3.059 alu-
nos, o correspondente a 96.0%.  
Houve a reestruturação das 
turmas para garantir o cum-
primento das medidas de pre-
venção contra a Covid-19 dos 
alunos que retomaram às aulas 
presenciaisꓼ reestruturadas as 
turmas, tendo passado de 92 
para 209 turmas. 
Para as restantes classes foram 
ministradas aulas não presen-
ciais, com recurso à distribui-
ção de fichas de exercícios, 
aulas via Rádio Comunitária, 
televisão e interacção via redes 
sociais (WhatsApp). 
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Edilidade, Secretaria de Estado de Maputo 
e investidores turísticos em pingue-pongue

O enredo começa a desen-
rolar-se antes da eclosão 
da pandemia da Covid-19, 
envolvendo as autoridades 
competentes e investidores 
de empreendimentos turísti-
cos que desejavam oferecer 
serviços de acomodação e 
restauração, ao nível da cida-
de de Maputo, que viam os 
seus planos frustrados devido 
à morosidade na emissão de 
licenças.
Alguns projectos eram canali-
zados ao Conselho Municipal 
de Maputo e à Secretaria de 
Estado da Cidade de Mapu-
to, mas sucede que estes fica-
vam encalhados em ambas as 
instituições durante meses, só 
depois de um longo período é 
que os proponentes recebiam 
uma missiva alegando que o 
Município ou a Secretaria de 
Estado não era a instituição 
competente para licenciar o 
empreendimento. Por vezes o 
investidor turístico dirige-se 
a ambas as instituições e ob-
tém a mesma resposta, mas 
nunca é esclarecido sobre a 
entidade competente. 
Entretanto, o Decreto nº 
49/2016, de 1 de Novembro, 
atribui ao Conselho Muni-
cipal de Maputo o poder de 
licenciar os empreendimentos 
turísticos de uma estrela: ca-
sas de hóspedes, parques de 
campismo, pensões; pensões- 
residenciais, hotéis, hotéis-
-residenciais e lodges. 
Por outro lado, à luz do mes-
mo decreto, a Secretaria de 
Estado licencia empreendi-
mentos turísticos de segunda 
e terceira estrelas.  
 O director municipal de Tu-
rismo do Conselho Municipal 
de Maputo, Leonel Matsuma-
ne, esclarece que o processo 
de licenciamento decorre em 
coordenação com a Secreta-
ria de Estado da Cidade de 
Maputo. “Para melhor orga-
nização da base de dados do 
Conselho Municipal e da Se-
cretaria de Estado cruzamos 
a informação entre as entida-
des. Isto é, existem processos 
que dão entrada no Municí-
pio de Maputo enquanto são 
da competência dos Serviços 

inspecção no estabelecimen-
to, por último emitisse-se 

um parecer final que dita a 
emissão ou não da licença ao 
investidor turístico”, esclare-
ceu. 
Por sua vez, o director das 
Actividades Económicas na 
Secretaria de Estado da Ci-
dade de Maputo, Acácio 
Foia, disse que os Serviços 
de Representação do Estado 
são responsáveis pelo licen-
ciamento de empreendimen-
tos turísticos com duas e três 
estrelas. 
Foia explicou, na base do 
Decreto nº 49/2016, de 01 de 
Novembro, nos artigos 14,18 
e 19, os requisitos necessários 
para licenciar um empreen-
dimento turístico, nomeada-
mente Requerimento dirigido 
à Secretária do Estado, Con-
trato de Arrendamento ou 
Título de Propriedade, Pare-
cer da Comissão de Morado-
res (tratando-se de projectos 
instalados em zonas de habi-
tação), Fotocópia autentica-
da de BI/Dire ou Passaporte 
(Visto de Negócios); Com-
provativo de pagamento do 
Imposto Pessoal Autárqui-

co (IPA), Prova de Registo 
Fiscal (declaração de NUIT 
da empresa), Certificado de 
Registo Comercial, Certidão 
de registo de nome defini-
tivo (tratando-se de língua 
estrangeira deve-se traduzir 
para língua nacional), Foto-
cópia autenticada dos estatu-
tos da organização - BR (em 
caso de Sociedade), Planta 
de localização do estabeleci-
mento, Licença de Constru-
ção ou Reabilitação, Decla-
ração da Administração do 
Distrito Municipal, Memória 
Descritiva e Justificativa, 
Termo de Responsabilidade 
do Projectista/Arquitecto, 
Planta do edifício nos dife-
rentes pavimentos ocupa-
dos pelo empreendimento 
turístico à escala de 1:100, 
Declaração da estrutura ad-
ministrativa local (Grupo Di-
namizador do Bairro).
De salientar que o Ministério 
da Cultura e Turismo é res-
ponsável pelo licenciamento 
de empreendimentos turísti-
cos de quatro e cinco estre-
las. 

Mulheres vulneráveis benefi-
ciam de um projecto de reci-
clagem de resíduos sólidos com 
vista a empoderá-las, com o 
apoio das empresas moçambi-
canas Distell e Grow In Peace 
(GIP). 
O projecto pretende obter um 
crescimento progressivo de 
modo a permitir a participa-
ção de mais mulheres vulne-
ráveis. Numa primeira fase o 
projecto abrange 50 mulheres 
catadoras de lixo, através do 
fornecimento de equipamento 
de protecção pessoal, meios de 
transporte (tchovas), educação 
ambiental e empresarial, ten-

do como base a recolha de re-
síduos sólidos em lixo plástico, 
criando emprego e oportunida-
de de empreendedorismo social 
focado na limpeza do ambiente 
e olhando para o futuro do lixo 
em Maputo. 
 Estas condições de funciona-
mento vão permitir que o lixo 
seja depositado em pontos de 
fácil acesso, onde funciona 
como matéria-prima reciclá-
vel, com alguma garantia de 
que incentivos sustentáveis 
estejam disponíveis em pontos 
facilmente acessíveis e a preço 
justo. 
As 50 mulheres beneficiárias 

foram seleccionadas com base 
na idade, agregado familiar, 
regularidade na recolha e en-
trega dos resíduos sólidos à 
GIP. 
O primeiro desafio foi lança-
do pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável, 
tendo como objectivo a imple-
mentação deste projecto social 
assente na valorização de resí-
duos plásticos. 
 Durante o seu lançamento, 
o administrador da Distell, 
Emídio Noronha, disse que o 
projecto vai permitir melhorar 
o ambiente actual do presente 
estado de lixeiras a céu aberto 
para o futuro, criando condi-
ções para que a sua estrutura 
económica esteja a circular, 
colocando a Distell no centro 
do circuito de reciclagem auto-
-sustentável, ao mesmo tempo 
contribuindo para limpar o 
máximo de resíduos sólidos na 
cidade de Maputo, o que sig-
nifica menos lixo no solo, de 
modo a contribuir para uma 
economia verde, ao mesmo 
tempo que empodera as mulhe-
res.Adelina Pinto

Resíduos sólidos empoderam 
mulheres vulneráveis

Em causa a morosidade na atribuição de licenças

Os investidores do sector do turismo queixam-se da falta de clareza e moro-
sidade na atribuição de licenças para operarem na cidade de Maputo. O 
pingue-pongue envolve o Conselho Municipal de Maputo e a Secretaria 
de Estado da Cidade de Maputo, mas as duas autoridades garantem que o 
licenciamento leva um período máximo de sete dias após a inspecção.

de Representação de Esta-
do, nesse sentido temos que 
transferir o processo. O mes-
mo acontece com a Secretaria 
do Estado, que transfere o 
processo ao município atra-
vés da Direcção das Activi-
dades Económicas”, afirmou.
Matsumane destaca que exis-
tem processos mal instruídos 
que os investidores turísticos 
remetem ao Município de 
Maputo ou aos Serviços de 
Representação do Estado, 
mas quando são reprovados o 
investidor opta por recorrer a 
outra entidade. “Por isso há 
uma comunicação para evi-
tar aprovar um processo mal 
instruído ou que não seja da 
competência duma ou de ou-
tra entidade”, observa.
Sobre a demora na trami-
tação dos pedidos, a fonte 
frisou que não existe moro-
sidade no processo, mas sim 
um trabalho de comunicação 
entre as duas entidades para 
garantir que não haja dupli-
cação de processos. Aliás, o 
Município de Maputo realiza 
inspecções nos estabelecimen-
tos dos requerentes à licença, 
uma vez por semana. “Isto 
é, o processo obedece várias 
fases, nomeadamente o che-
cklist para verificar se o pro-
cesso está completo, análise 
técnica, onde é analisado o 
processo e emitido o parecer 
se avança-se para a inspec-
ção ou não, depois temos a 

Neuton Langa

Leonel Matsumane
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Industrialização refém de infra-estruturas e planos sectoriais harmonizados 
Centrais

Com uma indústria manufac-
tureira em decréscimo signifi-
cativo, nos últimos 10 anos, 
com contribuição no Produto 
Interno Bruto (PIB) abaixo 
dos 10 porcento e com uma 
indústria transformadora a 
valer menos de 8% do PIB 
nacional, quando deveria 
valer mais do dobro, a in-
dústria nacional está tecnica-
mente falida e a sua revita-
lização depende de políticas 
harmonizadas, tal como de-
fendem alguns especialistas e 
indústrias no Seminário Eco-
nómico sobre a Industrializa-
ção.
 De acordo com os especialis-
tas no evento, a industriali-
zação só pode ocorrer quando 
houver uma articulação efi-
caz entre os sectores de go-
vernação, quando se adoptar 
a redução da actividade fiscal 
para a produção e, também, 
se tiver uma rede de infra-es-
truturas modernas adequa-
das, caso não, todas as possi-

bilidades de industrialização 
estarão cortadas.
O encontro, de um dia, or-
ganizado pelo Ministério da 
Indústria e Comércio, jun-
tou governantes, políticos e 
industriais, que foram todos 
unânimes na necessidade de 
uma revolução industrial 
com aposta no planeamento, 
infra-estruturação e capaci-
tação de recursos humanos, 
bem como na mobilização de 
investimentos, sejam públi-
cos ou privados, para o flo-
rescimento da indústria na-
cional.

“Indústria paralisada não 
deve ser transformada em 

armazéns” 

O ministro da Indústria e 
Comércio, Carlos Mesquita, 
quer que os agentes econó-
micos priorizem a produção 
nacional, antes de pensar em 
importar produtos do estran-
geiro. 
Falando durante o Seminá-
rio Económico sobre a In-

dustrialização, o governante 
aponta para a necessidade 
de revitalização da indústria 
paralisada, justificando que a 
sua revitalização não é ape-
nas por saudades do passado, 
mas porque as indústrias pa-

ralisadas, pela sua localização 
e pelas infra-estruturas que 
já ostentam, não devem ser 
transformadas unicamente em 
armazéns.
 O governante, que reconhece 
o período difícil que o País e 
o mundo atravessam, salienta 
que “é no momento de gran-
des dificuldades que os países 
se reinventam e criam o seu 
próprio futuro, e Moçambique 
não é excepção. O crescimento 

por si só não chega, é preciso 
haver investimentos que criam 
emprego e o momento próprio 
é este. Se deixarmos de inves-
tir vamos ficar na cauda e não 
vamos conseguir acompanhar o 
ritmo do desenvolvimento nem 
sequer da região, e Moçambi-
que tem que investir”.
Ainda de acordo com o minis-
tro da Indústria e Comércio, é 
necessário que o País comesse 
a assumir que é preciso acabar 
com certos vícios, como o de 
que o tomate, a cebola vêm do 
outro lado da fronteira. “Te-
mos que mudar, temos que 
acreditar em nós próprios, nin-
guém vai fazer por nós. Se não 
quebrarmos este gelo é isto que 
vamos deixar para as gerações 
que ainda vêm lá para frente. 
E depois vão nos perguntar 
o que é que andamos a fazer. 
Ninguém vai fazer por nós, a 
responsabilidade é nossa e não 
é agora, é ontem”, disse.
Outrossim, Mesquita aponta 
como uma das barreiras para 
o desenvolvimento industrial 
de Moçambique a aplicação de 
preços sem a devida harmoni-
zação.
Tal como outros intervenientes 
no evento, o governante defen-
de igualmente que a industria-
lização em rede só acontece se 

Elísio Muchanga 

O desenvolvimento da indústria nacional está refém da existência de uma rede 
de infra-estruturas integrada, bem como da ausência de planos estratégicos 
harmonizados entre os diferentes sectores de produção. Este foi o pensamento 
comum saído do Seminário Económico sobre a Industrialização, promovido 
há dias, em Maputo, pelo Ministério da Indústria e Comércio.

Carlos Mesquita
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houver um plano estratégico 
completo entre os transportes, 
sistema portuário, as ferro-
vias, um plano sustentável de 
conservação de estradas, en-
tre outros. 

“Aprimorar políticas fiscais 
para dinamizar a industriali-

zação”

Numa altura que o sector 
privado se tem queixado das 
políticas fiscais praticadas 
no País, o Governo, através 
do Primeiro-ministro Carlos 
Agostinho do Rosário, reafir-

mou o compromisso de conti-
nuar a aprimorar as políticas 
fiscais, monetárias e sectoriais 
visando facilitar a realização 
de investimento nacional e es-
trangeiro, tudo no sentido de 
dinamizar o processo de in-
dustrialização no País.
Falando na abertura do even-
to, o governante fez saber que 
o Executivo continua com-
prometido com a promoção 
e desenvolvimento da indus-
trialização, sobretudo na ca-
deia de valor da agricultura, 
onde tem vindo a apostar no 
agro-processamento de modo 
a fortalecer as ligações entre 
este sector e a indústria, con-
tribuindo para a redução de 
perdas pós-colheita e melho-
rando a conservação e quali-
dade dos produtos agrários.
Para além de continuar a 
aprimorar as políticas fiscais, 
monetárias e sectoriais, o 
Governo pretende, também, 
continuar a investir em infra-
-estruturas de logística e na 
melhoria do acesso e da quali-
dade de energia eléctrica, com 
vista a promover a industria-
lização no País, estimulan-
do, dessa forma, a produção 

nacional e a substituição das 
importações, o que irá concor-
rer para a diversificação da 
economia.
Do Rosário afirmou no even-
to que, com a promoção da 
industrialização, o Governo 
pretende criar condições para 
que o País aumente a produ-
ção de produtos manufactura-
dos de maior valor acrescen-
tado e deixe de depender da 
produção de produtos primá-
rios.
“A industrialização proporcio-
na, igualmente, oportunidades 
para o aumento da expor-

tação de produtos manufac-
turados e substituição na 
importação destes produtos, 
gerando ganhos e poupan-
ça em moeda externa. Acre-
ditamos que ao promover a 
industrialização estaremos a 
diversificar a nossa economia, 
dinamizar a transformação 
local dos recursos naturais, 
gerar mais oportunidades de 
emprego e renda, sobretudo 
para jovens e mulheres”, disse 
o Primeiro-ministro.
Carlos Agostinho do Rosário 
salientou que com a estratégia 
da industrialização pretende-
-se criar oportunidades para 
o aumento da exportação de 
produtos manufacturados, as-
sim como para a substituição 
das importações destes pro-
dutos, gerando ganhos e pou-
pança em moeda externa.
Para o alcance deste desidera-
to, segundo Carlos Agostinho 
do Rosário, o Governo tem 
concebido e implementado 
iniciativas de política econó-
mica visando o desenvolvi-
mento da cadeia de valor de 
diferentes sectores, com des-
taque para os da agricultura, 
pescas, recursos minerais e 

florestais.
No sector da agricultura, 
por exemplo, “temos vindo a 
apostar no agro-processamen-
to de modo a fortalecer as li-
gações entre este (sector) e a 
indústria, contribuindo para a 
redução de perdas pós-colhei-
ta e melhorando a conserva-
ção e a qualidade dos produ-
tos agrários”, acrescentou.

CTA propõe industrialização 
onde o Governo seja o maior 

comprador 

A CTA propõe a introdução 
de uma nova abordagem da 
industrialização que assenta, 
essencialmente, na promoção 
do Conteúdo Local através de 
compras do Estado. 
Intervindo no evento, o pre-
sidente da CTA, Agostinho 
Vuma, antes de explicar a 
nova abordagem da indus-
trialização, fez saber que a 
indústria manufactureira tem 
apresentado um decréscimo 
significativo nos últimos 10 
anos, sendo que, em 2017, a 
sua contribuição no Produto 
Interno Bruto (PIB) foi de 
8,7%, contra 11,8% registado 
em 2008. 
Vuma fez saber ainda que, ac-
tualmente, a indústria trans-
formadora vale menos de 
8% do PIB nacional, quando 
deveria valer mais do dobro, 
para evitarmos comprar cerca 
de 70% do que consumimos.
Quanto à nova abordagem da 
industrialização, Agostinho 
Vuma propõe uma abordagem 
onde o Estado se assuma como 
“mega-projecto”, uma vez que 
o tamanho da sua despesa cor-
responde actualmente a cerca 
de 33% do PIB e já atingiu 
cerca de 38%, o que despoleta 
a necessidade de definição de 
políticas de aquisição que pri-
vilegiem e incentivem a adição 

de valor de produtos a nível 
local, reforçando as políticas já 
existentes. 
Este incentivo pode ser conse-
guido através do compromis-
so orçamental do Governo de 
aquisição de bens e serviços 
produzidos localmente e com 
a utilização de factores de pro-
dução locais. 
“Reconhecemos que o Gover-
no tem apostado na preferên-
cia por empresas nacionais 
no processo de contratação 
pública para o fornecimento 
de bens e serviços, bem como 
na promoção de incorporação 
de factores nacionais em rela-
ção ao fornecimento de bens. 
Entretanto, o que propomos 
é que a incorporação de fac-
tores nacionais em relação ao 
fornecimento de bens seja de-
terminante para que incentive 
a indústria transformadora, 
minimizando o problema de 
acesso aos mercados a que nos 
referimos”, esclareceu Vuma.
Para materializar esta abor-
dagem, como CTA, em par-

ceria com o Ministério da In-
dústria e Comércio e outros 
actores, pretende-se fazer o 
mapeamento e identificação 
dos potenciais bens produ-
zidos localmente, com a des-
crição das respectivas capa-
cidades de produção e preços 
médios, e identificar as ne-
cessidades do Estado em ter-
mos de aquisição de bens, o 
que irá ajudar a entender as 
potencialidades existentes na 
produção e no mercado local.
“Pretendemos igualmente 
ajudar a nossa indústria a 
identificar os padrões exigidos 
pelo Estado e os padrões dos 
bens locais para a sua harmo-
nização, o que irá concorrer 
para garantir que o Estado 
assuma um compromisso de 
aquisição de bens produzidos 
localmente numa cifra gra-
dual e proporcional à capaci-
dade existente, acompanhado 
por um plano concreto que 
daria indicação sobre as me-
tas que se pretendem atingir”, 
sustentou.

Carlos Agostinho do Rosário

Agostinho Vuma
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Embraer bribe: prosecution demands 
over a million dollars in compensation  

Palma terror attack 
causes 95 million 
usd in losses  
The Confederation of Mozambi-
can Business Associations (CTA) 
has recorded financial losses esti-
mated at 95 million US dollars, 
after the terror attack of 24 Mar-
ch against the town of Palma, in 
the northern province of Cabo 
Delgado.  
 These losses include destruction 
of property, delayed deliveries, 
delayed payments and commodi-
ties in transit with no certainty 
of delivery.  
 Briefing reporters at a Maputo 
press conference on Tuesday to 
outline the preliminary results 
of the impact on the country’s 
Small and Medium Enterprises 
(SMEs), caused by the latest 
attack, the CTA chairperson, 
Agostinho Vuma, said nearly 410 
companies and almost 56,000 
jobs had been affected by terro-
rist attacks.  
 “Mocimboa da Praia district has 
been the worst hit, with near-
ly 40 per cent of the companies 
affected and 23 per cent of the 
jobs lost,” Vuma said, after se-
parate meetings held with the 
French Ambassador to Mozam-
bique, David Izzo, and the lea-
dership of the French oil and gas 
company Total.  
 Among a wide variety of issues 
raised at the meetings, Vuma 
said, the CTA expressed pro-
found concern with delays in 
payments by Total and its con-
tractors which have become a 
nightmare for the Mozambican 
private sector. But Total said 
was working very hard to find 
a solution to the pending con-
tracts, through the companies it 
has hired for service delivery.  
 Thus, the CTA and Total have 
agreed to set a task force which 
will map the pending payments 
and the goods which had been 
ordered from the companies hi-
red.  
 On Wednesday, Vuma decla-
red, the CTA will disseminate 
a data gathering plan to every 
company with pending pay-
ments so that through the task 
force matters can be settled as 
soon as possible. “At the mee-
tings, the CTA entreated from 
Total a clear explanation about 
the commodities in transit and 
in warehouses to be delivered”, 
he said.AIM

Foreign troops: Renamo 
supports, Frelimo opposes  

English

The prosecution was summing 
up before the Maputo city court, 
at the end of the trial of former 
transport minister Paulo Zucu-
la, the former chairperson of the 
board of Mozambique Airlines 
(LAM), Jose Viegas, and the 
former Mozambican manager of 
the South African petrochemical 
company Sasol, Mateus Zimba.  
 They were accused of illicit 
“participation in business”, but 
behind this polite formulation 
lies a bribe of 800,000 dollars 
paid by Embraer  
 The prosecution said the accu-
sed had used the LAM purchase 
of two Embraer aircraft in order 
to enrich themselves, with Zim-
ba, who had no prior connection 
with LAM or with civil aviation, 
operating as a middlemen, set-
ting up a shell company registe-
red in Sao Tome and Principe, 
through which the bribe was 
channeled.  
 Bribe is a most unpleasant 
word, and so the payments were 
passed off as “sales commissions” 
of 400,000 dollars for each air-
craft.    
 Abdul Gani, the lawyer for Vie-
gas said that, at the time of the 
payments, LAM was no longer 
a state-owned company. Tech-
nically it was an incorporated 
company (albeit one in which 
the state held most of the sha-
res), and so Viegas had not been 
a public servant and could not 
have committed the crime of 
which he is accused.  
 He added that the time limit of 
five years for accusing suspects 
of the crime of illicit economic 
participation in business had 
been exceeded before the trial 
began.  
 The “commission” paid via 
Zimba, Gani added, did not 
affect the final price paid for the 
two aircraft.  
 Zucula’s lawer, Paulo Cumba-
ne, said that no crime had been 
committed because no damage 
had been done to the Mozambi-
can state.  
 Zimba’s lawyer, Tomas Timba-
ne, claimed his client had com-
mitted no crime, and the money 
he had received was a fee paid 
for the work he did for Embraer.  
But one of the witnesses heard 
by the court, Mauro Keny, the 
deputy chairperson of Embraer 
for commercial aviation, said he 
knew of no work done by Zimba 
in the sale of the two aircraft. In-
deed, he had only heard Zimba’s 

name mentioned during an Em-
braer internal investigation.  
 The problem for the defence is 
that Embraer admitted the ac-
cusations of bribery years ago, 
and paid enormous fines ordered 
by both Brazilian and United 
States investigators. Thus Em-
braer does not deny paying the 
accused 800,000 dollars via the 
shell company set up by Zimba.  
 The bribe came to light due to 
investigations by Brazilian and 
United States prosecutors into 
Embraer’s business practices. 
Embraer confessed to paying bri-
bes to secure contracts in several 
countries, including Mozambi-
que. The settlement Embraer 
reached with the US and Brazi-
lian authorities involved paying 
total fines of around 225 million 
dollars, and giving full details of 
the bribes, which have been in 
the public domain for years.  
 Between 2008 and 2011, Em-
braer paid bribes in the Domi-
nican Republic, Saudi Arabia 
and Mozambique. The US Jus-
tice Department also found “im-
proper conduct” by Embraer in 
India. Embraer’s profits from all 
the bribery schemes was estima-
ted at 83.8 million dollars.  
 From the documents of the 
Brazilian Federal Prosecutor’s 
Office, we know that Viegas ne-
gotiated the size of the bribe. He 
insisted that the deal would not 
go ahead without a bribe.  
 Embraer was at first reluctant 
to “offer” more than 80,000 
dollars. But Viegas allegedly said 
he had received reactions from 
unnamed other people who re-
garded the Embraer offer “as 
an insult and to some extent it 
would have been less offensive to 
offer nothing at all”. He thought 
a million dollars would be accep-
table, but eventually settled on 
800,000.  
 When Viegas was told that Em-
braer did not have that sort of 

money to pay for what would be 
passed off as “consultancy ser-
vices”, he suggested simply in-
creasing the price of the aircraft. 
Instead of the original price of 
32 million dollars, each aircraft 

would now cost 32.69 million 
dollars. This was the price in the 
sales agreement between Em-
braer and LAM signed on 13 
September 2008.  
 Zimba, an old friend of Zu-
cula, set up a shell company 
called Xihevele, registered in 
São Tomé, the sole purpose of 
which was to move the money 
from Embraer to the recipients 
of the bribe. Embraer paid the 
bribe, disguised as “sales com-
missions”, in two instalments of 
US$400,000 each to a Xihevele 
account in Portugal.  
 Once the money was received, 

it was divided between Zucu-
la (430,000 dollars) and Zimba 
(370,000 dollars). According to 
the bank documents, none of the 
money went to Viegas, and so 
the only charge against him was 
illicit participation in business.  
 The US Justice Department, 
in its case against Embraer, 
stated in 2016 “Numerous high-
-level Embraer executives knew 
that the various agency agree-
ments... falsely represented that 
payments were being made for 
legitimate agency services, and 
that the true purpose of the 
payments made to the agents 
was to funnel bribes to foreign 
officials. Many of the high-level 
executives who knew about the 
false nature of the agreements 
and the improper purpose of 
the payments had the authority 
and responsibility to ensure that 
Embraer devised and maintained 
an adequate system of internal 
accounting controls. They knew 
that Embraer’s then-existing in-
ternal accounting controls failed 
to prevent Embraer from ente-
ring into false agency agreements 
and making improper payments, 
and knowingly and wilfully failed 
to implement adequate internal 
accounting controls... in part to 
permit Embraer to enter into fal-
se agency agreements and funnel 
bribes to foreign officials”.AIM

The Mozambican Public Prosecutor’s Office on 
Monday called for three people who allegedly 
received bribes from the Brazilian aircraft manu-
facturer, Embraer, to compensate the Mozambican 
state to the tune of 73 million meticais 

Ossufo Momade, the leader of 
Mozambique’s main opposition 
party, Renamo, on Tuesday cal-
led on the government to bring 
foreign forces into the country to 
help fight islamist terrorists in 
the northern province of Cabo 
Delgado.  
 Speaking to reporters on his 
arrival in the Cabo Delgado 
provincial capital, Pemba, he 
justified his call for foreign inter-
vention with the claim that fo-
reign contingents had helped the 
government in the war of desta-
bilization waged in the 1980s by 
Renamo, which was then under 
the control of the South African 
apartheid regime.    
 Momade mixed real foreign 
troops, from Zimbabwe and 
Tanzania, with fictional ones, 
making the standard Renamo 
claim that Cuban and Soviet 
troops had been present in Mo-
zambique in the 1980s.  
 Momade also delivered a gift of 
food and clothing for those dis-
placed by the terrorist attacks. 
He was clearly following in the 

footsteps of Roque Silva, the Ge-
neral Secretary of the ruling Fre-
limo Party, who was also touring 
Cabo Delgado.  
 Silva on Sunday delivered 20 
tonnes of food to displaced fa-
milies in Palma. He became the 
first, and to date the only, Par-
ty leader to visit Palma town, 
following its recapture from the 
terrorists by the Mozambican 
defence and security forces.  
 Silva addressed a large rally in 
the ruined town at which, jud-
ging from the television footage, 
thousands of people were pre-
sent.   
 After Momade’s call for foreign 
intervention, Silva categorically 
denied that Mozambique needs 
foreign troops to deal with ter-
rorism.  
 He added that, if foreign troops 
were the key to beating terro-
rism, then Afghanistan would 
no longer be plagued by terro-
rists, since United States troops 
have been backing the Afghan 
government for the past 20 
years.AIM 

Paulo Zucula Jose Viegas Mateus Zimba
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A Hidroelétrica de Cahora Bassa 
(HCB), S.A registou no 1º trimestre 
de 2021, uma produção de energia de 
3.671,91 GWh, 6,1%, acima do que foi 
planeado para o trimestre em referên-
cia, informa uma nota enviada à nossa 
Redacção.
 Esta performance positiva da pro-
dução resulta dos investimentos na 
modernização dos equipamentos da 
cadeia de produção do parque elec-
troprodutor e de uma gestão dinâmi-
ca, focalizada na melhoria contínua 
dos processos de engenharia e toda a 
cadeia administrativa de produção, 
transporte e comercialização de ener-
gia limpa e fiável. 

O resultado alcançado, segundo a 
nota, permite a empresa continuar a 
implementar os seus projectos de mo-
dernização, cumprir com seus contra-
tos de fornecimento de bens, serviços 
e equipamentos de produção e trans-
porte de energia, e com o pagamento 
de impostos e a taxa de concessão ao 
Estado. A HCB, lê-se no comunicado, 
continua empenhada no alcance da 
meta anual de produção de 14.125,53 
GWh, ao mesmo tempo que se encon-
tra a implementar, com máximo rigor, 
um protocolo interno de prevenção da 
Covid-19 e análises constantes do im-
pacto da mesma sobre a performance 
operacional da empresa.

Face ao agravar da situação na pro-
víncia de Cabo Delgado, Portugal de-
cidiu disponibilizar de imediato 250 
mil euros para financiar intervenções 
humanitárias de ONGDs em Cabo 
Delgado, através do Instrumento de 
Resposta Rápida para Ações de Emer-
gência (IRR), coordenado pelo Ca-
mões - Instituto da Cooperação e da 
Língua, I.P. Os projetos aprovados no 
âmbito do IRR serão conhecidos den-
tro de uma semana, a partir de 26 de 
abril, permitindo assim a rápida mo-
bilização do referido apoio, segundo 
indica uma nota da Embaixada de 
Portugal.
Este financiamento através do IRR 

soma-se a outros apoios que 
a Cooperação Portuguesa tem 
estado a canalizar para esta 
província moçambicana, quer 
a nível bilateral, quer a nível 
multilateral através de diver-
sas agências das Nações Uni-
das, de que se destacam: 40 
mil euros para o Escritório das 
Nações Unidas para a Coorde-
nação de Assuntos Humanitá-
rios (OCHA) em Moçambique, 
apoiando o Plano de Resposta 
Rápida para Cabo Delgado. O 
apoio concedido por Portugal 

será canalizado para assistência hu-
manitária e alimentar às comunida-
des e populações mais afetadas desta 
província e 50 mil euros para o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR) para apoiar nas 
operações de proteção e assistência às 
populações deslocadas em Cabo Del-
gado, nomeadamente: assistência e 
abrigo às populações deslocadas e res-
petivas comunidades de acolhimento, 
num universo de 330.000 pessoas; pro-
teção e defesa dos Direitos Humanos 
dos mais vulneráveis, incluindo crian-
ças e pessoas portadoras de deficiên-
cia; resposta à violência baseada no 
género.

A Nacala Logistics financiou a forma-
ção de 50 jovens em Construção Civil 
no distrito de Monapo, em Nampula. A 
formação ministrada pela Tecnicol, era 
dirigida exclusivamente aos jovens resi-
dentes em Monapo.
O curso teve a duração de seis meses e 
inclui os módulos sobre Saúde e Segu-
rança, Língua Portuguesa, Matemática 
e Gestão de Negócios.  
Na cerimónia de graduação, que decor-
reu no dia 09 de Abril, todos os forman-
dos receberam kits de auto-emprego. 
Cada kit é composto por colher de ar-
gamassa, carrinho de mão, pá, máquina 
para o fabrico de blocos, balde de pe-
dreiro, marreta, nível de bolha e marte-
lo.

Falando durante a cerimónia de gradua-
ção, o Gerente de Relacionamento com 
as Comunidades da Nacala Logistics, 
Celso Mutadiua, afirmou que a inicia-
tiva assegura aos recém-graduados um 
diferencial competitivo na procura de 
enquadramento nas empresas da região, 
e, ao mesmo tempo, garante uma fonte 
de auto-emprego.
O Administrador de Monapo, Américo 
Assane Adamugi, sublinhou que o dis-
trito precisa destes técnicos. “Nos últi-
mos dias, temos notado o aumento de 
pedidos para a construção de infra-es-
truturas com recurso a material conven-
cional. Por isso, recomendo-vos a apro-
veitarem estas oportunidades, aplicando 
o conhecimento adquirido”, advertiu. 

A Vale assinou, há dias, o contra-
to definitivo Investment Agreement 
com a Mitsui para a aquisição, pela 
Vale, da totalidade das participa-
ções da Mitsui na mina de carvão 
de Moatize e no Corredor Logístico 
de Nacala (CLN). A conclusão da 
saída da Mitsui é esperada durante 
2021, sujeita às condições preceden-
tes usuais neste tipo de transação, 
indica uma nota enviada à nossa Re-

dacção.
A assinatura do contrato definitivo 
com a Mitsui, como etapa inicial 
para o desinvestimento do negócio 
de carvão, está em linha com a es-
tratégia de disciplina na alocação de 
capital e simplificação do portfólio 
da Vale, e reforça tanto a meta da 
Vale de se tornar líder na mineração 
de baixo carbono, como o seu com-
promisso com o Acordo de Paris.

HCB supera produção 
no 1 trimestre de 2021 

Portugal apoia acções humanitárias 
de emergência em Cabo Delgado Nacala Logistics forma jovens de 

Monapo em Construção Civil

Vale assina contrato 
definitivo com Mitsui 

Marcas em Movimento



16 MAGAZINE Independente Terça-feira   | 27 de Abril 2021  |

UE dá 459 mil euros ao roteiro da 
Sociedade Civil nas comunidades locais

Investidos 39,2 milhões em 
operadores da pesca artesanal

Garantia à dívida da ENH 
não tem custo de emissão 

Economia

Numa altura em que organiza-
ções da Sociedade Civil defen-
dem que o endividamento da 
ENH contribui para o aumen-
to do stock da dívida e para 
a manutenção desta acima do 
limite de sustentabilidade, até 
2030, o Governo, através do 
MEF, rebate a ideia, salientan-
do que a emissão da garantia 
a favor da ENH é diferente de 
outras garantias do tipo garan-
tias de crédito ou financiamen-
to.
Segundo Maleiane, a garantia 
emitida no valor de 2,2 mil mi-
lhões só deverá passar ao esta-
do caso a ENH, EP não cum-
pra com a sua execução. 
Esclarecendo a pergunta da 
bancada parlamentar do Mo-
vimento Democrático de Mo-
çambique, na Assembleia da 
República, sobre o custo do 
financiamento deste projecto 
com a emissão em 2019 pelo 
Governo da garantia, durante 
a sessão de perguntas à Ad-
ministração Nyusi, Adriano 
Maleiane respondeu que neste 
momento o Estado não está a 
suportar custos directa ou indi-

rectamente relacionados com a 
garantia.
Neste contexto, o titular da 
pasta de Economia e Finan-
ças explicou que o Projecto da 
Área 1 da Bacia do Rovuma 
tem um custo total de 22.7 bi-
liões de USD, sendo 40% finan-
ciados por capitais próprios das 
concessionárias e 60% por em-
préstimos mobilizados.
 No entanto, a ENH, EP de-
tém 15% de interesse partici-
pativo do Estado no projecto 
em alusão, portanto o valor 
total do empréstimo a mobili-
zar foi de 15,0 biliões de USD, 

cabendo à ENH, por causa da 
sua participação, 2,25 biliões de 
USD.
  “Para operacionalizar o em-
preendimento e a estrutura 
financeira as concessionárias 
criaram uma SPV - Special 
Purpose Vehicle – Entida-
de de Propósito Específico 
(ENHRA1, Moz LNG1) de 
modo a mobilizar o financia-
mento junto dos credores para 
a construção da Fábrica de Gás 
Natural Liquefeito (LNG)”, fri-
sou o ministro, acrescentando 
que os financiadores têm como 
garantia a própria Fábrica de 

A garantia emitida pelo Estado a favor da ENH, no valor de 2,2 mil milhões 
de dólares, para a participação desta no projecto Moz LNG (Área 1), 
liderado agora pela Total, serve apenas para cobrir as despesas do uso do 
crédito na construção da fábrica e não tem custos de emissão e nem de ma-
nutenção, defendeu Adriano Maleiane, ministro da Economia e Finanças.

Elísio Muchanga

Gás Natural Liquefeito (GNL). 
Enquanto a fase de construção 
decorre, os financiadores exi-
gem das concessionárias das 
SPV’s o chamado Debt Service 
Undertaking (DSU), um com-
promisso de serviço da dívida, 
portanto uma garantia, válido 
durante o período de constru-
ção da fábrica. 
Assim sendo, uma vez que o 
interesse participativo do Esta-
do detido pela ENHRA1 é de 
15%, a ENH devia assumir esse 
compromisso no projecto.
Maleiane referiu que o DSU 
não é a garantia da dívida da 
quota-parte da ENHRA1 no 
valor de 2,25 biliões de USD 
que estará em vigor de 2025 
a 2038, garantindo apenas a 
fase de construção da fábrica.
“Para assegurar a participa-
ção do Estado por via do seu 
representante ENH foi passa-
da uma garantia de 2,25 bi-

liões de USD”, disse.
“Em termos práticos é uma 
garantia remetida a favor da 
ENH e este repassa para a 
SPV – ENHRA1, portanto, 
não foi solicitada directamen-
te ao Estado. Logo, é dife-
rente de outras garantias do 
tipo garantias de crédito ou 
de financiamento (loan garan-
tee)”, esclareceu.
“Esta garantia é apenas para 
“cobrir” as despesas do uso 
do crédito na construção 
da fábrica, por isso não tem 
custos de emissão e nem de 
manutenção”, afirmou, acres-
centando mais adiante que 
“a garantia perde a sua efec-
tividade na data do término 
da construção das infra-es-
truturas do projecto Golfinho-
-Atum, previsto para Fevereiro 
de 2025, período que se pode 
estender até 2027 (long stop 
date)”.

O Governo, através do Minis-
tério do Mar, Águas Interiores 
e Pescas, diz ter financiado 
projectos no valor total de 39,2 
milhões de meticais para apoiar 
as iniciativas dos operadores da 
pesca artesanal.
De acordo com Augusta Maita, 
o valor em alusão foi alocado 
às províncias de Cabo Delgado, 
Nampula, Zambézia, Sofala e 
Inhambane, para aquisição de 
motores para embarcações de 
pesca artesanal e para aquisi-
ção de bens e equipamentos 
diversos para o transporte, 
processamento de pescado e 
comercialização, abrangendo 

1718 pescadores, e disponibi-
lização de 469 artes de pesca 
e 259 colemans, algumas das 
quais acopladas a bicicletas.
Para além deste montante, 
a governante fez saber que o 
Executivo mobilizou 33 mi-
lhões de dólares para a constru-
ção, de raiz, do Porto de Pesca 
de Angoche, o qual vai facilitar 
a acostagem, processamento, 
conservação e comercialização 
de pescado, bem como, dada a 
sua proximidade com as zonas 
de pesca mais produtivas, irá 
contribuir para a redução dos 
custos operacionais na pesca.
A titular da pasta das pescas 

frisou ainda que, no âmbito da 
implementação da estratégia 
Desenvolvimento da Aquacul-
tura 2020-2030, foram mobi-
lizados cerca de 49 milhões de 
dólares para execução do Pro-
jecto de Desenvolvimento da 
Aquacultura de Pequena Esca-
la (ProDAPE), que vai benefi-
ciar cerca de 90 mil pessoas em 
23 distritos nas províncias de 
Niassa, Cabo Delgado, Nam-
pula, Zambézia, Tete, Manica 
e Sofala. 
“Com este projecto esperamos 
incrementar a produção aquí-
cola de cerca de quatro mil to-
neladas, em 2019, para 28 mil 
toneladas até ao fim do quin-
quénio”, frisou.
Adicionalmente, o Governo 
está a mobilizar uma carteira 
de projectos na ordem de 40 
milhões de dólares, que irá fi-
nanciar, entre outras activida-
des, a aquacultura. 

Elísio Muchanga

Visando a melhoria das condi-
ções de vida e acesso a justiça 
através da justa compensação e 
inclusão dos cidadãos e membros 
das comunidades na planificação, 
até ao ano de 2024, a União Eu-
ropeia está a apoiar com 459 mil 
euros a realização de um roteiro 
da Sociedade Civil para inclusão 
económica e social das comuni-
dades locais nas províncias de 
Tete, Zambézia e Niassa.
Espera-se um total de 1000 ci-
dadãos que vivem em locais de 
impacto directo da mineração, 
petróleo e gás, abrangidos por 
esta missão encabeçada pela As-
sociação de Apoio e Assistência 
Jurídica às Comunidades (AAA-
JC), o Centro de Aprendizagem 
e Capacitação da Sociedade Ci-
vil (CESC) e Mulaba, uma po-
tencial rede de conservação da 
biodiversidade costeira na Zam-
bézia.
Serão desenvolvidas acções de 
advocacia destinadas à criação 
ou melhoria dos meios de vida 
das comunidades afectadas pela 
exploração de recursos naturais, 
promovendo o respeito e promo-
ção dos Princípios Orientadores 
para Negócios e Direitos Huma-
nos das Nações Unidas e os Pa-
drões de Sustentabilidade Social 
e Ambiental da International Fi-
nance Corporation para uma po-
pulação estimada de acordo com 
o desenvolvimento comunitário, 
envolvendo empresas, governos 
locais e comunidades locais. 

Em documento na posse do 
MAGAZINE, lê-se que o nível 
de participação das mulheres, 
jovens, CGRN e lideranças co-
munitárias na planificação das 
prioridades das acções sociais das 
empresas e iniciativas para de-
senvolvimento local e dos gover-
nos locais é ainda baixo, devendo 
por isso ser criados fundos comu-
nitários e providenciado maior 
acesso à informação e habilida-
des para as comunidades locais, 
por forma a elevar a qualidade 
de intervenção dos CGRN e dos 
seus membros nos fóruns de con-
sulta e participação comunitária 
ao nível provincial e distrital. 
Aliás, dotar as comunidades de 
conhecimentos sobre os meca-
nismos judiciais e não judiciais 
de resolução de conflitos resul-
tantes da exploração de recursos 
naturais, enfatizando a criação 
de mecanismo de mapeamen-
to, reporte e resolução pacífica 
de conflitos sob a mediação dos 
proponentes da acção e suporte 
de organizações públicas e profis-
sionais que trabalham no acesso 
a justiça, ao nível nacional e in-
ternacional, é um dos pilares des-
te consórcio que vai igualmente 
treinar jovens paralegais ao ní-
vel dos distritos para detectar 
conflitos, com o envolvimento 
dos membros das comunidades 
locais, lavrar documento de po-
sição do Grupo de Contacto em 
torno dos  conflitos reportados e 
resolvidos.
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Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

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

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

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

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

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

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

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

Publicidade
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As águas passadas continuam a mover moinhos. 
Quem diz o contrário é porque não acompanha 
o que acontece em Cabo Delgado ou faz pouco 
do que se segue aos ataques dos insurgentes. 
Milhares de deslocados continuam a chegar a 
Pemba, em barquinhos que hoje custam o triplo 
do que custavam outrora. E ficam num campo de 
deslocados, à espera de comida, de segurança, de 
espaço para dormir, de dignidade. Mas depois de 
ter carregado a taça COSAFA da selecção sub-20 
em Maputo e ter se feito invisível depois do desaire 
na Mauritânia, Feizal Sidat dá mais uma aula de 
sentido de oportunidade tão em falta em empresários 
nacionais. O presidente da Federação Moçambicana 
de Futebol anunciou a oferta de 300 bolas às vítimas 
do terrorismo, talvez porque ache que já demasiada 
gente tem estado a oferecer alimentos e vestuários 
ou também pense que o futebol é o ópio do povo, 
ainda que seja de um povo no meio de uma guerra. 
Depois desta oferta, ninguém vai dizer, quando 
confrontado pelos próximos desaires da selecção, 
que o presidente da FMF não aposta na formação.
Quem aposta na (in)formação é o primeiro-
-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, que 
deixa agora recomendações aos magistrados, 
deve ser daí que saiu a decisão de promoção 
do “problemáticos” Efigénio Baptista para 
presidir o Tribunal das Dívidas Ocultas, que 
nos fez a capa da semana passada e depois 
fez que fôssemos acusados de jornalismo 
de encomenda. Há cada comentador de 
facebook! 
 Os membros da Frelimo conversam em 
pequenos grupos, enquanto o Comité con-
tinua adiado por culpa da Covid-19 ou por 
culpa de quem culpa a Covid-19 enquanto 
tenta criar influências para o próximo 
mandato. Mas Filipe Nyusi, naquela de 
que conferências com 300 pessoas podem 
ser realizadas “mediante autorização”, já 
deu sinais dos próximos tempos. Eduardo 
Mulembwe, sempre cotado para posições 
de poder, deve estar a começar o exercício 
de influências, esperemos que depois lhe 
seja fácil abandonar as benesses. 
Mirko Manzoni, o enviado especial de 
António Guterres e o deputado da Renamo, 
Eduardo Namburete, devem estar a fazer 
as contas ao DDR e a celebrar o sucesso, 
enquanto Mariano Nhongo continua a dar 
tiros na bandeira branca da paz. Sucesso é 
uma questão de pontos de vista, que o diga a 
revista nacional.

Jogos & joguinhos 
Magazinadas Texto: Elton Pila

Fotos: Nilton Cumbe
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Adelina Pinto

  Feliz aniversário e que 
Deus  te  permita 

comemorar muitos 
mais e que possa-
mos estar sempre 
ao teu lado, lemb-
rando quão espe-
cial para encarar 
os desafios da vida. 

É um bom momen-
to para recomeçar o 

que deixaste de fazer. 
Fé para batalhar pelas tuas conquistas 
e paciência ao encarar os desafios da vida. 
Que os anos se repitam como esse que está 
cheio de bênção dos céus.

Que a tua vida seja uma 
soma de Deus que te 

criou para seres feliz, 
então procures cum-
prir com a sentença 
do amor. Neste dia, 
o nosso presente 
é o desejo de uma 
grande fatia de feli-

cidade nesses anos de 
vida. Quero que o teu 

futuro esteja recheado 
d e novas celebrações porque 
a vida é um presente que devemos cuidar 
a cada instante para que tenhamos êxito 
nas nossas propostas, promessas e que 
tenhamos novas oportunidades de ser feliz! 
Votos do MAGAZINE. 

Ester

Novela

Nanda e Zailo

Pedro e Crescência

Sónia

A felicidade consiste em partilhar as pequenas e grandes coisas com 
as pessoas que amamos. Que este dia de festa seja apenas o início de 
uma vida cheia de alegria. Que os vossos planos se concretizem com 
feliz união, porque a vida tem mais sabor quando compartilhada com 
quem amamos. Nunca caminharemos sozinhos, porque o prazer da vida 
é caminhar ao lado do companheiro e dividir a história com o outro.

Sabem o quando esperaram por este dia e estamos felizes por poder com-
partilhar convosco esta nova etapa da vida, de alegria e sonhos realizados. 
Que o amor que vos uniu seja sempre um óptimo motivo de comemorar. O 
desejo da família é de uma vida repleta de felicidades e companheirismo. 
Que no vosso lar nunca falte amor, pois quando existe um sentimento tão 
puro e intenso como esse dentro do coração automaticamente as flores 
começam a surgir dentro de nós.

O caminho é para faz-
er todos os sonhos 

brilharem e que a 
cada ano saibas 
mais apreciar 
a vida e fazer 
das experiên-
cias uma esca-
da para buscar 

o topo das re-
alizações. A tua 

existência é motivo 
de grandeza para o 

meu coração que hoje está 
a bater palmas para saudar mais um 
ano de alegrias e felicidades para esse 
teu coração que tanto merece. Feliz 
aniversário! 

Filhinhos amados! Col-
heram, cada um de 

voçês, mais uma 
rosa no jardim 
das maravilhas. 
Eu vossa mãe 
me sinto real-
izada pela vossa 
existência por 

que foi através 
de mim que Deus 

vos trouxe à terra, 
vóis sois o sangue do 

meu sangue, que Deus continue a 
iluminar o vosso caminho rumo a um 
futuro regado de prosperidade! Para 
bens meus filhos, minhas flores que 
no dia a dia da nossa convivência me 
transmitem alegria e satisfação.

Neidy & Levi

Fénias
O nosso desejo no teu an-

iversário é que tenhas 
conforto nos dias difí-
ceis, muitos sorrisos 
nos momentos de 
tristeza e risadas 
para acariciar os 
teus lábios, dias enso-

larados para aquecer 
o teu coração. Sejas feliz 

nesse aniversário, alcances 
vitórias de todas as batalhas que já 
lutaste. Que o teu aniversário seja mais 
um dia de luz entre tantos outros que 
venham a preencher a tua existência. 
Votos da Madrinha Ester. 

Que todos os teus sonhos 
se realizem diante 

de Deus. Porque 
hoje  tu  podes 
sorrir, amar e 
aproveitar, o teu 
dia está repleto 
de alegrias e fel-
izes surpresas, 

como as que es-
tás sempre a levar 

por onde passas. 
Esqueça tudo o que 

t e incomoda e passe uma bor-
racha nas preocupações. Não permita 
que nada te possa magoar, afinal tu 
mereces todas as coisas boas. Muitas 
felicidades e vida longa! 

Camilo

Aniversariantes & Noivos email:jornalmagazineinde@gmail.com, adelinap33@gmail.com ou WhatsApp 842793140
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Cultura
Venâncio Calisto e o trabalho 
sob a indignação 

Vai dos clássicos aos contem-
porâneos sob à luz que lhe 
permite reflectir a existência 
humana. São disto prova “O 
Casal Palavrakis” de Angé-
lica Liddel, “As Visitas do 
Dr. Valdez” de João Paulo 
Borges Coelho e“A Mãe” de 
Bertolt Brecht. Mas não se-
gue apenas às cavalitas dos 
grandes.“Qual é a senten-
ça? A mulher que matou a 
diferença”,“A Crise”, “(Des)
Mascarados” saíram-lhe da 
pena. Ou mais recentemente 
“O alguidar que chora ou a 
história das pedras que fa-
lam”, que parece uma remis-
tura dos já passados, mais 
poético, mais denso, mais 
maduro, mas na mesma linha 
do Teatro que já nos habi-
tuou, um Teatro de combate 
à indiferença, aos lugares-co-
muns e aos lugares-fechados. 

“O Teatro é um dos grandes jo-
gos que o ser humano inventou 
para a sua sobrevivência” diz-
-nos João Lourenço, encenador 
português. Quer dizer alguma?

No teatro brincamos com a 
vida, manipulamos a nossa 
existência. Então, justifica-
-se que seja um grande jogo. 
Quando brincamos com a 
vida, conseguimos melhor 
lidar com ela. Como se o 
Teatro fosse um subterfú-
gio, uma fórmula. O teatro é 
muito identificado pela más-
cara e a máscara é um refle-
xo de nós próprios. 
No teatro – irei arriscar – fa-
zemo-nos deuses,reiventamos 
a vida, criamos o destino,  
manipulamo-lo, mudamos a 
sorte, brincamos com a des-
graça, com o sucesso, com a 
felicidade. 

O homem e a humanidade aca-
bam sendo uma constante nas 
suas criações, as originais e as 
adaptações. De onde lhe chega 
esta preocupação?

Esta é daquelas perguntas di-
fíceis de responder. Nós já nas-

Guilherme Roda é o nom de plume, mas entre ele e Venâncio 
Calisto, nome civil, não existe uma cortina de ferro. São os dois, 
o artista e o cidadão, extensão um do outro, preocupados com 
o futuro da humanidade e conseguimos sentir-lhe nos textos em 
que trabalha.

cemos uma coisa. Nascemos 
com predisposições. Nasci com 
isto e acabei encontrando na 
arte, no Teatro uma forma de 
expor isto, de aguçar, de ex-
pressar.
Os textos que mais me encan-
tam são textos existencialistas. 
Textos que abordam de forma 
mais profunda a condição do 
Homem sempre me atraíram. 
Então, isto foi algo com que 
sempre me identifiquei. Mas 
não foi propositado. As mi-
nhas leituras, a forma como 
olho a vida e o mundo levam-
-me para esta abordagem. 
Falar do Homem é das coisas 
mais profundas que existem. 
Reflectir sobre o Homem é 
uma forma de denucniar al-
gumas coisas, mas é também 
uma forma de dar esperança.

Noutro dia, disse-me que o 
mundo que está a ruir. É quase 
sempre esta afirmação que 
justifica as suas criações. Foi 
também isto que o empurrou 
para “As Visitas de Dr. Valdez”.

Começo a pensar que esta 
ideia é um grande pretexto 
para muitos artistas. E acho 

que seja bom, porque nos 
leva a criar. Mas tenho a im-
pressão de que... 

Está a tornar-se um lugar co-
mum? 

Não. Nunca será um lugar 
comum. Quando descobres 
que o mundo está a ruir tens 
de fazer alguma coisa, pro-
testar, denunciar ou ques-
tionar. Disto surge a arte. É 
um argumento que nunca vai 
ficar em desuso. Esta ilusão 
de que o mundo está a ruir, 
o mundo está a acabar, acho 
fantástica. Criamos esta ilu-
são, este jogo. 
Imaginemos, se o mundo não 
estivesse a ruir não tería-
mos Jesus Cristo. Imagina 
o mundo sem Jesus Cristo. 
Eu agora que penso na coisa 
acho que é uma ilusão, mas 
uma ilusão boa. Hoje, fala-
mos da questão das gueras, 
da fome, das doenças. Mas se 
olharmos para trás, veremos 
que já houve épocas piores, 
de pestes.  O mundo não vai 
acabar. Mas é bom que pen-
semos que vai acabar para 
que criemos. 

E é mesmo isto que o empurra 
para adaptar um texto?

Acho que sou um pouco egoís-
ta. O texto deve agradar-me. 
Sinto-me uma pessoa mui-
to sensível e confio muito na 
minha sensibilidade artística. 
Adapto, quando sinto o texto, 
quando sinto que me identi-
fica. Acho que agindo assim, 
somos mais verdadeiros. Exis-
te um autor que defende que 
ao autornão pode faltar sen-
timento, fé e verdade. Acho 
muito arriscado levar ao pal-
co um texto que não me diz 
muita coisa. E a estética é 
directamente proporcional ao 
conteúdo. Se o texto é bonito 
é porque aborda um assun-
to pertinente. Textos bonitos 
abordam assuntos profundos. 
Os textos que adaptei sempre 
me fizeram questionar, reflec-
tir.

No processo de adaptação 
preocupa-se em tornar a peça 
“nossa” para que o espectador 
moçambicano e dos tempos 
actuais se reveja?

Gosto desta máxima «a lin-
guagem do teatro é univer-
sal». O teatro é uma coisa de 
humanos, sendo de humanos, 
versa sobre a condição do Ho-
mem. Se for uma peça bem-
-feita, falará com todo o Ho-
mem, independentemente do 
espaço e tempo. 
A escritora Anny Bougard, 
falando da memória, diz que, 
um encenador, no exercício da 
sua actividade, transcreve no 
espaço a sua memória. Não 
preciso pensar moçambicano 
para fazer moçambicano. Por 
ser moçambicano e a viver 
neste tempo tudo o que eu fi-
zer será moçambicano e será 
espelho deste tempo. Então, 
não penso em adaptar a peça 
à memória moçambicana. Dei-
xo a minha memória traba-
lhar, criar cenas que primeiro 
dialogam comigo, e porque sou 
parte deste povo, também dia-
logarão com o público. 

Quando adaptou “O Casal Pa-
lavrakis”, que foi para Luanda, 
tinha a intenção de reflectir ape-
nas a sociedade ou de responder 
as questões que o texto original 
coloca? 

Enquanto artistas, nós tra-

balhamos sob a indignação. 
O facto de a peça trazer uma 
família degradada é uma 
questão que está a ser colo-
cada ao público. Quem deve 
responder é o público. O 
maior objectivo é a reflexão. 
Queremos que as pessoas re-
flictam sobre a família, so-
bre os valores humanos que 
estão a ser perdidos. Há um 
interesse com isso. Mas ao 
mesmo tempo, somos des-
comprometidos, expressamos 
o que sentimos. Mas depois 
desencadeamos esse tipo de 
reflexões.

Volta neste “O alguidar que 
chora ou a história das pedras 
que falam” aos temas que lhe 
marcaram já a obra, como se 
fosse uma remistura…

Tenho uma grande fome 
existencial que no Teatro 
ganha maior expressão e me-
canismos poéticos e políticos 
para se manifestar.
E, claro, o Teatro como lugar 
de questionamento e discus-
são da condição humana por 
isso é inevitável que esteja 
continuamente a trabalhar 
esta temática sobre a neces-
sidade de pôr em cheque os 
muros de Berlim que tem di-
vidido mundo e nos tornado 
insensíveis ao outro.
Quando nos debruçamos so-
bre uma determinada temáti-
ca várias vezes temos a possi-
bilidade de ampliar e apurar 
as nossas perspectivas, o que 
neste trabalho é marcado 
pela maturidade filosófica e 
estética presente na escrita e 
no discurso cénico, respecti-
vamente.
Sinto que este espectáculo 
não é uma repetição de nada 
que já  tinha feito antes, mas 
um aprofundamento de todos 
trabalhos anteriores.

Nunca foi tão necessária uma 
arte que sirva de ponte ao 
outro?

O Teatro sempre foi um acto 
comunitário e hoje mais do 
que nunca procura afirmar 
esse compromisso, aproximar 
cada vez mais as pessoas. O 
mundo está a ser devastado 
por uma pandemia que nos 
lembra o quanto a relação 
com o outro é uma necessida-
de humana. Portanto, acredi-

Elton Pila
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Agenda Cultural

Teatro. A  Fundação Fernando Leite Couto acolhe, 
esta terça-feira, o espectáculo online “No quarto” do 
Grupo Teatral UEM- Fungula Masu. O espectáculo, 
com início pelas 19 horas, terá duração de uma hora.

Música. Stefânia Leonel estará, esta quarta-feira, 28, 
ao vivo no Centro Cultural 16 Neto, para apresen-
tar um espectáculo que marca o regresso do público a 
este espaço.

Música. A Banda M’laio, esta sexta-feira, 30, celebra 
o dia Internacional do Jazz Música, num espetáculo 
na Fundação Fernando Leite Couto. 

Literatura. No dia 29 de Abril, a livraria da Ethale 
Publishing reabre com novo endereço - Av. Vlademir 
Lenine nr 2195-Bairro Coop. Nesta reabertura, todas 
obras podem ser compradas com desconto de 15%.

Design. Esta terça-feira, 27 de Abril, alusivo ao Dia 
Internacional do Design, há o debate com o tema: 
“Design como Linguagem para a Cultura Imaterial”, 
pelas 11 horas para ser acompanhado nas páginas vir-
tuais da revista Dezaine. 

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

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis 
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar 

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

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

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

PUBLICIDADE

to que o Teatro é sim uma 
ponte para o outro, que na 
verdade é a extensão de nós 
próprios, o outro sou eu, vis-
to de uma outra perspectiva.

É parte duma geração que está 
a fazer Teatro com base acadé-
mica. Já era altura disto?

Claro. Há informações de 
que Moçambique foi um dos 
últimos países a introduzir 
o curso de Teatro. Estava-
mos a precisar de um curso 
profissional de Teatro. Um 
artista que estuda sua arte 
tem bases. Não vai confiar na 
inspiração, pelo menos, não 
confiará apenas nisso, por-
que terá a técnica, será dis-
ciplinado. O artista tem de 
descobrir a cura para alma 
humana.É preciso ter refe-
rências para isso.
Estamos numa época de vi-
ragem. A academia é um 
grande ganho para as artes. 
Deixamos de fazer as coisas 
de forma empírica e passa-
mos a fazê-las com ciência. 
A academia empresta mais 
qualidade às obras produzi-
das. O curso de teatro vem 
para revolucionar. Não basta 
ser actor, é preciso cultivaras 
técnicas, a sensibilidade. A 
academia ajuda a aguçar a 
sensibilidade para que os ar-
tistas se expressem da forma 
mais profunda possível. Isto 
elevará a nossa qualidade a 
nível nacional e internacio-
nal.

Temos, no país, duas grandes 
companhias que acabaram di-
vidindo o Teatro em dois pólos: 
um dito erudito e outro popular. 
Estes dois pólos empobrecem a 
cena Teatral...

Há um problema de rótulos 
que se foi criando ao longo 
do tempo. Depois chegou 
uma fase que virou tradi-
ção. A falácia virou tra-
dição. Um dia escrevi um 
texto, acabou não sendo pu-

blicado, mas era uma ten-
tativa de desconstruir estes 
rótulos. O teatro é teatro.  
Não há rótulos, há géneros. 
Mas isso não nos impede de 
classificar. 
Acho que há necessidade de 
existirem outros grupos com 
uma forma ambiciosa e con-
tínua de fazer teatro. Existe 
um problema sério deconti-
nuidade. Parece que só se 
faz Teatro até aos 18 anos. 
Vemos jovens no palco, to-
dos entusiatas. Mas param 
de fazer Teatro. E isto aca-
ba nos empurrando para 
esteriótipos. Quando vamos 
ao casting para pápeis de 
velhinhos, temos de levar 
um miúdo de 18 anos, para 
fazer uma figura encurvada, 
porque as pessoas que fa-
ziam Teatro, noutros tem-
pos, e que teriam, hoje, ida-
des para estes pápeis já não 
fazem Teatro. Este proble-
ma de continuidade acabou 
estagnando o nossso Teatro. 
Estamos a precisar de uma 
classe de actores que levem 
o Teatro para a vida. Acho 
que as pessoas que estão a 
sair da ECA podem fazer 
isto, por vários motivos, 
desde logo por terem um 
certificado. Pela formação 
e pela experiência épossível 

que esta nova geração que-
bre esta descontinuidade. 
Pra quando quisemos um 
personagem idoso, tenha-
mos uma actriz ou actor de 
70 anos. 

O que está propor é uma forma 
de olhar o teatro que quebre a 
descontinuidade ou também 
para criar ruptura em relação 
ao Teatro que está a ser feito?

Há um problema de qualida-
de no nosso Teatro. Nunca 
escondi isso. Todo o público 
que tem bom gosto, que tem 
sensibilidade, percebe isso. O 
nosso teatro tem problema 
de qualidade, já há anos. Te-
mos um Teatro com péssima 
encenação, com péssimos tex-
tos, com péssimas actuações. 
Há necessidade duma inter-
vençãoe de um investimento 
num teatro a sério. Quando 
falo de teatro à sério, não 
falo de teatro erudito. É um 
teatro alicerçado num bom 
texto, representado como 
deve ser, com actores ou ac-
trizes com uma boa fisica-
lidade, uma boa agilidade, 
que conseguem criar. Há, 
sim, uma necessidade de 
criar isto, investir nisto, me-
lhorar a qualidade de teatro 
nacional.
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Desporto
Bruno Langa na Equipa do Ano 
do Campeonato de Portugal

Selecção de futebol de praia 
empenha-se para o CAN 

Morreu Rogério Mariannii

Abel Xavier incentiva Horácio 
Gonçalves nos Mambas

Xadrezistas no “Africano” online 
transitório 

O internacional moçambicano foi elei-
to pelos adeptos e por especialistas 
para a Equipa do Ano da Série H do 
Campeonato de Portugal, prova que 
equivale ao terceiro escalão.
Bruno Langa reuniu consenso entre 
os adeptos e especialistas em análi-
se de jogo e desempenho, ocupando 
por isso o lado esquerdo da defesa da 
Equipa do Ano (para os adeptos) e 
do Melhor Onze (para a ProScout) 
da Série H, a que juntou 12 equipas.

Depois de garantir a sua qualifi-
cação, pela primeira vez na his-
tória, para o CAN de futebol de 
praia, a selecção nacional de Mo-
çambique iniciou recentemente, 
na Arena da Costa do Sol, o seu 
programa de preparação com vis-
ta à sua participação na fase final 
da competição, que terá lugar no 
Senegal. 

Moçambique participa desde a 
passada sexta-feira (23/04/21), 
com o término agendado para o 
dia 2 de Maio, do Campeonato 
Africano da Zona 4.5 individual, 
no modelo online. Trata-se dos 
xadrezistas Person Abrantes (So-
fala), Donaldo Paiva (cidade de 
Maputo), Vasco Viageiro (cidade 
de Maputo) e Wilton Calicoca 
(Sofala).

O técnico Rogério Mariannii, de 
46 anos de idade, morreu na se-
mana passada, vítima de para-
gem cardíaca. À data da morte 
era treinador principal do Grupo 
Desportivo Maputo. De nacionali-
dade italiana, porém radicado em 
Moçambique, Rogério Mariannii 
foi gestor desportivo e treinador 
de futebol, tendo-se destacado 
nas últimas funções.

Abel Xavier, antigo treinador dos 
Mambas, desejou sucessos ao novo 
timoneiro da equipa nacional de fu-
tebol de Moçambique, Horácio Gon-
çalves, numa mensagem publicada 
no Facebook. «Venho desejar ao 
novo seleccionador nacional de Mo-
çambique, Horácio Gonçalves, su-
cesso, assim como toda a sua equipa 
técnica», refere.

Moçambola cada vez mais 
próximo da retoma

FMF entrega testes da Covid- 19 à Liga Moçambicana de Futebol  

Tudo indica que o Moçambo-
la está prestes a arrancar em 
Moçambique, mas tudo vai 
depender da comunicação do 
Chefe de Estado, Filipe Nyu-
si. Entretanto, até ao fecho 
da nossa edição ainda não 
tínhamos a comunicação do 
Presidente da República. 
Depois da última comunica-
ção do Chefe de Estado, na 
qual não autorizou o começo 
do Moçambola, os actores 
directos da prova desdobra-
ram-se para garantir a segu-
rança caso se libere a prova.
 A Federação Moçambica-
na de Futebol deu um passo 
gigante no que diz respeito 
a caminhada progressiva da 
retoma do Moçambola, ten-
do procedido oficialmente a 
entrega de 550 testes da Co-
vid-19 à Liga Moçambicana 
de Futebol (LMF), entidade 
gestora da maior prova fute-
bolística do País, o Moçam-
bola. Não só a Liga recebeu 
os testes, a Comissão Nacio-
nal dos Árbitros de Futebol 
(CNAF) teve 500 testes para 
gerir entre os 72 elementos, 
nomeadamente 30 delegados, 
28 árbitros assistentes e 14 
árbitros de campo, sendo que 
cada equipa que vai disputar 
o Moçambola terá direito a 
325 testes. Isso quer dizer, 
num cálculo básico, que dá 
para aguentar cerca de três 
jornadas enquanto se espera 
por outra remessa. 
Os clubes, através dos seus 
departamentos médicos, be-

neficiaram de formação para 
garantir a segurança sani-
tária e todo o processo será 
supervisionado pelo Instituto 
Nacional de Saúde (INS). 
Na ocasião, o presidente da 
FMF, Feizal Sidat, referiu 
que a sua instituição estava 
a cumprir com a sua promes-
sa e que o foco é apoiar os 
clubes a cumprirem com o 
protocolo sanitário para a re-
toma em condições da prova 
máxima do futebol nacional. 
Por sua vez, o presidente da 
LMF, Ananias Couana, agra-
deceu a oferta e reiterou que 
os clubes estão a trabalhar 
na perspectiva de retomar o 
Moçambola.

 

Couana advertiu que os tes-
tes não são o fim do proces-
so da prevenção, sendo pre-
ciso continuar a observar 
de forma rígida as medidas 
anunciadas pelas autoridades 
competentes.
Segundo o site da FMF, os 
clubes do Moçambola mani-
festam a sua satisfação pela 
oferta de testes para Co-
vid-19. 
Inácio Foquisso, da UDS, 
disse que o gesto é significati-
vo para todos os intervenien-
tes do futebol, “resta agora 
aguardar peloo pronuncia-
mento do Chefe de Estado 
para ver se o Moçambola 
retoma em breve, porque há 
muito tempo que estamos 
preparados e sem competir”. 
Enquanto isso, Zaide Ussene, 
da Black Bulls, disse que “é 
com enorme satisfação que 
recebemos estes testes e ve-
mos uma luz no fundo do tú-
nel, se considerarmos que há 
sensivelmente três meses que 
não se joga, apenas treina-
mos. Agora temos a esperan-
ça de retomar o Moçambola. 
Nós como clube e dirigentes 
agradecemos bastante, por-
que sem competição não va-
mos progredir no futebol”. 
O dirigente do Ferroviário Clubes vão fazer testes da Covid-19

LMF recebendo os testes da FMF

A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) entregou na semana passada testes 
para a Covid-19 à Liga Moçambicana de Futebol (LMF), como forma de garan-
tir a segurança sanitária quando o Governo liberar a retoma da festa do futebol, 
vulgo Moçambola. Os clubes mostram-se satisfeitos e garantiram que tudo 
farão para cumprir com as recomendações que serão impostas.

Alfredo Langa
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Moçambola sem público e 
ginásios abrem as actividades  

Pilotos estreantes e veteranos 
conquistam o pódio no karting 

Ginásios vão abrir brevemente  

A 1a prova do campeonato de 
karting 2021, que teve lugar 
no pretérito fim-de-semana, no 
ATCM, com a participação de 
24 pilotos, divididos em 5 clas-
ses, nomeadamente Bambino, 
Mini Max, Júnior Max, Sénior 
Max e F400, foi marcada pela 
conquista do pódio por pilotos 
estreantes e veteranos. 
A corrida dos Bambino teve 
a participação de 7 pilotos, 
nomeadamente Luay Bhikha, 
Kaylan Andrade, André Jú-
nior, Joshua Daffie e Alisha 
Costa, a única rapariga na sua 
classe e que terminou as três 
mangas em 6o lugar com 57 
pontos. O piloto Luay Bhikha 
conquistou o pódio ao termi-
nar a competição em 1o lugar 
com 102 pontos, no somatório 
das três mangas. Os restantes 
lugares foram ocupados pelos 
pilotos André Júnior com 99 
pontos e Kaylan Andrade, com 
88 pontos, em 2o lugar e 3o 
respectivamente.
Na classe Mini Max, destaque 
para Shamir Kut que conquis-
tou a prova com 100 pontos ao 
fim de três mangas. Nesta sé-
rie,  Luciano Neil e Kayo Cêra 
terminaram a competição em 
2o e 3o lugar, respectivamente.
Na classe Júnior Max, o ex-
periente piloto Lagson Leão 
sagrou-se vencedor da corrida 
com 105 pontos e superou o 
seu oponente directo Rúben 
do Vale, um dos fortes candi-
datos na luta pelo título e que 
terminou a competição em 2o 
lugar, com 93 pontos. 
Os estreantes pilotos Janis 
Roeder e Faadil Dali, que 
também estiveram em desta-

que ao longo da disputa das 
três mangas, terminaram a 
competição em 3o e 4o lugar, 
respectivamente. 
A nível da classe Sénior Max, 
o destaque para Guilherme 
Rocha que se sagrou vencedor 
da competição com 100 pon-
tos, enquanto os pilotos Paulo 
Ramjee e Rayhaan Dali ter-
minaram a corrida em 2o e 3o 
lugar, respectivamente. 
Na corrida dos F400, o des-
taque vai para os pilotos es-
treantes na modalidade e que 
vêm das corridas digitais, 
nomeadamente Afonso Ma-
galhães, Pedro Albuquerque, 
Ebrahim Amade, Pedro Mar-
tins, Dino Bagorro, Faudo 
Sindique, Ricardo David, Nico 
Banze e Guilherme Rocha, 
este último veterano e esteve 
a competir nas duas classes 
Sénior Max e nos F400 pela 
equipa da Mozago KIA Ra-
cing Team. 
Entretanto, a corrida dos 
F400 foi conquistada pela 
equipa Rasteirinho Racing, 
formada pelos pilotos André 
Bettencourt, Cristian Bouché 
e Henrique Bettencourt, que 
somou 70 ponto ao fim de 
duas mangas terminadas com 
sucesso em 1o lugar. 
As equipas da Motormoz/JF 
Metal Racing, de Pedro Al-
buquerque e Pedro Martins, e 
a segunda equipa Rasteirinho 
Racing 2, de Ricardo David 
e Nico Banze, ocuparam os 
restantes lugares do pódio e 
terminaram a corrida de duas 
mangas muito bem disputadas 
em 2o e 3o lugar, respectiva-
mente.

Moçambola prestes a iniciar no País 

A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, 
encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas para 

matricular novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª 
classe por um  valor acessível. 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na sede 
do bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar 
através dos telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou ainda 871232355.
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OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS, 

FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC
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de Maputo, Isidro Amade, 
rematou que “esta oferta sig-
nifica um passo importante 
para a retoma do Moçam-
bola, porque ao longo deste 
tempo todo as equipas trei-
navam sem saber quando é 
que será o reinício da com-
petição. Este gesto significa 
um primeiro passo para a 
retoma. O Ferroviário está 
preparado e agora com este 
apoio da FMF vai poder trei-
nar cada vez mais e melhor 
com foco na competição”.

O esperado aconteceu na co-
munidade desportiva. Quando 
muita gente pensava que po-
deria ser nesta segunda-feira, o 
Chefe de Estado, Filipe Nyusi, 
fez uma comunicação à Nação 
no passado domingo,  tendo 
autorizado o regresso do Mo-
çambola. 
No entanto, Filipe Nyusi condi-
cionou a retoma da competição 
à realização de testes regulares 
da Covid-19 e manteve a in-
terdição ao público, em estrita 
observância do protocolo sani-
tário. 
O desenrolar da competição 
será monitorado com rigor, 

destacando o facto de a medi-
da poder beneficiar as selecções 
nacionais com compromissos 
internacionais. 

Num outro contexto, Nyusi 
abriu uma janela de esperança 
para as competições de nível 
provincial. Para além do Mo-
çambola foi autorizada a aber-
tura de ginásios da classe A e 
B, “não devendo os mesmos 
excederem 30% e 15%, respec-
tivamente, da sua capacidade 
máxima e sempre em obser-
vância ao protocolo sanitário”.
Refira-se que a Liga Moçambi-
cana de Futebol disse precisar 
de 15 dias para organizar a lo-
gística da retoma da competi-
ção, facto que deverá permitir 
que a quinta jornada seja dis-
putada a 15 de Maio. 
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Com o financiamento da Agência Andaluza de Cooperação Internacional

O seminário, que juntou 51 
participantes, contou com a 
presença da directora nacio-
nal adjunta de Planificação 
e Orçamento, membros do 
Conselho Provincial de Re-
presentação do Estado, ad-
ministradores de distritos, 
presidentes dos municípios 
da província de Maputo, fun-
cionários do PNUD, entre 
outros convidados.
No rol dos objectivos do en-
contro destaca-se a sensibi-
lização do público sobre a 
importância dos ODS e sua 
aplicação nas políticas públi-
cas, a relação com os proces-
sos de planificação levados 
a cabo nas diferentes insti-
tuições provinciais, distritais 
e municipais e conhecer as 
iniciativas e os projectos vi-
sando incluir os grupos mais 
vulneráveis como beneficiá-
rios de programas e projectos 
de desenvolvimento para não 
deixar ninguém para trás, 
que estão em curso na pro-
víncia de Maputo. 
Esta iniciativa, que faz par-
te do projecto de localização 
da SDG nas províncias de 
Maputo e Cabo Delgado e é 
financiada pela Agência An-
daluza de Cooperação Inter-
nacional, em parceria com o 
PNUD-Moçambique e a ini-
ciativa Art PNUD-Bruxelas, 
abordou tópicos relacionados 

O distrito da Moamba acolheu há dias o Seminário sobre a Agenda 2030 e Lo-
calização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), tendo como 
um dos objectivos a necessidade de engajar ao mais alto nível as estruturas 
de governação na província de Maputo sobre a implementação dos ODS nos 
processos de planificação, orçamentação, monitoria e reporte a nível local.

com a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, Estado da implemen-
tação da Agenda 2030 em 
Moçambique e na província 
de Maputo, Reflexão sobre 
financiamento para o desen-
volvimento, entre outros te-
mas. 
Durante a sessão de abertu-
ra, a Secretária de Estado na 
província de Maputo, Vitó-

ria Dias Diogo, que dirigiu 
o seminário, afirmou que “os 
ODS exigem o compromisso 
dos governos locais para al-
cançar as metas e os objecti-
vos estabelecidos a nível glo-
bal, entre eles a erradicação 
da pobreza e da fome, a me-
lhoria do acesso aos serviços 
básicos, a redução da morta-
lidade materno-infantil, pro-
moção do equilíbrio de géne-

ro, o combate às mudanças 
climáticas, a promoção do 
desenvolvimento económico 
sustentável”. 
Por seu turno, o Represen-
tante-residente adjunto do 
PNUD, Francisco Roquette, 
disse que “o programa de 
Localização dos Objectivos 
de Desenvolvimento Susten-
tável tem como preocupação 
promover a coordenação do 

processo de desenvolvimento, 
através de estabelecimento 
de uma plataforma de arti-
culação para assegurar o de-
senvolvimento local de forma 
sustentável, tendo como prin-
cípio de base o diálogo cons-
tante entre os actores locais”. 
Realçou que “é importante 
que os ODS, como priorida-
des globais, sejam integrados 
nos planos nacionais e locais 
de desenvolvimento, concre-
tizados e alcançados a nível 
local em cidades, territórios 
e comunidades para que haja 
equilíbrio e sinergias entre o 
económico, social e ambien-
tal, entre centro e periferia, e 
entre público e privado. Este 
projecto tem exactamente 
este objectivo”.
Para a Coordenadora regio-
nal da Agência Andaluza 
de Cooperação Internacio-
nal para o Desenvolvimento 
(AACID), Esther Alonso, 
“a Agenda 2030 é universal, 
transformadora e baseada 
no respeito aos direitos. É 
até hoje o mais abrangente 
plano para a erradicação da 
pobreza extrema, a redução 
das desigualdades sociais e a 
protecção do planeta. Esta 
Agenda estabelece um con-
creto e prático chamamen-
to a favor das pessoas, do 
planeta e da prosperidade”, 
anotou. 
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