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Covid-19: Desobediência leva 10 
cidadãos à detenção

No Banco que lhe dá 
todo o valor.

Agora é simples efectuar

Call Center: 82 20 20/84 20 20 / 21 34 20 20

facebook.com/Mozabanco  |        @mozabanco

Moza Banco  |         @moza_banco

Transferências;

Pagamento de Serviços

Gestão integrada de cartões de débito/crédito

Constituição e gestão de poupanças;

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Pandemia global 
aniquilou o Turismo 

em Moçambique

Isaltina Lucas volta 
como assessora do 

Primeiro-Ministro

Mãe e f i lho 
atr ibuidos 40 
mi l  hectares de 
terra em Tete

- O Chefe dos Serviços de Florestas e Fauna, Damião Thepue, 
tramitou a concessão de terra para os seus familiares (esposa e 
filho) em quatro anos, dos cinco em que está no cargo. O assunto 
chegou ao Gabinete do governador da província de Tete.
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destaques
Bruxelas e Pequim acordam ajudar África  

O alto representante da União Europeia (UE) para a Política Externa, Josep Borrell, e o chefe da diplomacia 
chinesa, Wang Yi, chegaram a acordo para ajudar África a enfrentar a crise da covid-19. Ambos indicaram que a 
covid-19 representa um “desafio considerável” para os países em vias de desenvolvimento, especialmente “os 

menos desenvolvidos e os que estão submersos em conflitos”.

Covid-19: Regras do estado de 
emergência ignoradas

África do Sul sobe para 11 mortos, mais 
de 1.600 casos positivos

Covid-19 aniquilou o 
sector do turismo 

O presidente da Associação dos 
Agentes de Viagem e Operado-
res Turísticos de Moçambique 
(AVITUM), Noor Momade, dis-
se semana finda ao MAGAZINE 
Independente que o impacto da 
pandemia da Covid-19 no sector 
do turismo não ameaçou, mas 
sim o aniquilou por completo. 
Explicou que as companhias aé-
reas estão a trabalhar no senti-
do de reembolsar o dinheiro aos 
passageiros, situação que poderá 
ditar a falência dos serviços de 
agenciamento de viagens.
António Nhangumbe
Para Momade, esta área de ne-
gócios foi fortemente afectada, 
pois engloba companhias aéreas, 
agências de viagem, operadores 
turísticos e hotéis. “Se não se 
vende bilhetes, consequentemen-
te não há turistas e os hotéis 
permanecem às moscas”, disse o 
presidente da AVITUM. 
Acrescentou que “nós, como as-
sociação, juntamos as contribui-
ções de todos os membros e ela-
boramos um mapa daquilo que 
são os problemas que a Covid-19 
trousse e que apoquentam os em-
presários do ramo, daí elabora-
mos um documento já entregue 
ao Governo, o qual já fizemos 
chegar ao Primeiro-ministro e ao 
pelouro do Turismo”.
De acordo com Momade, o sec-
tor do turismo não foi ameaçado, 
mas sim aniquilado, “porque nor-
malmente se costuma dizer que 
quem ameaça não faz mal, mas 
espera que o assunto seja resol-
vido. Neste caso, este vírus não 
ameaçou, simplesmente aniqui-
lou o turismo.
Este problema é gravíssimo, pois 
do levantamento feito consta-
tamos que o mesmo não afecta 
só o empresário da área, mas 
também o Estado, através da 
contribuição que devia dar no 
crescimento económico do país”, 
disse Noor Momade, para quem 
“não é um problema só de Mo-
çambique, pois trata-se de uma 
pandemia global, daí que temos 
que orar para que rapidamente a 
situação volte à normalidade”

António Nhangumbe

Moçambique contabi-
lizou pela primeira vez, 
duas semanas depois 
da primeira infecção, a 
cura do primeiro caso da 
Covid-19, doença causada 
pelo novo coronavírus. A 
cura deste cidadão, cuja 
identidade não foi reve-
lada, que coincide com 
a recuperação do edil 
de Maputo, Eneas Comi-
che, que se encontrava 
hospitalizado, acontece 
num momento em que 
o país decretou o esta-
do de emergência para 
prevenir a propagação de 
infecções. Entretanto, 
por falta de observância 
do novo decreto, dez 
cidadãos encontram-se 
detidos.

Nelson Mucandze

Os dados do últi-
mo domingo in-
dicavam a redu-
ção de casos de 
10 para 09, em 

virtude da primeira recuperação 
anunciada no último sábado. Os 
nove casos continuam em tra-
tamento com sintomatologias 
leves. Entretanto, o número de 
suspeitos testados tem vindo a 
aumentar, contabilizando agora 
363. A informação foi avançada, 
este domingo, em Maputo, pela 
directora nacional de Saúde Pú-
blica, Rosa Marlene, no habitual 
“briefing” para actualização dos 
dados da pandemia em Moçam-
bique.
A falta de informação sobre a 
identidade da pessoa recuperada 
criou espaço para especulação, 
por esta informação coincidir 
com o anúncio da recuperação de 
Eneas Comiche, a quem os exa-
mes do diagnóstico da Covid-19 
“não lhe foram entregue”. 
À margem da monitoria dos ca-
sos, o país decretou o estado de 
emergência a partir da última 

quarta-feira, que vem limitar 
parcialmente a circulação de pes-
soas. No entanto, só um dia de-
pois (quinta-feira) é que foi con-
cluído o documento que orienta 
a circulação de pessoas e o fun-
cionamento dos serviços públicos 
e privados, um facto que criou 
confusão até dentro da Polícia.
“Efectivamente terá havido algu-
ma confusão que terá resultado 
no encerramento precipitado de 
algumas instituições comerciais”, 
referiu o porta-voz do Conselho 
de Ministros, Filimão Suaze, sem 
reconhecer o erro de que o facto 
fora criado pela disponibilidade 
tardia do decreto, o que levou o 
Conselho de Ministros a discutir 
o documento até perto das 23 
horas.
O encerramento de lojas “só se 
justificará” quando o país estiver 
“nas medidas de nível 4” na es-
cala de restrições que começa no 
nível 1, menos severo. Por agora, 
o que fazemos é regular, limitar, 
condicionar o funcionamento de 
serviços públicos e privados, e 
não necessariamente proceder 
como se tem procedido noutros 
países de que já temos exemplos 
daquilo a que se chama de reco-
lher obrigatório. Essas serão me-
didas de nível 4”, explicou.
Com o estado de emergência em 
vigor, as autoridades de Maputo 
continuam com dificuldades de 
fazer cumprir o decreto que con-
diciona o funcionamento de ser-
viços públicos e privados. São os 
transportes de passageiros a não 
respeitar a limitação que lhes foi 
imposta, as lojas espalhadas nos 
bairros a não observarem as re-
gras que limitam o aglomerado 
de pessoas, os mercados a deixar 

A África do Sul regista 11 
mortos e 1.655 casos positivos 
de infecção pelo novo corona-
vírus, anunciaram as autorida-
des da Saúde, segundo Angola 
Press.
O KwaZulu-Natal, litoral do 
país, é a província com maior 
número de vítimas mortais 
(sete), onde a propagação da 
epidemia já causou 246 casos 
positivos de infecção declara-
dos até domingo, 05 de Abril, 
pelas autoridades da Saúde.
Entre as 11 vítimas mortais, 
a mais nova tem 46 anos e a 
mais velha 86 anos, indicou o 
ministério da Saúde em comu-
nicado divulgado à imprensa.
Na sexta-feira, a epidemia co-
vid-19 havia causado quatro 
mortos na África do Sul, sendo 
que, as autoridades registaram 
um agravamento de 80 casos 
de infecção positivos no sábado 
e 70 casos no domingo.
Na província de Gauteng, en-
volvente a Joanesburgo, e epi-
centro da epidemia no país, foi 
reportada uma vítima mortal e 
704 casos positivos de infecção 

pela Covid-19.
No Western Cape, sudoeste do 
país, há dois mortos a registar 
e 454 casos de infecção decla-
rados positivos, refere o comu-
nicado do ministério da Saúde.
No centro do país, a epidemia 
causou uma vítima mortal na 
província do Free State, onde 
o número de infecções pela Co-
vid-19 ascende a 87 casos po-
sitivos, foi também anunciado.
O comunicado refere que as 
autoridades da Saúde sul-afri-
canas contabilizaram ainda 87 
casos positivos da Covid-19 
nas restantes cinco províncias 
do país: Eastern Cape (31), 
Limpopo (19), Mpumalanga 
(18), North West (11) e Nor-
thern Cape (8).
O ministério da Saúde sul-afri-
cano salienta que os resultados 
das análises a 77 casos de in-
fecção aguardam verificação.
A África do Sul realizou 56.873 
testes da Covid-19 desde 01 
Março, indica a nota, tendo 45 
pessoas já recuperado da doen-
ça endémica, segundo o minis-
tro da Saúde, Zweli Mkhize.

a vida correr normalmente, e  a 
falta de observância de um me-
tro de distância.
A desobediência ao novo decreto 
presidencial levou à detenção de 
dez pessoas, entre consumidores 
e proprietários, ao longo da últi-
ma semana, na cidade de Mapu-
to. É uma desobediência que não 
se limita apenas às regras estipu-
ladas no decreto e se estende ao 
oportunismo, que se resume na 
especulação dos preços de pro-
dutos alimentares e de suplemen-
tos de saúde. Neste contexto, 15 
farmácias foram autuadas e ad-
vertidas por especular o preço de 
produtos de prevenção do novo 
coronavírus, como máscaras, lu-
vas cirúrgicas, álcool em gel e 
suplementos de vitamina C, du-
rante a inspecção realizada em 
83 estabelecimentos no país.
A fiscalização foi levada a cabo 
pela Inspecção-Geral da Saúde, 
em coordenação com a Inspecção 
Nacional das Actividades Econó-
micas (INAE), com o objectivo 
de disciplinar os agentes econó-

micos que se aproveitam do au-
mento na procura de produtos 
de prevenção da Covid-19 para 
agravar os preços.
Os infractores deverão pagar 
uma multa equivalente ao quín-
tuplo do preço dos fármacos dis-
poníveis nas farmácias e igual 
valor do lucro obtido na venda 
do produto, para além de correr 
o risco de perdê-los a favor do 
Estado ou serem presos por um 
período de dois anos.
Os inspectores constataram que 
as farmácias vendiam máscaras 
a preços que variavam de 70 a 
300 meticais, enquanto o álcool 
em gel não saía a menos de 140 
a 350 meticais, valores muito aci-
ma do recomendado pelo sector 
da Saúde.
Entretanto, já se tinha avisado 
que os comerciantes que promo-
vessem a especulação de preços, 
bem como os consumidores que 
estivessem a açambarcar os pro-
dutos alimentares e farmacêuti-
cos no mercado nacional a pena 
chegaria até dois anos de prisão.

Rosa Marlene
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Nhongo retorna aos ataques e Ossufo Momade 
acusado de mandar seus homens a Cabo Delgado

Isaltina Lucas: Cúmplice nas “dívidas 
ocultas” premiada pelo Governo

Maria Isaltina Lucas vol-
tou a integrar o Governo, 
com a indicação como 
assessora do Primeiro-
-ministro, Carlos Agosti-
nho do Rosário, depois 
de ter sido exonerada do 
cargo de vice-ministra da 
Economia e Finanças, de-
vido ao seu envolvimento 
no escândalo das “dívidas 
ocultas”, onde se bene-
ficiou de dois milhões de 
dólares. A indicação de 
Isaltina Lucas contrasta 
com o discurso do Gover-
no, que hasteia um com-
bate sem tréguas contra 
a corrupção, quando 
dirigentes com antece-
dentes questionáveis são 
acarinhados e premiados.

Nelson Mucandze

O histórico sobre 
o desenrolar do 
processo das “dí-
vidas ocultas” 
mostra que em 

nenhum momento o Governo 
responsabilizou os mentores 
das dívidas de forma volun-
tária. Sempre o fez depois de 
uma pressão, embora em dis-
cursos erga a voz para hastear 
um compromisso cerrado con-
tra a corrupção. 
Até aqui, Maria Isaltina Lucas 
faz parte da lista das figuras 
envolvidas na contratação das 
dívidas ilegais que já levaram 
à detenção de Manuel Chang, 
antigo ministro das Finanças, 
entre 2005 e 2015, fazendo 
também parte dos 16 gestores 

públicos que a Procuradoria-
-Geral da República quer ver 
responsabilizados, financeira-
mente, pelo Tribunal Adminis-
trativo.
A indicação de Isaltina Lucas, 
uma das figuras envolvidas na 
contratação das “dívidas ocul-
tas”, tendo assinado, na quali-
dade de Directora Nacional do 
Tesouro, pareceres favoráveis 
à emissão de garantias do Es-
tado para as empresas ProIn-
dicus, MAM e EMATUM, no 
valor global de 2,2 mil milhões 
de dólares, segundo o Fórum 
de Monitoria do Orçamento 
(FMO), mostra o envolvimento 
do Governo nas “dívidas ocul-
tas”.
“O FMO entende que a no-
meação de uma das figuras-
-chave na contratação das “dí-
vidas ocul-tas” para o cargo de 
assessora do Primeiro-ministro 
revela, mais uma vez, que o 
Governo de Filipe Nyu¬si está 
envolvido no maior escânda-
lo financeiro de Moçambique 
e não tem nenhum interesse 
em ver o assunto esclareci-
do”, le-se na publicação do 
FMO, feita na semana passa-
da, para mais adiante escre-
ver que além de dar protec-
ção po¬lítica a Maria Isaltina 
Lucas, este Governo continua 
a fazer pagamentos ilegais da 
dívida da EMATUM, contra-
riando o Acórdão do Conselho 
Constitucio¬nal (Acórdão 5/
CC/2019, de 3 de Junho), que 
de¬clarou nulo o empréstimo e 
a respectiva garantia soberana.
Pelo seu envolvimento nas “dí-
vidas ocultas”, Isaltina Lucas 
recebeu perto de dois milhões 
de dólares, segundo consta 
da folha de pagamentos da 
Privinvest, apresentada em 
Outu¬bro de 2019 pelo FBI, 
durante o julgamento de Jean 
Boustani, em Nova Iorque. 
Entre Agosto de 2013 e Julho 
de 2014, Maria Isaltina Lucas 
integrou o Con¬selho de Ad-

Mariano Nhongo, líder da au-
to-proclamada Junta Militar 
da Renamo, denunciou semana 
passada que Ossufo Momade, 
presidente da Renamo, estaria 
a enviar seus guerrilheiros ao 
combate contra os insurgentes 
em Cabo Delgado. No entanto, 
o porta-voz da Renamo, José 
Manteigas, desqualificou as de-
clarações de Nhongo, afirman-
do ser mais um “bleff” porque 
todos os homens Renamo estão 
nas bases do partido aguardan-
do o desfecho do processo de 
DDR.
Mariano Nhongo, em conver-
sa telefónica com a imprensa, 
denunciou o que chamou de 
pacto entre Ossufo Momade 
e Filipe Nyusi para enviar ho-
mens da Renamo ao comba-
te contra os insurgentes em 
Cabo Delgado.  A denúncia de 
Nhongo é assente no facto de 
Ossufo  Momade ter celebrado 
um acordo com a Frelimo para 
levar homens da Renamo para 
Cabo Delgado, para junto das 
Forças de Defesa e Seguran-
ça defender a pátria  contra 
o Estado Islâmico, mas este 
acredita que estes homens vão  
morrer a defender problemas 
que eles próprios desconhecem. 
Acrescentou que caso 0 Gover-
no continue a dar dinheiro a 
Ossufo Momade, ele e seus ho-
mens iriam assaltar os bancos 
comercias para também usu-
fruírem desse dinheiro, porque 
Ossufo Momade era traidor e 
revelou que os militares sequer 
tinham sapatos para calçar no 
mato. 
Nhongo ameaça a Frelimo di-
zendo que o partido estava de 
brincadeiras, tanto que a Fre-
limo não sente  a morte da 
população na região Centro do 
país. 
Por seu turno, o porta-voz da 
Renamo, José Manteigas, dis-
se ao MAGAZINE que as de-

clarações de Mariano Nhongo 
eram todas infundadas e falsas. 
“O presidente Ossufo Moma-
de não está a enviar homens 
da Renamo para Cabo Del-
gado, porque neste momento 
se aguarda pelo desfecho do 
processo de Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegração 
(DDR), e o presidente nunca 
iria enviar homens para a fren-
te de combate naqueles níveis”, 
justificou Manteigas. Questio-
nado sobe o estágio do DDR, 
o pota‐voz  disse que não tinha 
informação porque foi criada 
uma comissão para dirimir o 
assunto. 
Vinte e quatro horas após Ma-
riano Nhongo ter denunciado 
um possível pacto entre Ossufo 
Momade e Filipe Nyusi e ter 
ameaçado a Frelimo, por estar 
de brincadeiras, na quinta-feira 
foram registados dois ataques 
a autocarros que fizeram cinco 
feridos, na zona de Mutindiri, 
junto à principal estrada que 
liga o Sul e Norte do país.
Esta segunda-feira, homens ar-
mados, ligados à Junta Militar 
da Renamo (JMR), liderada 
pelo General Mariano Nhongo, 
atacaram o posto administrati-
vo de Dombe, na província de 
Manica, tendo resultado num 
morto e sete viaturas incendia-
das.
Segundo relatos, um grupo de 
sete homens, munidos de ar-
mas de fogo e instrumentos 

contundentes, escalou um es-
taleiro de uma empresa que se 
dedica à exploração de madei-
ra. No local, o grupo matou o 
sócio-gerente, de nacionalidade 
vietnamita, tendo igualmente 
queimado sete camiões de car-
ga.
Em menos de dois dias regis-
taram-se mais de três ataques, 
entre Manica e Sofala, tendo 
saldado em dois mortos, feridos 
e bens destruídos. A intensifi-
cação destes ataques acontece 
numa altura em que o líder da 

JMR já tinha ameaçado ata-
car, em resposta a um supos-
to plano de Ossufo Momade, 
presidente da Renamo, e Filipe 
Nyusi, Presidente da Repú-
blica, de levar guerrilheiros da 
Perdiz para combaterem os 
terroristas em Cabo Delgado.
Em declarações à Lusa, uma 
fonte do Centro de Saúde de 
Inchope confirmou a entrada 
e o tratamento de forma am-
bulatória de cinco pessoas por 
ferimentos de balas e estilhaços 
de vidro, que depois seguiram 
viagens.
Recorde-se que desde Agosto 
os ataques dos homens arma-
dos já fizeram 21 mortos em 
estradas e povoações das pro-
víncias de Manica e Sofala, por 
onde deambulam guerrilheiros 
dissidentes da Renamo, lidera-
dos por Mariano Nhongo.

Neuton Langa

ministração da EMATUM, 
tendo recebi¬do honorários 
mensais que totalizam 95 mil 
dólares.
Em Março de 2016, Filipe 
Nyusi nomeou Maria Isalti-
na Lucas para vice-ministra 
da Economia e Fi¬nanças, 
mas três anos depois, con-
cretamente em Fevereiro de 
2019, exonerou-a do cargo. A 
exone¬ração aconteceu numa 
altura em que decorriam as 

detenções de pessoas envolvi-
das nas “dívidas ocul¬tas”, o 
que levou a sociedade a pensar 
que Maria Isal¬tina Lucas se-
ria recolhida às celas. Aliás, o 
seu nome já fazia parte da lista 
de 16 gestores públicos que a 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica remeteu ao Tribu¬nal 
Administrativo, solicitando 
que fossem responsa¬bilizados 
financeiramente.
É que além de ter co-autoriza-

do a emissão de garantias do 
Estado, Maria Isaltina Lu¬cas 
é acusada de exercício simul-
tâneo de funções no Estado 
e nas empresas beneficiárias 
dos emprésti¬mos ilegais e 
de gestão de fundos prove-
nientes das dívidas ilegais. 
Entretanto, Maria Isaltina 
Lucas não só continua a gozar 
de liberdade, como também de 
protecção política do Governo 
de Filipe Nyusi.

Mariano Nhongo

Ossufo Momade
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UE não retoma 
apoio orçamental a 
Moçambique por agora
A União Europeia (UE) diz que 
ainda não estão reunidas con-
dições para a retomada do seu 
apoio ao Orçamento de Estado 
moçambicano, o que para alguns 
analistas passa por uma gestão 
prudente das finanças públicas 
e melhoria dos mecanismos de 
prestação de contas sobre a dívi-
da pública.
Não haverá retomada de apoio 
orçamental nem novo dinheiro 
direto ao Governo”, garantiu o 
representante da UE em Mapu-
to, António Sanchez-Benedito.
Aquele diplomata acrescentou 
que isso só vai acontecer quando 
Maputo acordar com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), 
um programa que inclua trans-
parência e boa gestão financeira.
O economista João Mosca diz 
que “estes são os aspetos que 
faltam na governação em Mo-
çambique porque não há trans-
parência na gestão das receitas e 
dívida públicas”.
“Há ausência de transparência 
de contratos, há um endivida-
mento excessivo do Estado e não 
se sabe porque é que isso conti-
nua assim, para além da ausên-
cia de limites de gastos públicos, 
para poder manter uma boa es-
tabilidade orçamental”, conside-
ra aquele economista.
Refira-se que o Centro de In-
tegridade Pública (CIP) havia 
alertado para o risco de gestão 
não prudente das finanças públi-
cas por parte do Governo, dada 
a persistente falta de prestação 
de contas sobre a gestão da dívi-
da pública.
Segundo o CIP, os limites de en-
dividamento e emissão de garan-
tias são definidos sem nenhuma 
justificação plausível, realçando 
que o limite para 2020 é de 19 
mil e 400 milhões de meticais, 
“e não há nenhuma justificação 
porque é que o mesmo foi fixado 
neste patamar”.
“Há uma persistente falta de 
prestação de contas sobre a ges-
tão da dívida pública, cenário 
semelhante ao de 2013 e 2014, 
anos em que foram contratadas 
as chamadas dívidas ocultas”, 
acusa o CIP.VOA

OE com base tributária comprometida 
O conselho de ministros aprovou a proposta de Orçamento do Estado (OE) e Plano Econó-

mico e Social para 2020 reconhecendo que a base tributária está comprometida devido à 
pandemia de covid-19.destaques

PQG aprovado com prioridade no 
desenvolvimento do capital humano
O Parlamento aprovou, 
sexta-feira passada, o Pla-
no Quinquenal do Gover-
no, um dispositivo que vai 
viabilizar o programa de 
governação do Executivo 
moçambicano nos próxi-
mos cinco anos. O plano 
tem como prioridades 
três pontos essenciais, 
como o desenvolvimento 
do capital humano, a jus-
tiça social, crescimento 
económico, a produtivida-
de e geração de emprego.

 Elísio Muchanga 

A aprovação do 
Plano Quinque-
nal do Governo, 
c om 173  vo -
tos do partido 

Frelimo, ocorre numa altura 
que o Governo está a tomar 
medidas face à pandemia do 
novo coronavírus. O docu-
mento, já em forma de lei, 
prevê, no sector de Educação 
e Desenvolvimento Humano, 
garantir acesso e participa-
ção equitativa de todas as 
crianças, até o final do en-
sino primário, com foco na 
integração de crianças com 
necessidades educativas espe-
ciais e redução das disparida-
des regionais e de género. 
No Ensino Superior, a garan-
tia de qualidade, de forma 
padronizada ao nível nacio-
nal e internacional, será um 
dos objectivos a ser seguido 
pelo Executivo nos próximos 
anos.
 A melhoria do racio entre 
os profissionais da saúde e 
os habitantes, bem como a 
formação de médicos em dife-
rentes especialidades irá tam-
bém merecer maior atenção 
do Executivo nos próximos 
cinco anos. 
De acordo com o documento, 
o sector da Saúde irá consu-
mir 15 porcento do orçamen-
to, com o recrutamento de 
265 médicos especialistas.
Segundo deu a conhecer o 

Primeiro-ministro Carlos 
Agostinho do Rosário, para 
além da Saúde, a Educação 
e a Agricultura representarão 
cerca de 45 porcento do Or-
çamento do Estado nos pró-
ximos cinco anos. 
Ainda no sector da Educa-
ção, nos próximos cinco anos 
está programada a constru-
ção de mais de 3 mil salas de 
aulas para o ensino primário, 
beneficiando cerca de 334 mil 
crianças, e para o ensino mé-
dio serão construídas duas 
mil salas de aulas para 220 
mil alunos.
 De forma detalhada, Do Ro-
sário frisou que 20 porcento 
do orçamento será gasto no 
sector da Educação, e neste 
período 48 mil professores 
serão contratados para o Sis-
tema Nacional de Educação, 
o que representa um aumen-
to de 33 porcento em relação 
aos anteriores cinco anos.
No que tange à Agricultura, 
serão alocados para este sec-
tor 10 porcento do orçamen-
to, com a expansão contínua 
de áreas irrigadas e uso sus-
tentável dos recursos hídri-
cos, bem como a melhoria 

da colheita em cerca de 3.5 
milhões de toneladas no ano 
agrícola 2023/2024, em com-
paração com os 2.6 milhões 
de toneladas alcançadas no 
ano 2018/2019.
Na área de infra-estruturas, 
especificamente no abaste-
cimento de água, o plano 
prevê a construção de 360 
sistemas e 10.500 fontes, que 
irão beneficiar mais de cinco 
milhões de pessoas nas zonas 
rurais, e a edificação de 32 
sistemas nas vilas e cidades, 
e o estabelecimento de cerca 
110 mil novas ligações domi-
ciliárias, abrangendo 820 mil 
pessoas.
Já no sector de energia, a 
aposta vai para a electrifi-
cação de todos os postos ad-
ministrativos do país, até ao 
fim do presente quinquénio. 
Assim, a cobertura eléctrica 
passará dos actuais 34 por-
cento para 63, até 2024.
 Na área de hidrocarbone-
tos prevê-se, neste período, 
que inicie a exploração da 
segunda fase do gás natural 
de Pande e Temane, e do pe-
tróleo leve em Inhassouro, na 
província de Inhambane.

Plano advém de eleições sangrentas e fraudulentas

Como é de esperar, o PQG 
não foi consensual para todas 
as bancadas com represen-
tação parlamentar. A Rena-
mo, na voz de Maria Ange-
lina Enoque, justificou a não 
aprovação do PQG pelo seu 
partido com o argumento de 

que o PQG constitui a ex-
pressão pragmática do mani-
festo eleitoral do partido no 
poder, que não foi sufragado 
pelo povo moçambicano. 
Segundo ela, este advém de 
eleições criminalmente san-
grentas e fraudulentas do 

enchimento de urnas e de fal-
sificação de editais. Nada no 
PQG concorre para que os 
órgãos do Estado sejam isen-
tos de actos partidários.
O PQG fala de manutenção 
da paz, mas nada se vislum-
bra em relação ao processo 
de Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração 
(DDR), pois não pode existir 
uma verdadeira paz sem a 
reinserção social dos abrangi-
dos pelo Acordo de Cessação 
Definitiva das Hostilidades. 
“O PQG não concebe a edu-
cação cívico-eleitoral, como 
forma de continuar a privile-
giar o roubo e a fraude elei-
toral como uma vergonhosa. 
O Serviço de Investigação 
Criminal continua relega-
do ao plano secundário, sem 
espaço de trabalho, sem la-
boratórios, sem meios circu-
lantes e com salários de misé-
ria”, disse Angelina Enoque. 
Entretanto, a Frelimo afirma 
votar a favor porque o PQG 
prioriza acções que visam 
melhorar a situação econó-
mica e social do país, reduzir 
a pobreza, as desigualdades 
sociais e criar um ambien-
te favorável ao investimento 
público e privado.
 “O PQG apresenta de forma 
clara e transparente a acção 
governativa, que está centra-
da na melhoria do bem-estar 
e da qualidade de vida das 
famílias moçambicanas, na 
criação de um ambiente de 
paz, harmonia e tranquilida-
de”, disse Abdul Gafar, do 
partido Frelimo.
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Chefe dos Serviços de Florestas atribui 
concessão florestal à sua esposa em Tete

Celebrar a mulher em 
tempos de pandemia 

Parece lenda. Até é co-
nhecida como família das 
concessões florestais na 
província de Tete. Damião 
Caliano Thepue, Chefe 
dos Serviços Provinciais 
de Florestas e Fauna 
Bravia, em Tete, atribuiu 
uma concessão florestal 
de 19.900 hectares à sua 
esposa, Isabel Gonçalves 
Barco Dias. Foi na região 
de Sabandar, localidade 
de Chueza, no posto 
administrativo-sede 
do distrito de Dôa, na 
província de Tete. Esta 
concessão à esposa é 
anterior à atribuição da 
concessão florestal em 
Mutarara ao seu filho, 
Avogadro Damião Caliano 
Thepue, 19.800 hectares, 
fazendo a sua família ser 
conhecida como família 
de concessionários de 
Tete.

António Zacarias

Para além desta 
ambígua conces-
são florestal no 
distrito de Dôa, a 
esposa de Damião 

Caliano beneficiou de outro 
direito de exploração florestal 
no povoado de Nhandoa, lo-
calidade de Ntsungo, no posto 
administrativo-sede do distrito 
de Moatize, património directo 
da família do Chefe dos Servi-
ços Provinciais de Florestas e 
Fauna Bravia, em Tete, que 
acumula estas funções com as 
de Chefe de Fiscalização de 
Florestas e Fauna Bravia, há 
quase cinco anos. 
A concessão da esposa do Che-

fe Caliano, em Dôa, surgiu à 
força. As autoridades interve-
nientes no processo, incluindo 
o então administrador daquele 
distrito, que é hoje governador 
da província de Tete, Domin-
gos Viola, tentaram ordenar 
uma melhor apreciação das re-
gras de funcionamento do sec-
tor de florestas, mas em vão, 
dado que o marido de Isabel 
Gonçalves Barco Dias é Che-
fe dos Serviços Provinciais de 
Florestas e Fauna Bravia, em 
Tete, e cumulativamente Chefe 
de Fiscalização de Florestas e 
Fauna Bravia.
É que no requerimento da es-
posa do Chefe Caliano estava 
escrito que “a outra área cedi-
da já não possui potencial flo-
restal”, dando a entender que 
possui dentro do distrito mais 
do que uma área de exploração 
florestal, daí que foi advertido 
pelo Governo do distrito, na 
altura dirigido por Domingos 
Viola, que “propõe-se que seja 
feito segundo as normas, de-
vendo apresentar o plano de 
maneio da nova área, atenden-
do que não se atende casos de 
mudança de área”. 
Porém, a orientação do actual 
governador da província de 
Tete foi posta de lado e a con-
cessão está lá a operar em ple-
no, e aos olhos de todos, numa 
clara afronta e demonstração 
de poder do Chefe dos Servi-
ços Provinciais de Florestas e 
Fauna Bravia, que é cumulati-
vamente Chefe de Fiscalização.  

Operadores florestais de Tete 
queixam-se ao governador Viola

Em reunião realizada numa 
unidade hoteleira, na margem 
do rio Zambeze, na tarde do 
dia 28 de Fevereiro último, na 
cidade de Tete, em que estive-
ram igualmente alguns mem-
bros do Conselho Executivo 
Provincial e o administrador 

do distrito de Tete, a Asso-
ciação dos Exploradores dos 
Recursos Florestais e Minerais 
de Moçambique apresentou ao 
governador Domingos Viola di-
versos problemas que ameaçam 
o sector de florestas naquela 
província. 

As queixas dos operadores flo-
restais em Tete foram apresen-
tadas em carta, entregue ao 
governador Viola por aquela 
associação de agentes econó-
micos. A missiva relata que “o 
sector de florestas, concreta-
mente a exploração de madei-
ra nativa, carvão e outros, tem 
enormes dificuldades que se 
agudizaram em 2014, ao ponto 
de deixar os operadores conces-
sionados e licenças simples na 
falência”. 
No seu ponto 1, o documento 
revela que “o crime organiza-
do no sector, nomeadamente 
a corrupção, exploração e ex-
portação ilegal, é o flagelo que 
prejudica não só os operadores, 
mas sim a todos, pois o Estado 
perde muito dinheiro de taxas 
e impostos nestes esquemas. As 
comunidades não se beneficiam 
dos 20% e os operadores não 
conseguem vender o seu produ-
to a preço justo”.
“Depois da Operação Tronco, 
o crime organizado no sector 
de florestas mudou de estra-
tégia. A exploração florestal 
é feita sem obedecer ao rigor 
recomendado na lei, ou seja, o 
sector virou um sistema de ex-
ploração em função das autori-
zações, isto é, documentos de 
difícil controlo financeiro que 
são atribuídos a um determina-
do grupo de indivíduos, na sua 
maioria estrangeiros sem áreas 
de exploração, através da cum-
plicidade de alguns nacionais 
que aliciam as comunidades e 
provocam os desmandos que 
assistimos”, lê-se no ponto 2 da 
referida carta.
No global, o governador de 
Tete conhece os problemas do 
sector de florestas na sua pro-
víncia. Até porque a carta dos 
exploradores florestais aponta 
que “no âmbito das reformas 
do sector de florestas, por um 
despacho ministerial foi proibi-
da a exploração e consequente 
exportação de certas espécies 
de madeira, decretando assim 

um defeso especial. Por for-
ça desse despacho ministerial, 
para a campanha 2019 não foi 
atribuída nenhuma quota de 
mondzo e nkula. Porém, regis-
tou-se uma massiva exploração 
destas espécies usando autori-
zações”.
O ponto 4 da nossa fonte escri-
ta dá a conhecer que quanto a 
chanfuta, umbila e jambire, o 
Governo decretou a proibi-
ção de exportação, reservan-
do para o consumo interno. 
Entretanto, está a acontecer 
que essas espécies estão sen-
do exportadas em toros. Na 
parte final desse ponto, os 

exploradores florestais pro-
põem que se a decisão do 
Governo mostrar-se ineficaz 
melhor é corrigir, pois des-
ta maneira tem propiciado a 
corrupção. 
“Com a governação descen-
tralizada já estão criadas as 
condições para que a explo-
ração florestal seja sustentá-
vel, com benefícios às nossas 
comunidades, pois pode-se 
questionar com rigor a lega-
lidade das autorizações emi-
tidas centralmente, pois a lei 
recomenda que a exploração 
florestal deve ser feita mediante 
licença”, lê-se na carta. 

Celebramos o 7 de Abril em 
um tempo em que o mundo 
regista a pandemia do co-
ronavírus. Não deixa de ser 
esclarecedor que tenha sido 
uma mulher a primeira a dar 
o rosto a esta desta pande-
mia em Moçambique. Cele-
bremo-las também por isso
Quarentena e nove anos 
podem ser uma eternidade 
ou podem ser nada. Podem 
passar na lentidão dos dias 
de prisão ou na fugacidade 
de quem esteja a viver um 
sonho. São exactamente 49 
os anos que se passam da 
instituição do dia da mulher 
moçambicana. Foram, simul-
taneamente, os dias de prisão 
e os dias de sonho.
Foi instituído para celebrar o 
aniversário da morte de Josi-
na Machel, heroína nacional, 
e com ela a luta pela eman-
cipação da mulher. Em 1971, 
ainda nem mesmo o país era 
emancipado, as armas ainda 
se faziam ouvir na luta pela 
independência, com milhares 
de homens e outros milhares 
de mulheres, de armas e al-
mas em punho, para impor o 
sol de Junho dali a mais qua-
tro anos. 
Volvidos quarenta e nove 
anos, muito há-de ter muda-
do, na vida do país e na vida 
das mulheres. O país fez-se 
independente e as mulheres 
seguiram-lhes os caminhos. 
A título de exemplo, hoje, 
se olharmos para fotografia 
do executivo, perceberemos 
35% de rostos femininos. E 
alguns em áreas tão sensí-
veis como Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos e 
Negócios Estrangeiros e Coo-

peração. 
O número aumenta quando 
olhamos para os cargos de 
liderança em outros quadran-
tes. Mulheres estão a frente 
da Assembleia da República 
(Esperança Bias), do Con-
selho Constitucional (Lúcia 
Ribeiro), Procuradoria-geral 
da República (Beatriz Bu-
chili). São números para ce-
lebrar, embora se reconheça 
que haja ainda muito cami-
nho para trilhar. Das listas 
efectivamente zebras dos par-
tidos políticos ao número de 
crianças do género feminino 
nas salas de aulas num país 
devastado pelas uniões pre-
maturas.
Este é um 7 de Abril cele-
brado longe da Praça do 
Destacamento Feminino ou 
do Monumento para Orga-
nização da Mulher Moçam-
bicana, símbolos maiores 
das celebrações femininas. 
O distanciamento foi impos-
to pelo estado de emergên-
cia. É um 7 de Abril que se 
celebra sem pompa, apesar 
da circunstância permitir, 
merecer e exigir. Estes são 
outros tempos, tempos de 
outras lutas, no feminino, 
contra a pandemia da co-
vid-19. 
E as mulheres serão chama-
das, outra vez. Não deixa de 
ser esclarecedor que tenha 
sido uma mulher a primei-
ra a dar o nome e por isso 
o rosto nos casos positivos 
do coronavírus em Moçam-
bique. Foi Lúcia Comiche 
que, em pleno silêncio insti-
tuído pelas cortinas de ferro 
em nome dos infectados pelo 
coronavírus, pôs-se a frente.
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Milagre, Trump e Bolsonaro já 
acreditam no vírus!*

opinião
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Um dia, René Descartes, um 
tipo que pensava, muito e 
com método, escreveu: “O 
bom senso é a coisa mais bem 
partilhada do mundo.” Para 
Descartes todos tinham bom 
senso, ou pelo menos parecia, 
pois “cada um pensa tê-lo em 
bastante quantidade.” Eu que 
penso menos e com pior mé-
todo, admito que quase todos 
temos bom senso. A prova é 
que nem a alguns malucos isso 
escapa: “Maluco, maluco, mas 
não põe o cu no fogão...” Eis 
um dito português que, como 
quase todos os provérbios, tem 
razoável bom senso.
Então, sendo tão partilhado, 
continuou o filósofo a discor-
rer em Discurso sobre o Mé-
todo, (1637), o bom senso, 
essa capacidade de distinguir 
o verdadeiro do falso, “é na-
turalmente igual em todos os 
homens”. Bom senso, todos 
temos - concluiu Descartes. 
Outra coisa, diz ele, é termos 
a mesma opinião. Aí há diver-
sidade no julgar do verdadei-
ro e do falso porque a opinião 
não vem de “sermos uns mais 
desprovidos que outros”, mas, 
isso sim, porque conduzimos 
os pensamentos por diferen-
tes vias e não valoramos tudo 
à mesma medida. Quer dizer, 
pode haver gente a achar bem 
que se ponha o cu no fogão, 
sobretudo se as nádegas não 
forem as suas.
E assim entramos na ques-
tão inevitável do coronaví-
rus. Apesar das palavras de 
Descartes serem antigas, fei-

tas quando Portugal era dos 
Filipes, elas ainda hoje nos 
explicam muita coisa. Claro 
que atacar a pandemia é uma 
prioridade, mesmo Donald J. 
Trump sempre considerou as-
sim. Ele tem o suficiente bom 
senso, igual ao da primeira ci-
dadã apanhada pelo microfone 
de uma tevê, num passeio lis-
boeta, ainda nos tempos felizes 
da Antiguidade, fevereiro de 
2020, antes do primeiro infecta-
do português: “Também acho, 
todos os cuidados com esse tal 
coronavários são poucos...” En-
fim, bom senso, singelo e bem 
espalhado.
Trump tinha igual bom senso. 
Produziu foi opiniões diferentes 
porque o caminho do raciocínio 
dele passa sempre por valores 
mais altos, os interesses de um 
tal Donald J. Trump, interes-
ses que não é qualquer tran-
seunte lisboeta que os tem.
E, recentemente, sempre com o 
mesmo bom senso (como pode 
haver outro sobre tamanha 
epidemia?!) Trump mudou de 
opinião porque não dava jeito 
a anterior. Não à salvação dos 
infectados, não dava jeito era 
à reeleição do interessado, caso 
chegasse a novembro com mais 
de dois milhões de mortos. Por 
favor, não menosprezem o bom 
senso de Trump, ignorá-lo é 
desculpar-lhe os crimes.
É um milagrezinho que Trump 
comece a dar conta do perigo 
do coronavírus e é outro mila-
grezinho que tenha arrastado 
Bolsonaro para a luz. 
Jair Bolsonaro talvez seja outro 
caso. Talvez. Até ontem ele fa-
lou sempre “dessa gripezinha”, 
e isso pode ser que não fosse 
só opinião mas um caso mes-
mo de ausência de bom senso. 
Afinal, Descartes quando expli-

cou o bom senso, essa capaci-
dade repartida por igual entre 
“todos os homens”, já parecia 
então excluí-la aos calhaus. 
Outro filósofo francês, o barão 
d’Holbach, escreveu um século 
depois de Descartes um livro 
cujo título tratava já do caso 
de Bolsonaro: O Bom Senso, 
ou Ideias Naturais Opostas às 
Ideias Sobrenaturais.
Assim, a opinião reiterada de 
Bolsonaro sobre o covid-19, 
“uma gripezinha”, depois de 
tanto mundo e tanta tragédia 
mostrar o contrário, podia não 
entrar, segunda a classificação 
do barão d’Holbach, na cate-
goria natural de bom senso. 
O atual presidente brasileiro 
alinha, e não o esconde, no 
campeonato das ideias sobre-
naturais. Seus ídolos em saúde 
mental, o pastor Silas Malafaia 
e o bispo Edir Macedo, ain-

da há dias insistiam em não 
cancelar a ida das massas aos 
cultos religiosos apesar dos ris-
cos de infecção. Nesses casos, 
porém, do pastor e do bispo, 
não foi ausência de bom senso. 
Bom senso têm-no, mas, como 
se sabe, toda opinião deles 
passa primeiro pela portagem 
onde se recolhe o dízimo das 
massas.
Até ontem, Bolsonaro insistiu 
em “gripezinha”. Agora já a 
admite um horror. A mudança 
pode explicar-se por ele estar 
sujeito a uma influência terre-
na ainda superior às já aludi-
das influências sobrenaturais. 
Trump mudou e Bolsonaro 
seguiu-o. E isso é bom. São 
ínvios os caminhos dos senho-
res pastores que continuam a 
conduzir ao desastre; já os do 
egoísta da Casa Branca, e mo-
tivados pelos seus interesses 

egoístas, mudaram de direção. 
Aleluia! Para este, não para 
aqueles.
É um milagrez inho que 
Trump comece a dar conta do 
perigo do coronavírus e é ou-
tro milagrezinho que tenha ar-
rastado Bolsonaro para a luz. 
Reze quem quiser, e fiquemos 
céticos os outros homens de 
boa vontade, torcendo porém 
todos para que a pandemia seja 
reconhecida no que ela é: um 
facto terrível.
E se por acaso, o que prova-
velmente acontecerá, o pastor 
Malafaia e o bispo Macedo 
aproveitarem os milagrezinhos 
das mudanças das opiniões 
terrenas, para também eles 
mudarem as suas, não cobre-
mos a mudança tardia. A pes-
te não é uma maldição, é uma 
doença que também se comba-
te com templos vazios. dn.pt

Ferreira Fernandes
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Passam exactamente sete 
dias desde que o Presidente 
da República, em comuni-
cação à Nação, decretou o 
estado de emergência, em 
todo o território nacional, 
medida que foi depois ra-
tificada, por unanimidade, 
pelas três bancadas que 
compõem o Par lamento 
moçambicano.
Quanto a nós, face à evolu-
ção da Covid-19, e após a 
confirmação dos primeiros 
casos no país, era inevitá-
vel que o Governo, à seme-
lhança do que têm estado 
a fazer outros países pelo 
mundo fora, agravasse as 
medidas, visando evitar um 
contágio descontrolado pelo 
novo coronavírus, com po-
tencial de sobrecarregar o 
nosso já de si frágil sistema 
de saúde.
Portanto, as medidas es-

pecíf icas posteriormente 
anunciadas pelo Governo, 
no contexto de emergência, 
dentre as quais se destaca 
a limitação da entrada e 
saída de pessoas em terri-
tório nacional, a suspensão 
das aulas em todos os ní-
veis de ensino, a proibição 
de realização de eventos 
públicos, o encerramento 
de estabelec imentos co-
merciais de diversão, bem 
como a imposição de medi-
das de prevenção a adoptar 
pelas instituições públicas 
e privadas, nos transportes 
colectivos, mercados e ou-
tros sectores de actividade, 
são tão duras quanto neces-
sárias e oportunas.
Exemplos pelo mundo, in-
cluindo os países da região, 
têm sido elucidativos de 
que a prevenção, antecipa-
ção, disciplina e responsa-

bilidade são as maiores ar-
mas que temos no combate 
a este inimigo comum.
É preciso agir preventiva-
mente e colectivamente. 
Parece-nos que o Governo 
(incluindo o Banco Cen-
tral), algumas empresas, 
famíl ias e indivíduos já 
vêm fazendo, embora no 
início tenha sido de forma 
tímida.
É digno de realce a proacti-
vidade da Banca comercial, 
que bem antes da entrada 
em vigor do Decreto Presi-
dencial já vinha adoptando 
um conjunto de medidas, 
não apenas para assegurar 
a continuidade da sua ac-
tividade, salvaguardando a 
segurança e bem-estar dos 
clientes, mas indo bem além 
disso, disponibilizando solu-
ções criativas e inovadoras 
para que os Clientes e con-

sumidores tenham o mínimo 
impacto com a crise.
A t í tu lo  de  exemplo ,  o 
Moza Banco, que já deu 
provas da sua capacidade 
de resiliência e superação, 
naquilo que pode ser con-
siderado uma atitude pio-
neira e corajosa, decidiu 
manter a “Prime” em 18%, 
mesmo perante o agrava-
mento em 0,4% que a mes-
ma sofreu no presente mês 
de Abril, passando para os 
18,40%. Como resultado 
desta medida, os Clientes 
que tenham financiamentos 
naquela instituição indexa-
dos a taxa prime não serão 
penalizados por este agrava-
mento. O Banco demonstra, 
assim, a sua sensibilidade e 
solidariedade para com os 
cidadãos, famílias e empre-
sas que, diante do cenário 
que se vive, poderão enfren-

tar dificuldades para honrar 
com os compromissos finan-
ceiros assumidos. Mais do 
que isso, a banca nacional 
e o Moza Banco, particu-
larmente, mostra que está 
ciente do papel preponde-
rante que os serviços finan-
ceiros têm neste período, e 
que continuarão a ter no 
processo de reconstrução 
pós-crise.
Certamente que haverá Mo-
çambique para além da Co-
vid-19, e o sector financeiro, 
a par dos demais, continua-
rá a ser essencial para o re-
lançamento da actividade 
económica, no apoio às fa-
mílias e empresas.
Enquanto a situação não 
se normaliza, mantenhamo-
-nos seguros e vigilantes, 
acatando as orientações das 
autoridades, sem no entan-
to perder a esperança.

Mantenhamo-nos seguros 
e vigilantes

Recuperado
Altifalante

Quem vai precisar de algum tempo para recuperar da ver-
gonha pública é a ministra que anunciou as medidas mais 
específicas do decreto presidencial que nos colocou em es-
tado de emergência. Mostrou-se desconhecedora dos “mai-
-lôves”, estes transportes que há muito fazem parte do ima-
ginário e da realidade popular e que em muito aliviou o 
Governo de que faz parte da crise de transportes que se viu 
a braços.

O mundo carcomido pelo 
medo. O medo a impor uma 
barreira ao elemento mais pri-
mário do ser humano, a socia-
bilidade. Braços desestendidos 
ao outro. Sorrisos escondidos 
por detrás das máscaras, mas 
o marejar dos olhos ainda 
desprotegidos testemunham 
pelo receio de um presente 
que ameaça vedar o futuro. 
 E, se sobrevivermos ao pre-
sente, se o futuro chegar, os 

homens e as mulheres não se-
rão mais os mesmos, dizem os 
mais optimistas. Imagino que 
tenha sido o mesmo que mi-
lhares de pessoas no auge da 
segunda guerra, com as bom-
bas cada vez mais audíveis e 
frequentes sobre seus tectos, o 
mundo de rastos, as vidas em 
suspenso, pensaram. Mas hoje 
vê-se profundamente contra-
riados, com as guerras, outra 
vez, cada vez mais frequentes, 
as balas, que nem mesmo o 
coronavírus cala, a empurra-
rem milhares de pessoas para 
fora das suas casas. 
A História ensina, mas o Ho-
mem não aprende. É o mes-

mo que entre nós vemos. 
Enquanto temíamos que a de-
zena de casos se multiplicasse, 
chegou uma boa nova. «Te-
mos um caso completamente 
recuperado». E o advérbio 
não era mero elemento frá-
sico. A notícia foi anunciada 
em meio a conferência de im-
prensa do Ministério do Saú-
de, em meio ao emaranhado 
de números que diariamente 
ouvimos, sem pompa, porque 
a circunstância não permitia. 
Mas, não avançou se o «re-
cuperado» teria sido um caso 
importado ou de transmissão 
local. «Um caso está comple-
tamente recuperado. Temos 

de dar importância a isso», 
disse, acrescentando mais «te-
mos de reconhecer que fize-
mos um bom trabalho».
É o Governo a exigir louros 
de um caso que sempre o quis 
fechado. Como se o Gover-
no pensasse que estivéssemos 
ainda sobre um regime dita-
torial e que ainda tivesse con-
trolo sobre tudo. E, como já 
nos habituamos, o silêncio do 
Governo é contraproducente 
neste tempo em que as re-
des sociais fazem as vezes de 
porta-vozes. Enfim, «um caso 
está completamente recupera-
do. Temos de dar importân-
cia a isso».

Quem vai precisar de algum 
tempo para recuperar da 
vergonha pública é a minis-
tra que anunciou as medidas 
mais específicas do decreto 
presidencial que nos colocou 
em estado de emergência. 
Mostrou-se, numa comunica-
ção que até estava a ser bri-
lhante, desconhecedora dos 
“mai-lôves”, estes transportes 
que há muito fazem parte do 
imaginário e da realidade po-
pular e que em muito aliviou 
o Governo de que faz parte 
da crise de transportes que 
sempre se viu a braços. Prova 
inequívoca do abismo entre 
executivo e o povo. 

Elton Pila
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opinião Voz do Povo

Olhar fotográfico

Vigilância e mão dura contra os 
especuladores de preços

Liazel Macie
Penso que não é justo os comer-

ciantes agravarem os preços dos 
produtos de primeira necessidade 
devido a Covid-19. É preciso que 
a Inspecção-Geral das Actividades 
Económicas tome medidas drásti-
cas para combater os que fazem 
especulação de produtos, aplican-
do multas para não voltarem a 
praticar preços exorbitantes. En-
tretanto, os consumidores devem 
ser vigilantes nos mercados, não 
somente para combater a espe-
culação de preços, mas também 
denunciando às entidades compe-
tentes.

Douglas Madjila 
O Governo devia assegurar a 

disponibilidade de comida suficien-
te para os próximos seis meses, em 
todo o país, embora o problema 
que estamos a registar agora seja a 
especulação dos preços, principal-
mente dos produtos de higiene e 
de primeira necessidade, pois Mo-
çambique é fortemente dependen-
te da África do Sul, país vizinho 
que já tem casos confirmados da 
Covid-19 e que encerrou parte das 
suas fronteiras. Apelo ao Governo 
para tomar medidas severas de 
modo a combater os comerciantes 
que fazem a especulação dos pre-
ços de produtos.

Carla da Conceição
Por causa do coronavírus al-

guns comerciantes já começaram 
a aproveitar-se da demanda na 
procura de produtos diversos, 
uma vez que muitas famílias pre-
ferem fazer compras em quantida-
de para manter o stock em casa. 
Portanto, estas manobras de co-
merciantes desonestos que tiram 
proveito da Covid-19 devem ser 
punidas e estes responderem na 
barra da justiça, porque isso não 
faz sentido. Pedimos a quem é de 
direito para que ajude com urgên-
cia.

Alexandre Massango
Há escassez de produtos de pri-

meira necessidade em todo o país. 
A situação deriva do bloqueio da 
fronteira com a África do Sul, o 
país que abastece a Moçambique. 
Por outro lado, alguns comercian-
tes já começaram a especular os 
preços, uma situação que o Go-
verno promete colocar mão dura. 
O Governo moçambicano devia 
implementar os modelos dos paí-
ses desenvolvidos na garantia de 
serviços básicos grátis, nomeada-
mente água, energia, alimentação 
e assistência médica. 

Nilton Cumbe
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Engajada em todas as frentes na defesa dos seus Direitos e 
Valores, a Mulher será, uma vez mais, exemplar na prevenção e 

combate à pandemia do novo Coronavírus no nosso País

Ode ao 7 de Abril,
dia da Mulher Moçambicana!

Somos ,  anos movimentando Pessoas e Bens

Cartaz 7 Abril final.indd   1 4/4/20   10:52 PM
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Privados buscam estratégias para redução 
de custos no abastecimento de água 

INSS suspende prova anual de vida
O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) comunica a suspensão temporária da Prova Anual de 
Vida a todos os pensionistas do Sistema de Segurança Social, no âmbito das medidas de prevenção 

contra a propagação da pandemia da Covid-19. Durante o período de suspensão, o pagamento das 
pensões decorrerá normalmente.nacional

A empresa Água das Região de 
Maputo (AdeM) passa a fornecer 
água potável 24 horas por dia, 
desde sexta-feira, 27 de Março, a 
cerca de 13 mil clientes, nas cida-
des de Maputo, Matola e a vila 
municipal de Boane, na provín-
cia de Maputo.
Trata-se da materialização do 
“Projecto de Abastecimento de 
Água 24 Horas”, enquadrado no 
Programa Acelerado Integrado 
de Redução de Perdas (PAIRP), 
que prevê o fornecimento de 
água a um total de 30 mil clien-
tes, até ao final do presente ano.
João Francisco, director da Área 
Operacional da Matola, disse que 
com o projecto pretende-se que 
gradualmente se forneça água 
a cerca de 30 mil clientes, loca-
lizados nos bairros de Djonasse, 
Djuba, Matola-Rio, Beleluane, 
Trevo, Machava-Sede, Acordos 
de Lusaka, Tchumene bem como 
a área operacional de Laulane e 
a Vila Olímpica, Central C, Alto 
Maé e Costa do Sol.
“Está previsto para este ano co-
brir mais 17 mil clientes na nos-
sa carteira e esperamos que até 
ao fim do ano tenhamos 30 mil 
clientes a receber água 24 horas 
por dia. A nossa expectativa até 
2023 é de que cerca de 200 mil 
clientes já tenham água de for-
ma contínua, o que representa 
aproximadamente 50 por cento 
daquilo que é da nossa carteira 
de clientes”, explicou João Fran-
cisco.
Por sua vez, Isabel Zandamela, 
residente no bairro Djuba, referiu 
que receber água 24 horas por 
dia, já é uma realidade.
“Esta iniciativa vai ajudar as 
pessoas que não têm condições 
para comprar água mineral, pois 
já temos água potável para o 
consumo. No âmbito das acções 
de prevenção do novo Coronaví-
rus nós precisamos de água para 
lavar as mãos constantemente”, 
disse Isabel Zandamela.
Félix António, igualmente bene-
ficiário, disse estar satisfeito pelo 
facto de a AdeM passar a for-
necer água 24 horas por dia aos 
residentes do bairro pois isto vai 
melhorar a qualidade de vida de 
cada utente.

AdeM garante água 
potável 24 horas por 
dia

São pelo menos 600 
filiados na Associação 
dos Fornecedores de 
Água Potável, que ope-
ram no sector privado, 
distribuídos por vários 
pontos dos municípios 
de Maputo e Matola. A 
estes juntam-se ainda 
centenas de operadores 
nesta área, que junto do 
Governo têm empreen-
dido esforços no sentido 
de garantir o fornecimen-
to de água a instituições 
e particulares, em zonas 
onde a rede pública ainda 
não chega.

Aida Matsinhe

Com vista a redu-
zir os custos de 
produção, que no 
final acabam pe-
sando no bolso do 

consumidor, estes fornecedores 
estão a empreender esforço-
sos com o intuito de tornar as 
fontes de energias renováveis 
como uma das saídas.
Em contacto com alguns forne-
cedores privados foi notório o 
esforço que têm feito com o in-
tuito de garantir a expansão da 
rede de água nas suas zonas de 
actuação. Aliás, na zona norte 
da Matola, e não só, concre-
tamente nos bairros de expan-
são, seguem os investimentos 
na construção de sistemas de 
abastecimento de água. 
Estes investimentos estão a 
permitir o aumento do volume 
de água captada do subsolo e o 
seu tratamento, o que vai ga-
rantir o fornecimento de água 
para as famílias com mais qua-
lidade, segundo ficamos a saber 
dos associados na Associação 
dos Fornecedores de Água 
(AFORAMO).
Na cidade de Maputo, o Go-
verno garante o abastecimento 
de água até ao bairro 25 de Ju-
nho, e na Matola, nas zonas de 
expansão, na sua maioria o for-
necimento de água é feito pelos 
privados. 

“De recordar que na cidade de 
Maputo, nos anos 80 até 90, tí-
nhamos muita cólera e a partir 
da altura em que intensificou o 
número de privados registamos 
uma melhoria na redução desta 
doença, o que mostra o traba-
lho que o privado está a desen-
volver”, disse Benjamim Pale, 
proprietário das Águas SIM.
Pale, que opera nos bairros 
São Dâmaso e Ndlavela, disse 
igualmente que a água é um 
bem precioso, o que suscita a 
intervenção de todas as forças 
com vista a responder às ne-
cessidades da população, sendo 
neste âmbito que são chama-
dos os que dispõem de recursos 
para investir nesta área. 
Operando nesta área desde 
2004, Benjamim Pale avaliou 
positivamente a relação que 
tem com o Governo na criação 
de condições para que o forne-
cimento de água seja levado a 
cabo sem grandes sobressaltos. 
“O Conselho de Regulação de 
Água (CRA) regula as nossas 
actividades, incluindo as ta-
rifas que devem ser aplicadas, 
olhando para aquilo que são 
os ganhos que o sector privado 
também deve tirar neste negó-
cio”, disse Pale.

Lamentando a existência de 
operadores privados que não 
estão licenciados e praticam 
preços muito baixos, o opera-
dor alertou que é preciso cha-
mar atenção ao perigo que as 
pessoas ligadas a estas redes 
(que funcionam sem licença) 
correm, pois, na sua maioria, 
as condições de higiene e se-
gurança não são observadas, o 
que coloca em risco a vida dos 
consumidores.
Por outro lado, este fornecedor, 
falando dos ganhos tirados pe-
los operadores privados que es-
tão a trabalhar de acordo com 
o estabelecido pelo Governo, 
avançou que estes têm a possi-
bilidade de aceder a emprésti-

mos bancários. 
Mais adiante, Pale disse que o 
facto de estarem a operar de 
forma legal abre espaço para 
algumas formações que, na sua 
maioria, são orientadas por 
Organizações Não-Governa-
mentais, e esse ganho, segundo 
a fonte, resulta do facto de se-
rem conhecidos pelo Governo 
que, por sua vez, canaliza es-
tas oportunidades a este gru-

po.
“Dessas formações saímos 
mais capacitados em fazer, por 
exemplo, o acompanhamento 
da taxa de compra de energia 
eléctrica em relação aos custos 
de abastecimento de água”, 
acrescentando que “a energia 
é uma das matérias-primas in-
dispensáveis para o nosso fun-
cionamento”. 
Tendo começado a operar 
na área de abastecimento de 
água em 2004, com apenas 
um cliente, hoje, Pale conta 
com uma média de 800 clien-
tes, distribuídos pelos bairros 
acima referidos, e entende que, 
apesar dos custos de produ-
ção serem elevados, há condi-
ções para a expansão da rede 
de abastecimento de água nos 
bairros onde a rede pública 
ainda não chega. 

Doutor Sofrimento Ningore
Especialista em medicina tradicional

Voce que sofre de:

-Impotência sexual      
-Esterilidade
-Corrimento
-Borbulhas no pénis 
-Sífilis
-Doenças venéreas cronicas
-Dores de útero
-Diabetes
-Comichão
-Aumenta o sexo e aumenta a potência
-Ser apertado por espíritos a noite
-Sonhar a fazer sexo
-Deixar de fumar
-Dar sorte no serviço
-Recuperação de amor perdido
-Asma
-Período prolongado
-Hemorroides
-Dores de coração

As crianças com menores de cinco anos recebem 
tratamento gratuito

Dirija se ao consultório médico Ningore, no bairro 
da Malhangalene, rua do Alba numero 56,perto da 

Delta Segurança.
Consultas das 08:00 ás 12:00 horas e das 14:00 ás 

18:horas.

Contactos:82-8050930/84-8050930

PUBLICIDADE
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Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

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

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

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

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

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

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

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 
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Código Penal traz melhorias na defesa dos direitos das crianças 

“Podemos ver que houve um sal-
to qualitativo em termos de re-
presentatividade. Se pegarmos 
no caso concreto da situação das 
mulheres ao nível da Administra-
ção da Justiça, podemos ver que 
esta legislatura está a começar 
muito bem”, disse.
Sustentou com a recente nomea-

ção de Lúcia Maximiano do Ama-
ral para o cargo de Presidente do 
Tribunal Administrativo, facto 
que vem juntar-se à nomeação de 
Lúcia Ribeiro para Presidente do 
Conselho Constitucional, Beatriz 
Buchille para Procuradora-Geral 
da República, e Helena Kida para 
ministra da Justiça, Assuntos 

Constitucionais e Religiosos.
Todas estas nomeações, segundo 
Muianga, são uma demonstração 
de que a mulher é capaz de assu-
mir tais cargos, e isso mostra que 
o Chefe de Estado é sensível na 
questão de género.
Para Muianga, estas nomeações 
são encorajadoras para as novas 

Há sensibilidade em relação a questões de género 

Não basta o acesso, é pertinente a qualidade

Os sinais são animadores, mas a luta pela igualdade de género está longe do fim

A mudança não deve ser 
vista no elevado número 
de mulheres nos lugares 
de tomada de decisão, 
mas na diferença que 
fazem quando estão na 
liderança. Assim enten-
dem as mulheres jovens 
e líderes em diferentes 
frentes que, apesar de 
pairar alguma esperança, 
mediante os progressos 
que estão a ser alcança-
dos na luta pela igualdade 
de género, reconhecem 
que a caminhada ainda é 
longa.

Aida Matsinhe

No país multipli-
cam-se aconte-
c imentos que 
atestam a cres-
cente presença 

da mulher na organização 
política, jurídica, econó-

mica, cultural, desportiva, 
entre outras áreas de de-
senvolvimento, entretanto, 
apesar desta presença mas-

siva, mulheres jovens enten-
dem que a luta pela igual-
dade de género ainda está 
longe do fim. 
Juvita Ngovo, vice-pre-

sidente da Associação da 
Mulher na Comunicação So-
cial (AMCS), fazendo uma 
radiografia da situação da 

mulher moçambicana, en-
tende que, de um modo ge-
ral, Moçambique registou 
avanços significativos nesta 
questão de género, em dife-

Quitéria Guirengane, uma 
jovem activista que recen-
temente entrou para as fi-
leiras da política pela Nova 
Democracia, fez um olhar 

sobre os ganhos e desafios 
alcançados pela mulher na 
esfera política, e entende 
que comparando com a úl-
tima legislatura há avanços 
e retrocessos, pois se antes 
Moçambique t ínha duas 
chefes de bancada mulheres, 

hoje o número foi reduzido 
a zero. Apenas 22 porcento 
dos presidentes das Comis-
sões de Trabalho da AR são 
mulheres. 

Mesmo com a situação rela-
tivamente encorajadora do 
Conselho de Ministros e das 
Secretárias de Estado, so-
mente 30 porcento dos go-
vernadores provinciais e 11 
porcento dos presidentes de 
autarquias são mulheres.

Os números actuais, segun-
do Guirengane, comunicam 
ainda a insuficiente voz das 
mulheres na hora e nos es-
paços de elaboração das 
listas eleitorais em muitos 
partidos, para além da bai-
xa renovação política, capaz 
de dar lugar a novas vozes 
de mulheres empoderadas.
Guirengane disse ainda que 
não basta o acesso, é perti-
nente a qualidade, o legado, 
a meritoria e a inspiração 
para outras jovens ousarem 
sonhar através das janelas 
que são abertas por estas 
mulheres. 
“Para mim, o maior desa-
fio desta legislatura é re-
tirar as mulheres das salas 
de sessões para, em sonori-
dade e união que transcen-
da as barreiras partidárias, 
inovarem em jornadas par-
lamentares provinciais de 
auscultação com raparigas e 
mulheres de todos os distri-
tos, assumindo compromis-
sos semestrais concretos de 
seguimento nas sessões”.
Este mecanismo de diálogo, 
segundo Guirengane, pode-
rá convencer as mulheres de 
Angónia ou Chigubo que o 
seu voto conta.
Olhando para a importân-
cia da representatividade 
da mulher na esfera políti-
ca, Guirengane referiu que 
em tempos como este de 
Covid-19 e dos ataques em 
Cabo Delgado percebe-se 
ainda melhor o significa-
do da Resolução 1325 sobre 

rentes áreas, embora reconheça 
que a caminhada ainda é longa, 
olhando para a questão da vio-
lência baseada no género, no nú-
mero ainda assustador de anal-
fabetismo, cujo rosto é feminino.   
Estas questões, segundo a vice-
-presidente da AMCS, consti-
tuem uma barreira ao alcance 
dos Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, um instru-
mento assumido pelas nações, 
cujo Moçambique também é sig-
natário.
No concernente à situação da 
mulher na comunicação social, 
Ngovo reconhece que sob o pon-
to de vista de números há um 
crescimento significativo, embo-
ra desproporcional, olhando para 
a ocupação de cargos de chefia 
e oportunidades na cobertura 

de assuntos políticos. Porém, a 
fonte acrescentou que, de forma 
tímida, algumas redacções já co-
meçam a indicar mulheres para 
estes trabalhos, o que num tem-
po atrás não era visível.
“O desafio é lutar para que a 
mulher seja vista como uma pro-
fissional capaz e que as oportu-
nidades sejam dadas a todos de 
igual forma, desde que estas se 
mostrem capazes de executar 
com profissionalismo as tarefas 
que lhes são atribuídas”, referiu.
Por seu turno, Elisa Muianga, 
gestora da Academia Política da 
Mulher, uma unidade de género 
do Instituto para Democracia 
Multipartidária (IMD), fez uma 
análise da situação da mulher 
desde a luta pela Independência 
nacional, entendendo que esta 

começa nesta altura a perceber 
que tem os mesmos direitos que 
o homem.
É nessa senda que depois da In-
dependência, isso na década de 
80, começam a surgir movimen-
tos  que lutavam pela igualdade 
de direitos entre homens e mu-
lheres, e estes movimentos são 
estimulados pela Constituição de 
90, o que estimulou as transfor-
mações que foram surgindo em 
benefício da mulher. 
“É verdade que não foi rápido, 
é preciso lembrar que a luta é 
constante e a cada ano que pas-
sa são notórias as conquistas. 
Por exemplo, é notória a repre-
sentatividade das mulheres ao 
nível dos diferentes órgãos do 
poder legislativo, executivo, e 
agora no judiciário”, explicou.

gerações, pois estas mulheres 
constituem um modelo e en-
corajam as jovens a romper 
com todas as barreiras sócio-
-culturais e seguirem os seus 
sonhos.
Entretanto, apesar dos ganhos 
acima referidos, Muianga ma-
nifesta a sua preocupação no 
que concerne à fraca presença 
da mulher nos órgãos de Ad-
ministração da Justiça, tra-
zendo como exemplo o facto 
de, no Tribunal Administrati-
vo, dos 12 Juízes-Conselheiros 
apenas duas é que são mulhe-
res, e esta situação assiste-se 
também, por exemplo, a nível 
da PGR. 
Para a gestora da Academia 
Política da Mulher, as cele-
brações do Dia da Mulher 
Moçambicana são igualmente 
um momento de reflexão em 
relação às conquistas alcançadas 
e caminho a seguir, que descre-
veu como sendo longo.
 Disse ainda que “vamos cantar 
vitória se todas as mulheres que 

estão a ocupar cargos de Admi-
nistração da Justiça estiverem a 
fazer a diferença na vida das ou-
tras. Se estas usarem esta opor-

tunidade única para influenciar 
a mudança no que refere a toda 
a legislação que lesa a igualda-
de de género”.

Mulher, Paz e Segurança. 
A dimensão de segurança 
nunca foi tão prática, por 
um lado, no contexto de 
conflito militar versos terro-
rismo e, por outro, de emer-
gência sanitária nacional. 
O rosto mais visível do so-
frimento causado pelas ca-
rências que daí derivam é a 
mulher, tanto quanto o rosto 
mais visível da sua supera-
ção será também a mulher, 
que não medirá mãos e nem 
esforços para proteger e sal-
var a si e a sua família, en-
tende Guirengane.
“Esta luta simboliza o san-
gue derramado por mulheres 
durante séculos para que no 
lar ou na escola, na política 
ou no jornalismo, na saúde 
ou no sector informal, na 
defesa ou na religião nós pu-
déssemos ter voz e lugar”, 
afirmou.
Mais adiante, disse igual-
mente que o mundo acredita 
que, pelo papel secularmente 
atribuído à mulher, se esta 
estiver representada na de-
cisão, na prevenção e resolu-
ção de conflitos, as questões 
das minorias, dos grupos 
vulneráveis, das crianças e 
das famílias no geral pode-
rão ser melhor atendidas, 
enquanto os sectores sociais 
poderão ter melhor prioriza-
ção, quer em termos de ver-
ba quer em termos de acção 
solidária.
Acrescentou que “se cada 
uma das mulheres represen-
tadas neste espaço tomar 
a palavra e falar em cada 
sessão, longe das barrei-
ras impostas pela disciplina 
partidária, e conscientes da 
precariedade dos serviços bá-
sicos prestados às mulheres, 
a quem juraram representar, 
esta presença teria melhor 
significado para todas nós. 
“Eu me sinto no Parlamen-
to quando posso depositar 
a minha confiança nas mu-
lheres que estão lá para dis-
cutir abertamente os meus 
problemas, levando o Par-
lamento ao cidadão”, acres-
centou. 
Porém, considera paradoxal 
celebrar o dia 7 de Abril se 
“formos incapazes de nos le-
vantarmos e protestar con-
tra a misoginia e segregação 
sexual dentro dos nossos 
movimentos políticos. É pa-
radoxal defender a participa-
ção política da mulher quan-
do nós mesmas funcionamos 
na base de uma disciplina 
extremista, que decide de 
forma diferenciada quando 
e como podemos opinar ou 
concorrer baseado no facto 
de sermos mulheres”.  

Elisa Muianga

Juvita Ngovo

Quitéria Guirengane
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Five people injured in sofala ambushes
Five people were injured in two ambushes on Thursday against buses in the Mutindiri area of 

Chibabava district, in the central Mozambican province of Sofala, according to a report in the 
independent newssheet “Carta de Mocambique”.

Isaltina Lucas becomes advisor to Prime Minister

english

Education ministry 
gives classes over radio

Smuggling of frozen chickens aborted

The Budget Monitoring 
Forum (FMO), a Mozambi-
can civil society body at 
the forefront of denoun-
cing the scandal of the 
country’s “hidden debts”, 
has protested at the ap-
pointment of one of the 
architects of those de-
bts, Maria Isaltina Lucas, 
as an adviser to Prime 
Minister Carlos Agostinho 
do Rosario.

 

The term “hid-
den debts” re-
fers to the loans 
of over two bi-
llon US dollars 

granted in 2013 and 2014 by 
the banks Credit Suisse and 
VTB of Russia to three frau-
dulent, security linked com-
panies, Proindicus, Ematum 
(Mozambique Tuna Com-
pany), and MAM (Mozambi-
que Asset Management).
The loans were only possible 
because the previous Mo-

zambican government, under 
President Armando Guebu-
za, guaranteed them, in vio-
lation of both the country’s 
constitution and the budget 
law. The three companies 
are now effectively bankrupt 
and unable to repay the 
loans, and so the Mozambi-
can state becomes liable.
At the time, Lucas was Na-
tional Treasury Director and 
gave favourable opinions for 
issuing the guarantees to the 
three companies.
She was one of the Mozam-
bican officials who took pay-
ments from the Abu Dhabi 

based company Privinvest, 
which was the sole contrac-
tor for Proindicus. Ematum 
and MAM. Lucas was well 
paid for this work: accor-
ding to documents presented 
last year at the trial in New 
York of senior Privinvest sa-
lesperson Jean Boustani, she 
received three million dollars 
from Privinvest.
The Privinvest documents 
referred to the recipients of 
bribes and kickbacks by ni-
cknames. The nickname for 
Isaltina Lucas was “tres bei-
jos” (“three kisses”).
The FMO points out that 

between August 2013 and 
July 2014, she was a mem-
ber of the board of directors 
of Ematum, and in that ca-
pacity received payments 
of 95,000 US dollars – even 
though Ematum scarcely did 
any fishing at all.
 President Filipe Nyusi ap-
pointed her Deputy Minister 
of Economy and Finance in 
March 2016, but sacked her 
three years later, in Februa-
ry 2019. At the time, seve-
ral people were being arres-
ted for their involvement in 
the hidden debts scandal. 
Among those detained were 
the oldest son of President 
Guebuza, Ndambi Guebuza, 
the former head of the secu-
rity and intelligence service 
(SISE), Gregorio Leao, and 

the SISE officer who became 
chairperson of  Proindicus, 
Ematum and MAM, Anto-
nio do Rosario.
Lucas was not detained, 
but she was on a list of 16 
public managers which the 
Attorney-General’s Office 
(PGR) sent to the Adminis-
trative Tribunal, asking that 
they be held financially res-
ponsible for the scandal.
 The FMO was outraged 
by her appointment as an 
adviser to the Prime Minis-
ter. It said the appointment 
showed that the current 
government “is involved in 
Mozambique’s greatest fi-
nancial scandal, and has no 
interest in seeing the matter 
cleared up”.

AIM

The Mozambican Tax Au-
thority (AT) announced on 
Monday that it has aborted 
an attempt to smuggle 2,100 
boxes of frozen chickens and 
chicken derivatives into the 
country across the border 
with South Africa at Ressano 
Garcia.
Ressano Garcia is currently 
the only border post with 
South Africa that is sti-
ll functioning, while South 
Africa is on lockdown and 
Mozambique is in a state of 
emergency to deal with the 
coronavirus crisis.

The AT statement said that 
the container truck holding 
the frozen chickens cros-
sed the border at the access 
point reserved for vehicles 
with merchandise to be un-
loaded at the commercial 
border, four kilometres inside 
Mozambique.
But the truck’s driver at-
tempted to evade the com-
mercial border, avoid customs 
clearance, and take the mo-
torway straight to Maputo.
Agents of the Mozambican 
customs service intercepted 
the truck. They seized both 

the truck and its cargo, whi-
ch they valued at about half 
a million rands (27,000 US 
dollars). Since the goods are 
of animal origin, they have 
been turned over to the Mi-
nistry of Agriculture. The 
truck will remain in the pos-
session of Customs, until the 
tax procedures have been 
completed at the Customs 
Tribunal.
The AT points out that, to 
import this type of merchan-
dise, the importer needs a 
certificate issued by the Mi-
nistry of Industry and Trade, 
stating that he can import a 
certain amount of chickens 
without damaging national 
poultry production. A certifi-
cate from the health authori-
ties, showing that the goods 
are fit for human consump-
tion is also required.
This was the first case of si-
zeable smuggling detected 
at the Ressano Garcia since 
the declaration of a state of 
emergency last week.AIM

The Mozambican Ministry of 
Education on Monday began 
to broadcast a series of clas-
ses over Radio Mozambique 
for children currently depri-
ved of their normal schooling 
because of the coronavirus 
pandemic.
All schools, both publicly 
and privately owned, from 
pre-school up to university, 
have been closed since 23 
March, in a measure inten-
ded to prevent the spread of 
the coronavirus, which cau-
ses the Covid-19 respiratory 
disease.   
According to the spokesper-
son of the Education Mi-
nistry, Gina Guibunda, the 
classes broadcast over the 
radio are intended to occupy 
pupils at various levels (pri-

mary, secondary, technical 
and adult education) who are 
currently obliged to stay at 
home.
The Ministry had alrea-
dy warned that the closu-
re of the schools during the 
current state of emergency 
should not be interpreted as 
an extra period of holidays, 
and that the teaching/lear-
ning process should continue 
while the state of emergency 
is in force.
Guibunda announced that 
primary school classes will 
be broadcast at 11.10 every 
morning from Monday to 
Friday, except Wednesday 
when this period will be used 
for adult education classes.
There will be secondary edu-
cation classes at 16.30 every 
afternoon, again except for 
Wednesday, when that pe-
riod will be occupied by tech-
nical education classes.  
Guibunda said that parents 
are urged to accompany their 
children in this new model of 
learning. “The role of the pa-
rents is to accompany their 
children”, she said. “They 
should find a way of accom-
panying them and the guide-
lines that will be given over 
the radio, and help the chil-
dren solve the exercises and 
problems that will be broad-
cast”.AIM
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Com o objectivo de mitigar e de apoiar as 
empresas moçambicanas a fazer face aos 
impactos da Covid-19, o Banco Comercial 
e de Investimentos (BCI) introduziu um 
conjunto de medidas de âmbito finan-
ceiro que visam ajudar os seus clientes a 
manter a sua actividade e cumprir com as 
suas responsabilidades perante terceiros.
Para este efeito, o BCI definiu medidas 
orientadas aos clientes com financiamento 
em curso, em situação regular, e que apre-
sentem dificuldades no pagamento das 

prestações devido aos impactos da pande-
mia do novo Coronavírus, nomeadamente 
uma moratória de até 6 meses no reem-
bolso de capital e/ou no pagamento de 
juros. 
Esta facilidade está disponível para dife-
rentes modalidades de financiamento de 
curto, médio e longo prazo no BCI e tem 
subjacente uma decisão simples e rápida. 
As empresas interessadas em beneficiar 
destas medidas poderão manifestar o in-
teresse e negociar com o Banco, entrando 
em contacto com o seu gestor e formali-
zando a adesão por correio electrónico. 
Esta forma de comunicação, ainda pouco 
habitual, foi adoptada com o objectivo de 
minimizar as necessidades de deslocação 
ao Banco, conforme recomendado no ac-
tual contexto
De acordo com o administrador financeiro 
do BCI, Manuel Soares, as facilidades ora 
comunicadas devem vigorar por 6 meses, 
mas este prazo poderá ser revisto me-
diante a evolução da pandemia. Ainda de 
acordo com Manuel Soares, estas medidas 
vêm acrescer o conjunto de outras que o 
BCI tem vindo a adoptar para ajudar os 
clientes a lidar com a pandemia da Co-
vid-19, entre outras, a promoção da utili-
zação dos canais digitais para a realização 
das operações do dia-a-dia sem a necessi-
dade de se deslocarem às agências.

A Galp activou o seu plano de contin-
gência com medidas que contribuem 
para travar a expansão do coronavírus, 
observando as orientações emitidas pelo 
governo moçambicano e pela Organi-
zação Mundial de Saúde e antecipando 
medidas que, à luz da experiência acu-
mulada nos casos de Portugal e Espa-
nha, são decisivas para a proteção dos 
colaboradores e dos clientes.
Estas medidas visam garantir um am-
biente de trabalho adequado para as 
nossas pessoas, um serviço em seguran-
ça aos nossos clientes e o reforço da re-
siliência das nossas operações.
Assim que eclodiu o surto da pandemia 
da Covid-19, a Galp tomou medidas a 
nível global, incluindo em Moçambique, 
como a suspensão das viagens de cola-
boradores, com a exceção de casos de 
estrita necessidade, a introdução pro-

gressiva do regime de trabalho a partir 
de casa (home office) e de videoconfe-
rência, bem como a suspensão de even-
tos e reuniões sociais.
Nos postos de abastecimento, que se 
mantêm todos em funcionamento e 
sem constrangimentos, foi lançada uma 
campanha de sensibilização e prevenção 
destinada à população e foram reforça-
das as medidas de higienização e limpe-
za das zonas mais críticas de contacto 
com os clientes.
Foi ainda fixado um limite ao número 
de clientes que podem aceder em simul-
tâneo ao interior das lojas e indicações 
para a manutenção de uma distância de 
segurança de 2 metros entre clientes. É 
ainda encorajado o pagamento através 
de cartão bancário, sempre que possí-
vel.
A Galp mantém o seu compromisso 
com Moçambique e com o seu desenvol-
vimento económico e social, para o qual 
o maior contributo é o desenvolvimento 
dos projetos de investimento em cur-
so no país, como os parques logísticos 
da Matola e da Beira, cuja construção 
prossegue no terreno, ou como os proje-
tos da Área 4 da bacia do Rovuma que 
continuam a progredir.

O Moza Banco decidiu manter em 18% 
a taxa que deve ser aplicada aos finan-
ciamentos indexados a taxa de juro “Pri-
me”. O Banco enquadra esta decisão 
num conjunto de iniciativas que visam 
mitigar os impactos negativos da pande-
mia da Covid-19 nas famílias, empresas, 
colaboradores e restantes clientes.
Aliás, a taxa fixada pelo Moza Banco 
está abaixo do estabelecido pelo Banco 
de Moçambique, que está em 18.4%, um 
sinal claro de que o Moza está ciente da 
situação a que os seus clientes e demais 
actores estão sujeitos.
Com as pessoas em casa, grande parte 
delas sem produzir, haverá menos liqui-
dez no mercado em geral e em pessoas 
singulares, em especial, por isso o Banco 
decidiu minimizar os encargos com as ta-

xas de juro, evitando acrescentar custos a 
pessoas já com dificuldades.
“O que o Moza Banco fez uma coisa 
muito simples, e tendo em consideração 
a situação que o país e o mundo vivem, 
a pressão que existe a nível empresarial 
e da Sociedade Civil, decidiu de forma 
arbitrária, para os seus clientes, adop-
tar uma taxa mais baixa para esta taxa 
PRIME, em vez dos 18.4% mantivemos 
a taxa anterior que era de 18%”, explicou 
João Figueiredo, PCA do Moza Banco.
Figueiredo classifica esta decisão como 
sendo “apenas um sinal daquilo que que-
remos mostrar à sociedade, de que esta-
mos imbuídos do mesmo espírito nesta 
luta contra este vírus que está a tomar 
conta da nossa atenção nos dias de hoje”.
Os dias de hoje são uma grande preocu-
pação sim, mas não são a única, daí que 
João Figueiredo faz uma análise optimis-
ta em termos de lições que o mundo vai 
retirar disto, de índole principalmente 
social. “No momento pós-Covid-19 es-
peramos um mundo um pouco diferente 
daquilo que temos hoje. Um mundo mais 
solidário, um mundo que inverta alguma 
prioridade daquilo que são os sectores de 
actividade económica, um mundo em que 
a alimentação, a agro-indústria, passam a 
ser um sector privilegiado, mas um mun-
do acima de tudo com novas regras”. 

Os resultados apresentados ilustram o 
crescimento e a consolidação da posição 
do Absa no mercado financeiro nacional 
e a contribuição da operação em Moçam-
bique no contexto regional.
O Absa Bank Moçambique obteve um 
resultado líquido de 1.048.184.763,19 
MZN (um bilião, quarenta e oito mi-
lhões, cento e oitenta e quatro mil, sete-
centos e sessenta e três Meticais e deza-
nove centavos). O rácio de liquidez é dos 
mais elevados do mercado, em linha com 
a estratégia alicerçada em níveis robustos 
de capital e liquidez e a abordagem pru-
dente adoptada pela Administração, mas 
com foco contínuo no desempenho finan-
ceiro e na satisfação dos clientes.
 O crescimento do balanço acima do 

mercado foi resultado da melhoria dos ní-
veis de serviço e de uma oferta de produ-
tos adequada às necessidades dos Clien-
tes, sendo que ambos potenciaram um 
aumento do envolvimento bancário por 
Cliente.
Para Rui Barros, administrador delega-
do do Banco, “o excelente desempenho 
do Absa Bank Moçambique, no exercício 
económico de 2019 deveu-se, em grande 
medida, aos programas implementados 
pela Gestão para o aumento da eficiência 
e incremento do volume de negócios, con-
tribuindo, assim, para o crescimento da 
receita e para o resultado líquido acima 
de um bilião de meticais.”
O administrador delegado realçou ain-
da que, “embora 2019 tenha sido um 
ano de desafios para o sector financeiro, 
marcado pela ocorrência de desastres na-
turais, que impactaram negativamente a 
economia, o desempenho do Absa Bank 
Moçambique foi fantástico na forma 
como combinou um conjunto de resulta-
dos financeiros tão sólidos, num ano em 
que executou a mudança de marca e um 
complexo processo de separação tecnoló-
gica enquanto teve ainda que gerir as ad-
versidades sentidas na economia nacional 
e, em particular, no sistema financeiro”. 

BCI cria medidas para mitigar os 
impactos da pandemia da Covid-19

Galp reforça prevenção 
contra a Covid-19

Moza Banco mantém em 18% taxa 
de referência para financiamento 

Absa Bank Moçambique regista 
crescimento acima do mercado

Marcas em Movimento
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economia
Covid-19 coloca em perigo indícios de recuperação económica 

A pandemia de Covid-19 deverá fazer com que os indícios de recuperação económica de Moçam-
bique, registados desde o início do ano, venham a ser postos em causa, escreveu a Eaglestone 

Securities, no relatório sobre Moçambique, relativo a Abril de 2020.

Presidente Mutharika 
baixa salário para apoiar 
combate a pandemia

O Presidente do Malawi, Peter 
Mutharika, anunciou sábado, em 
Lilongwe, 04, a redução a 10%, 
do seu salário e dos ministros, 
para ajudar no combate ao Co-
vid-19, noticia a LUSA.
O chefe de Estado malawiano 
anunciou ainda uma série de me-
didas destinadas a reduzir o im-
pacto da covid-19 nas pequenas 
e médias empresas, incluindo be-
nefícios fiscais, uma redução dos 
preços dos combustíveis e um 
aumento dos subsídios de risco 
para os trabalhadores do sector 
da saúde.
Ordenou também a abertura dos 
mercados do tabaco e a autoriza-
ção de operar sem perturbações 
para proteger os pequenos agri-
cultores e reforçar as receitas em 
divisas estrangeiras.
O tabaco é a principal fonte de 
moeda estrangeira deste país da 
África Austral, vizinho de Mo-
çambique. Entre outras medi-
das, Peter Mutharika instruiu o 
Banco de Reserva do Malawi a 
permitir que os bancos ofereçam 
uma moratória de três meses so-
bre os pagamentos de juros dos 
empréstimos às pequenas e mé-
dias empresas.
Na semana passada, o Malawi 
registou os seus três primeiros 
casos confirmados de infecção 
pelo novo coronavírus, que dois 
dias depois subiram para quatro.
Alias, esta redução de salários 
dos governantes malawianos é 
tomada por um país cuja econo-
mia depende quase na totalida-
de do porto Beira, neste caso de 
Moçambique. 
Segundo o boletim do Centro de 
Controlo e Prevenção de Doen-
ças da União Africana (CDC 
África), nas últimas 24 horas 
o número de mortes registadas 
subiu de 360 para 414, com as 
infecções confirmadas a pas-
sarem de 8.536 para 9.198. O 
CDC África registou também 
813 doentes recuperados após a 
infecção.
De acordo com o CDC África, 
a maioria dos países africanos 
(39) já tem transmissão local da 
doença, enquanto 12 países regis-
tam apenas infecções importa-
das. AP

Pesca de camarão em risco 
na Baía de Maputo 

Estado espera arrecadar 
235 mil milhões de meticais 

A campanha pesqueira 
2020 inicia já com barulho, 
na Baía de Maputo. São 
cerca de 26 embarca-
ções que não poderão se 
fazer ao mar esta época, 
devido ao elevado custo 
das taxas de licenças 
cobradas e outras ques-
tões de ordem técnico- 
operacional, no Porto de 
Pesca, que não estão a 
ser resolvidas por quem é 
de direito. 

Elísio Muchanga 

Informações colhidas pelo 
MAGAZINE Independen-
te, junto aos armadores, 
no Porto de Pesca, dão 
conta que as metas esta-

belecidas pelo Governo, de cap-
tura de cerca de 461 mil tonela-
das de pescado, poderão não ser 
atingidas na presente campanha 
pesqueira, tudo devido a buro-
cracia e elevados custos de licen-
ciamento, que deixarão nas do-
cas mais de 26 embarcações, só 
na Baía de Maputo, um cenário 
que, segundo os armadores, pode 
estar a repetir-se um pouco por 
todo o país, colocando assim em 
causa as metas pré-definidas pelo 
Executivo, aquando da abertu-
ra da campanha pesqueira, que 
previam a captura de 461 mil to-
neladas de pescado, na presente 
campanha pesqueira, contra 410 
da campanha anterior.
 O facto é que os armadores re-
clamam o pagamento de licenças 
de pesca, recentemente introdu-
zida, que os obriga a pagar as 
licenças numa única prestação, 
contra a modalidade de duas 
prestações que vinham efectuan-
do já há bastante tempo, facto 
que com a eclosão da crise finan-
ceira só veio a encarecer cada vez 
mais a prática desta actividade. 
Para além do pagamento de li-
cenças em duas prestações, exi-
gida pelos armadores, estes quei-
xam-se das condições oferecidas 
para a prática da pesca, pois o 
Porto de Pesca de Maputo apre-
senta altos níveis de assoreamen-

to, o que representa um grande 
perigo para as embarcações, em 
caso de algum tipo de acidente.
 Um outro assunto que inquie-
ta os armadores tem a ver com 
o pagamento do sinal de VMS, 
um dispositivo que visa contro-
lar a pirataria no alto mar que, 
segundo estes, o seu sinal não é 
eficaz, pois o dispositivo instala-
do nas embarcações que operam 
na Baía de Maputo tem tido 
frequentemente problemas de si-
nal, e a empresa instaladora não 
tem capacidade de apoio técnico. 
Contudo, os armadores pedem o 
pagamento deste sinal nos mea-
dos do ano, dada a complicação 
no seu início. 
Fora as licenças, as taxas de di-
reito de pesca inquietam os ar-
madores e pescadores, que são 
da opinião de que estas taxas 
deveriam ser cobradas a novos 
ingressos, uma vez que grande 
parte dos pescadores já tem di-
reitos adquiridos, pois desempe-
nham esta actividade há mais de 
40 anos.
Os armadores avançam que caso 
o assunto não seja devidamente 
resolvido, a Baía de Maputo po-
derá não produzir camarão esta 
época, uma vez que maior parte 
das embarcações estão ancoradas 
no Porto de Pesca.  
Estes afirmam ainda que o as-
sunto é do conhecimento da Ad-
ministração Nacional de Pescas 
(ADENAP), do Ministério do 
Mar, Águas Interiores e Pescas, 
já há anos, e cartas no sentido 
de se encontrar soluções já foram 
enviadas, mas desde lá a esta 
parte nem água vai nem água 
vem. 
Entretanto, o MAGAZINE sou-
be que no meio deste vai e vem, 
e cartas submetidas à ADENAP 
e ao Ministério do Mar, Águas 
Interiores e Pescas, sem respos-
ta eficaz, na sexta-feira, 03 de 
Abril, terá chegado a informação 
aos armadores de que poderiam 
pagar 50 porcento do valor da 
licença e apresentar as respecti-
vas facturas, que teriam as suas 

licenças emitidas, ainda naque-
le dia, facto, que mesmo depois 
destes efectuarem o pagamento, 
não aconteceu.
 “Olha, muitos de nós investimos 
nisto, pagamos os 50 porcento de 
licença, compramos combustível 
e gelo, nos preparamos para ir 
à pesca, mas até aqui não dizem 
nada, e isto é frustrante”, disse 
um armador, que pede a inter-
venção urgente da ministra do 
Mar e Águas Interiores, Augusta 
Maíta, na solução do problema.
Questionados sobre o surto da 
epidemia do coronavírus se não 
iria impactar de forma negativa 

na actividade pesqueira, e conse-
quentemente na presente campa-
nha, os armadores foram categó-
ricos em afirmar ao MAGAZINE 
que os impactos poderão ser ne-
gativos, concorrendo junto com o 
não licenciamento dos armadores 
para o não cumprimento das me-
tas definidas.
“Nós avisamos e somos da opi-
nião de que a presente campa-
nha pesqueira deveria ser atra-
sada, pois exigem que devemos 
pagar na totalidade as licen-
ças, numa altura que o país e o 
mundo estão de braços com a 
Covid-19, e que o Presidente da 
República anunciou o Estado de 
Emergência, o que pode implicar 
a paralisação total das nossas ac-
tividades por mais tempo, devido 
ao alastramento da doença. 
Imagine se nos fizermos ao mar e 
depois haver um black out, o que 
faremos com o pescado”, questio-
na um armador.

 Numa altura que o país e o 
mundo estão a braços com 
a pandemia do novo corona-
vírus, que forçou a paralisa-
ção das economias mundiais, 
incluindo a moçambicana, o 
Estado diz esperar arrecadar 
neste ano cerca de 235,5 mil 
milhões de meticais em recei-
tas fiscais.
Este dado consta da proposta 
de Lei do Orçamento do Es-
tado, aprovado semana finda 
pelo Conselho de Ministros, 
decorrido em sessão extraordi-
nária.
 A proposta do orçamento está 
fixada em 345,3 mil milhões de 
meticais e apresenta um défice 
orçamental de 109,8 mil mi-
lhões de meticais.
De acordo com o Executivo, 
para se suprir o défice orça-
mental poderá se recorrer a 
fontes externas de financia-
mento, sempre que tal se 
mostrar necessário.
Para o Executivo, a proposta 
de lei que aprova o Orçamen-
to do Estado de 2020 visa 
consolidar a robustez econó-
mica, priorizando a consoli-

dação fiscal focada na melho-
ria da arrecadação de receitas 
internas e racionalização das 
despesas públicas, com o ob-
jectivo de alcançar um equi-
líbrio orçamental sustentável.
 De referir que a proposta 
de lei que será submetida ao 
Parlamento tomou como base 
uma taxa de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
de 2,2 porcento para o pre-
sente ano. A proposta con-
templa ainda 365 acções re-
partidas em três prioridades, 
que assentam no desenvol-
vimento do capital humano, 
justiça social e no crescimen-
to económico.
Ainda de acordo com o Exe-
cutivo, a proposta de lei do 
OE deste ano deve ser vista 
em conformidade com o con-
texto que o país atravessa, 
que é a propagação da pande-
mia de Covid-19.
O Governo aprovou igual-
mente, na mesma sessão do 
Conselho de Ministros, o Pla-
no Económico e Social (PES), 
que prevê um crescimento 
económico em 2,2 porcento.
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Covid-19: Moçambique neutro e CEA pede 100 biliões de USD
África calcula em prejuí-
zos, desde a eclosão da 
Covid-19, 30 mil milhões 
de dólares. E para fazer 
face aos desafios impos-
tos pela doença causada 
pelo novo coronavírus, 
os ministros das Finan-
ças africanos exigem um 
financiamento urgente de 
100 biliões de dólares para 
fazer face à pandemia 
no continente. Reunidos 
terça-feira passada por 
videoconferência, com a 
ausência de Moçambique, 
os governantes discuti-
ram como  combater a 
pandemia da Covid-19 no 
continente.

Nelson Mucandze

A Covid-19 está a 
começar a afectar 
de forma muito 
significativa os 
países africanos, 

não só devido ao impacto ex-
terno, mas também devido às 
dificuldades em implemen-

tar as medidas de isolamento, 
dado o grande peso da econo-
mia informal e a falta de pou-
panças bancárias que permi-
tam às empresas e às famílias 
suportar várias semanas sem 
rendimentos. Problemas que 
se somam a um sistema de 
saúde que se mostra saturado: 
falta de leitos, de profissio-
nais de saúde, de respiradores, 
de testes e, também, falta de 
transparência nas informações 
oficiais, pelo menos em Mo-
çambique, país que, segundo 
o porta-voz do Ministério da 
Economia e Finanças, Rogério 
Nkomo, pelo menos a nível do 

seu ministério não participou 
da reunião, promovida pela 
Secretaria Executiva da Eco-
nomia das Nações Unidas para 
África (CEA), presidida por 
Vera Songwe, a partir da Áfri-
ca do Sul.
É neste encontro virtual onde 
os governantes africanos in-
sistiram na necessidade de as 
grandes instituições financeiras 
multilaterais, como o Fundo 
Monetário Internacional e o 
Banco Mundial, coordenarem 
esforços com os parceiros para 
aliviar o peso da dívida, crian-
do margem para o esforço de 
combate à crise económica que 

se abateu sobre o mundo.
“África pode perder metade 
do seu Produto Interno Bru-
to, com uma queda no cresci-
mento devido a várias razões, 
que incluem a perturbação das 
cadeias de abastecimento glo-
bais”, disse Vera Songwe.
 Neste momento, o continen-
te já perdeu receitas no valor 
de 29 mil milhões de dólares 
devido à queda dos preços do 
petróleo e ao impacto das me-
didas restritivas tomadas um 
pouco por todo o mundo para 
tentar conter a propagação da 
pandemia da Covid-19.
“África precisa de um estímu-
lo económico de emergência 
imediato no valor de 100 mil 
milhões de dólares”, vincou, 
citada pela agência ANGOP 
- Agência de Notícias de An-
gola.
Só os juros da dívida devidos 
este ano, de acordo com a esti-
mativa de vários analistas, nos 
países do Continente Africano, 
rondam os 44 mil milhões de 
dólares.
Mas foi em comunicado onde 
os ministros enfatizaram a ne-
cessidade de tomar  todas as 
medidas possíveis para retar-
dar e controlar a disseminação 
da Covid-19 no curto prazo, 
mas reconhecendo que é uma 
luta difícil.
“Embora reconhecendo as lou-

váveis medidas políticas toma-
das pelos governos, os minis-
tros enfatizam que a economia 
africana está a enfrentar uma 
desaceleração profunda e sin-
cronizada e não poderá se re-
cuperar dela depois de três 
anos”, realçou o comunicado 
do gabinete de comunicação 
da CEA.
 “Atenção imediata deve es-
tar na frente humanitária e de 
saúde. É necessário continuar 
a aumentar a conscienciali-
zação, os testes e o distancia-
mento social”, realçou o docu-
mento que cita os governantes.
Neste sentido, os ministros 
pediram o alívio da dívida de 
parceiros bilaterais, multilate-
rais e comerciais, com o apoio 
de instituições financeiras mul-
tilaterais e bilaterais, como o 
FMI, o Banco Mundial  e a 
União  Europeia (UE), para 
garantir que os países africa-
nos tenham o espaço orçamen-
tal necessário para lidar com a 
crise da Covid-19. 
O pedido de alívio da dívida, 
de acordo com o comunicado, 
é para toda África e deve ser 
realizado de maneira coorde-
nada e colaborativa. Os minis-
tros pedem ainda a “criação 
de um propósito especial para 
atender a todas as obrigações 
de dívida soberana”, lê-se no 
comunicado da CEA.

PUBLICIDADE

 Vera Songwe
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Abril irrompeu, silencioso, cinzento e frio, mas a 
levantar a tocha que ilumina o labirinto que nos leva 
para o futuro. Já para trás deixamos as águas de Março, 
turvas e salgadas águas de Março. Um novo tempo 
recomeça. Levantamo-nos feito mortos-vivos ainda 
a (re)aprendermos a caminhar, depois de tanto tempo 
a vivermos de joelhos para escapar a velha senhora. 
A morte já não sopra do norte. E nem mesmo do Cen-
tro. A exploração do gás iniciou, as populações todas 
beneficiam. Há escolas novas, empresas novas, milhares 
de empregos. Camionistas fazem viagens longas, ape-
nas preocupados em deixar os passageiros ou as cargas 
com segurança. Não há mais armas no Centro. Mariano 
Nhongo está à mesma mesa que Ossufo Momade, e 
reconstroem a Renamo.  
A dezena de casos positivos do coronavírus ficou por 
isso. Existe já cura. Bandeira branca ou pomba com um 
ramo de orvalho ao bico regressa. Já podemos sair de 
casa. Somos agora outros. Aprendemos com estas crises 
o que Óscar Monteiro há muito nos tentou ensinar, de 
todos se faz uma nação. 
A Presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro 
e Isac Chande, Provedor de Justiça, estão num dedo 
de conversa, conversa fiada, despreocupados. Podem 
jogar Golfe e aplaudir ao Presidente da República à 
vontade, aplaudir menos por ser Presidente da Re-
pública e mais por ter dado uma tacada que talvez 
fizesse inveja a Tiger Woods. Não há mais dívidas 
inconstitucionais pagas. Não há mais resultados de 
eleições contestados, a fraude saiu do dicionário 
político. E o Conselho Constitucional é mesmo a 
grande árvore de baobá.
O deputado da Renamo Venâncio Mondlane e 
Samora Machel Júnior também celebram os dias 
do início. Não mais serão perseguidos quando se 
propuserem a estar a frente de cargos políticos. A 
meritocracia implantou-se, entranhou-se também 
nos partidos. As intervenções de Mondlane na 
Assembleia da República não são mais para 
reclamar os planos do Governo que “ferem 
a inteligência mínima da população”, porque 
não há mais planos do Governo que firam a 
inteligência mínima dos moçambicanos. Em 
Nhamanhumbir, não há mais garimpeiros 
ilegais, ninguém mais morre soterrado, todos 
dividem o que a terra dá.
A cultura deixou de ser a parente pobre. Manue-
la Soeiro e Dilon Ndjindji, nomes cimeiros das 
artes moçambicanas, com os rostos marcados 
por essa maquilhagem incontornável a que 
chamamos tempo, celebram apoios à cultura, 
aos artistas não há mais pandemia que faz im-
pressão ou medo. 

As análises do politólogo João Pereira não são 
mais vistas como produto da mão externa. As 
organizações da Sociedade Civil deixaram de 
ser agentes da mão externa, são agora parceiras 
do Governo, também a apontar caminhos, como 
também o faz a Renamo de José Manteigas.  
Assim seriam os dias do início, se o um de Abril 
se perpetuasse…

Os dias do início 
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Hoje o céu amanheceu mais 
azul, o sol está brilhando 

mais e as rosas perfu-
mam o ar com o seu 
mais doce perfume. 
Tudo isso porque é 
teu dia, até a na-
tureza quis te pre-
sentear. Te desejo 
um dia muito feliz e 

cheio de amor! Que 
a tua vida continue 

sendo abençoada e 
que a cada ano as tuas 

conquistas sejam cada vez 
maiores. Parabéns! 

 Tu és uma preciosidade 
inigualável, uma pes-

soa maravilhosa que 
alegra a vida de 
todos com a tua 
presenca. Hoje é 
teu dia especial, 
minha irmã, e por 
isso é também um 

dia especial para 
mim e todos que te 

amam, pois tu com-
pletas mais um ano de 

vida, e todos comemoramos mais um 
ano que foi abençoado pela tua presença. 
Tu sabes o quanto a amo e admiro, jamais 
vou perder uma oportunidade de dizer a 
ti e ao mundo que mereces todas as ho-
menagens. Parabéns minha irmã, sejas 
sempre muito feliz. 

Celina

Isilda  

Catarina Ketina

Paulo 

Hoje, mais uma janela 
se abre diante dos 

teus olhos, mais 
um espinho que 
foi retirado da 
flor, restando 
apenas a bele-
za de tão bela 
data. Catarina, 

tens ainda uma 
caminhada muito 

longa na vida. A tua 
família, os teus amigos 

de infância te desejam tudo de bom 
na vida, que continues sendo aquela 
pessoa brincalhã, amável e educada. 
Apesar de ser um pai um pouco aus-
ente, estou sempre a acompanhar os 
teus passos. 

Hoje é um dia perfeito para 
homenagear um homem 

de grande valor, uma 
inspiração para a 
família e para todos 
os que o conhecem. 
Pois todos depende-
mos do teu carinho, 
sabedoria e orienta-

ção. A tua companhia 
é um privilégio e uma 

bênção! E por tudo o que 
és, fez e continuas fazendo 

te agradeço!

Que o teu dia seja muito 
mais que especial, 

que seja magnífico 
e espectacular, 
pois tu mereces 
somente o mel-
hor da vida! 
Que seja re-
pleto de amor 

e alegria. Para-
béns pelo teu dia. 

Com todo carinho 
que há nos nossos 

corações, desejamos-te 
um dia repleto de coisas boas na vida. 
Que o teu dia seja iluminado, repleto 
de lindas surpresas e compartilhado 
com todos aqueles que te amam. Feliz 
aniversário!

Hoje o sol brilhou mais 
forte e  fez o dia 

muito mais boni-
to, pois é dia de 
comemorarmos 
o aniversário de 
uma das pessoas 
mais incríveis 
deste mundo. Que 

nunca percas essa 
essência linda que 

carregas no teu cora-
ção, espalhando harmonia 

e amor por todo o lugar por onde 
passas. Ao colher a rosa no jardim 
da Primavera é uma amostra das 
oportunidades que temos de apre-
nder a contar os nossos dias.

Vânia 

Em dias como hoje, as 
saudades aumentam, 

assim como o desejo 
de estar ao teu lado 
para festejar um 
dia tão especial 
como este. Mas 
mesmo de longe 
espero que saibas 
que nunca esqueço 

tudo que já vivemos 
juntos. Espero que 

o teu dia seja mara-
vilhoso e celebrado ao 

lado dos que mais amas e 
que a vida te traga muitas alegrias 
todos os dias.

Gilda Angélica
Há pessoas nas nos-

sas vidas que sem-
p r e  t r a z e m o s 

dentro do cora-
ção, aconteça o 
que acontecer 
sabemos que a 
ligação nunca 
se quebrará. É 
isso que eu sinto, 

sendo a tua ex-
istência na minha 

vida que me dá con-
forto extra e me ajuda 

a continuar nos piores momentos.  
Nesta fase da vida descobrimos que 
mesmo quando brigamos, o amor 
prevalece e no final tudo ajudou a 
construir a linda amizade que nos 
une. Feliz aniversário irmã! 

Parabéns! Votos de mui-
tas felicidades para ti 

por este dia tão espe-
cial que é o teu an-
iversário. Que pos-
sas ter muitos anos 
de vida, abençoa-
dos, felizes, e que 
estes dias futuros 
sejam todos de har-

monia, paz e desejos 
realizados. Que o teu 

coração esteja sempre 
em festa, porque tu és um 

ser de luz e especial para nós. Uma das 
grandes bênçãos da vida é a experiência que 
os anos vividos nos concedem. 

Isabel 
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UEM entrega unidade de tratamento de águas residuais 
A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) entregou uma unidade de tratamento de águas residuais, construída na 
Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Infulene. A unidade tem 0,3 metros de borda livre no topo 

da superfície e possui um meio filtrante constituído por três camadas com uma altura de 0,70 metros, com capaci-
dade para receber e tratar semanalmente uma descarga de 12m³ de lamas fecais de tanques sépticos.

Ministério da Cultura 
e Turismo lança 
plataforma para mapear 
indústrias culturais e 
criativas

Coronavírus: Big Brother regista cerca 
de dois milhões de meticais de prejuízo 

Pernod Ricard adia actividades da Jameson 
Connects devido a pandemia da Covid-19

O Ministério da Cultura 
e Turismo lançou recen-
temente uma plataforma 
digital para realizar o ma-
peamento das indústrias 
culturais e cr iativas em 
todo o país. Com esta ini-
ciativa, que resulta de um 
encontro realizado recen-
temente com os artistas, o 
ministério pretende ter um 
acesso mais abrangente ao 
que está a acontecer em 
Moçambique, no sector ar-
tístico e cultural.
De acordo com a minis-
tra da Cultura e Turismo, 
Eldevina Materula, serão 
mapeados artistas e pro-
motores de eventos. “As-
sim, iremos perceber como 
a pandemia está a afectar o 
sector e como podemos aju-
dar”, disse.  
O grande objectivo do Mi-
nistério da Cultura e Turis-
mo com esta acção é suprir 
as necessidades dos artistas 
nesta época em que a Co-
vid-19 está a abalar o mun-
do inteiro, impedindo que 
as artes sejam apresentadas 
publicamente no modelo 
habitual.
Para que sejam mapeados, 
explicou Eldevina Mate-
rula, os artistas ou pro-
motores de eventos devem 
visitar a página web ou o 
Facebook do Ministério da 
Cultura e Turismo. Entre-
tanto, no caso dos que não 
têm acesso à internet, a 
ministra garantiu que o mi-
nistério irá trabalhar com 
os Secretários de Estado 
em todas as províncias. 

Adelina Pinto

Devido às recentes comuni-
cações de alerta provenientes 
do Ministério da Saúde, a 
Pernod Ricard adiou o Jame-
son Connects Maputo de for-
ma a garantir a segurança de 
todos os seus consumidores. 
Trata-se de um evento que 
estava marcado para finais de 
Março e que seria o culminar 
de uma experiência de três 
dias de actividades.
De acordo com as recomen-
dações nacionais e interna-
cionais sobre a pandemia da 
Covid-19, a Pernod Ricard 
Moçambique adiou o Jameson 
Connects Maputo para uma 
nova data a anunciar. 
A Pernod Ricard Moçambi-
que concluiu que a melhor 
forma de garantir o bem-estar 
de todos os seus consumido-

res é através do adiamento 
do Jameson Connects, ga-
rantindo que aqueles que já 
compraram os bilhetes sejam 
reembolsados e que a essência 
da experiência da Jameson se 
mantenha. “A Jameson existe 
para ser celebrada em conví-
vio. Temos acompanhado de 
perto, como marca global, a 
evolução da situação no mun-
do inteiro sobre a Covid-19, 
sendo que manter o evento 
nesta altura poderia ser um 
risco. Além disso, ao manter 
teríamos que implementar 
medidas que iriam afectar a 
plenitude da experiência Ja-
meson”, afirma Helena Dioní-
sio, directora-geral da Pernod 
Ricard Moçambique. 
Além dos artistas nacionais 
já confirmados, como Duas 

Caras, DJ Lelo Santos e DJ 
Kapa, PH, DJ Leo, Trez 
Agah, a grande atracção para 
esta edição seria Valete, 
uma das grandes referências 
do hip-hop em língua portu-
guesa. 
“Estamos a trazer bons mo-
mentos através da platafor-
ma Jameson Connects des-
de 2015, e neste momento 
temos a responsabilidade de 
manter os nossos consumi-
dores, amigos e familiares 
em segurança. Esperamos 
que, no futuro próximo, 
quando for seguro, tenhamos 
uma data confirmada para ce-
lebrar a Jameson, sendo que a 
melhor forma de irem acom-
panhando todas as novidades 
sobre o evento é através das 
nossas redes sociais oficiais: 
Facebook ou Instagram”, 
declarou Tendai O’Connor, 
Brand Manager da Jameson 
em Moçambique. 
A directiva para cancelar 
eventos com mais de 300 pes-
soas foi dada pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi, 
no dia 15 de Março, de forma 
a prevenir contágios, tendo 
apelado à segurança de todos 
aqueles que vivem em Mo-
çambique.

ValeteDuas Caras

O decreto presidencial 
que declarou estado de 
emergência forçou ao fe-
cho de portas das casas 
de pasto e espectáculos. 
O Big Brother regista, 
nesse meio tempo, um 
prejuízo de dois milhões 
de meticais. 

Elton Pila

Os fins-de-semana 
não são mais os 
mesmos .  Não 
o são para os 
moçambicanos 

que, depois de uma semana 
laboral cheia, viam nas casas 
nocturnas um espaço para 
beber um copo, ouvir músi-
ca, dançar, enfim, aliviar as 
dores da alma. Mas também 
não são mais os mesmos para 
quem vivia dessa azáfama 
nocturna. 
O Big Brother é um dos ca-
sos. Foi obrigado a cancelar 
três grandes espectáculos. 
Tinha, com o cabo-verdiano 
Grace Évora e amigos, um 
espectáculo agendado para 
Quelimane e outro para Bei-
ra. E dois com os angolanos 
Cef Tanzy e Edgar Domingos 
para Beira e Maputo.
Mas a lista de prejuízos é 
ainda longa. Evelina Romeu-
ane, coordenadora de Even-
tos do Big Brother, conta 
que o coronavírus também 
adiou a reactivação das noi-
tes de Sunset. “Mas estão 
cancelados por tempo inde-
terminado”, disse.
Para além de produzir espec-
táculos, o Big Brother vive 
de aluguer de material de 
som, luz, montagem de ten-
das, gestão de eventos dos 
clientes e aluguer do nosso 
espaço para festas, aniversá-
rios, baptizado, casamentos. 
“Tudo isso não está em fun-
cionamento, temos muitas 
solicitações canceladas”, dis-
se.
Esta conjectura obrigou-os, 
disse Romeuane, a fechar as 
portas e convidar os colegas 
a estarem em casa até que a 
situação esteja estabilizada. 
“O maior desafio é como nos 
mantermos e como pagar os 

salários dos meses seguintes”, 
disse.
Contas feitas, os prejuízos 
são de cerca de dois milhões 
de meticais. E podem ser ain-
da maiores, dependendo do 
tempo em que a situação se 
vai estabilizar. 
Até aqui, a certeza é de que 
foram pagos os salários até ao 
mês de Março. “Mas quere-

mos continuar a honrar com 
os salários dos próximos me-
ses” disse sobre uma empresa 
que emprega 18 trabalhadores 
de forma directa e mais 20 
técnicos eventuais.
A alternativa que tem estado 
a ser usada, disse, é o apelo 
aos clientes para que liqui-
dem as dívidas. “Só assim 
podemos ter dinheiro para 

cobertura de parte dos próxi-
mos salários”. 
É um tempo que ameaça a 
sobrevivência de todas as 
instituições que trabalham 
com promoção de eventos. 
“Não sei se será possível re-
cuperar este tempo perdido. 
A verdade é que todos esta-
mos na expectativa que tudo 
se resolva o mais rápido pos-
sível, que o país seja salvo e 
os clientes solicitem os nossos 
serviços e a cultura e espec-
táculos voltem a ser o nosso 
dia-a-dia”, disse a olhar para 
o futuro.
E porque o que não mata 
torna mais forte, depois des-
tes dias de crise, ainda disse 
Romeuane, os organizado-
res de eventos estarão mais 
preparados para situações 
difíceis, serão mais criativos, 
humildes e cada vez mais hu-
manos.
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Nazir Salé em quarentena na Costa do Marfim 
O treinador moçambicano de basquetebol, Nazir Salé, está retido na Costa do Marfim, 

impedido de abandonar aquele país da África Ocidental devido à pandemia do coronavírus, 
causadora da Covid-19.      desporto

Depois da acusação de ter 
travado medidas de conten-
ção da Covid-19 para não 
comprometer a realização 
dos Jogos Olímpicos em 
2020, Tóquio vê-se agora en-
volvida em novo escândalo 
internacional, com ligações 
suspeitas a um caso de cor-
rupção.
Um empresário japonês que 
recebeu 8,2 milhões de dóla-
res da candidatura à organi-
zação dos Jogos Olímpicos 
foi agora associado a uma 
investigação de corrupção 
em França, onde o Ministé-
rio Público local acusa um 
responsável olímpico fran-
cês de aceitar subornos para 
favorecer a candidatura de 
Tóquio.
Hauyuki Takahashi, antigo 
responsável da companhia 
de publicidade Dentsu Inc, 
terá, de acordo com a agên-
cia Reuters, disposto de 8,2 
milhões de dólares (€7,5 
milhões) para promover a 
candidatura de Tóquio e 
tê-los-á utilizado, entre ou-
tras formas de pressão, para 
comprar presentes a mem-
bros do Comité Olímpico 
Internacional, entre os quais 
o francês Lamine Diack, 86 
anos.
Entre as ofertas estarão má-
quinas fotográficas digitais 
e relógios. Takahashi reco-
nheceu ter recebido os paga-
mentos em causa e assumiu 
ter pedido a Diack apoio à 
candidatura. 
Embora negando prestar in-
formação sobre como gastou 
os milhões à sua disposição, 
tentou minimizar o caso, di-
zendo que as ofertas eram de 
valor simbólico e, ainda, que 
é normal fazê-las, pois «não 
se vai para estas reuniões de 
mãos a abanar». In Abola

Tóquio-2020: envolvido 
em investigação de 
corrupção

O nosso objectivo é propagar a 
modalidade de ginástica por todo o país

Elves Tembe é até ago-
ra o único candidato às 
eleições na Federação 
Moçambicana de Gi-
nástica, adiadas muito 
recentemente devido 
à Covid-19 que assola o 
mundo e Moçambique, em 
particular. Caso vença as 
eleições, ainda com data 
por marcar, o mesmo 
promete que vai trabalhar 
juntamente com o seu 
elenco para propagar a 
modalidade de ginástica 
em Moçambique.

Alfredo Langa     

Em breve histo-
rial, o MAGAZI-
NE Independen-
te apurou que 
a Federação de 

Ginástica de Moçambique 
(FGYM) reiniciou as suas 
actividades em 2006, enquan-
to Comissão Instaladora, ten-
do concluído o processo de 
legalização em 2009. 
Em Setembro de 2010 orga-
nizou-se a primeira assem-

bleia electiva, cujo mandato 
teve a duração de 4 anos, 
tendo sido realizada a 2ª as-
sembleia em Novembro de 
2014, e em Março de 2020 
estava prevista a 3ª assem-
bleia. 
A mesma foi adiada, para 
uma data a anunciar, devi-
do à pandemia da Covid-19, 
onde até então concorria um 
candidato sobejamente co-
nhecido no mundo da ginás-
tica, com maior relevância no 
salto à corda. Elves Tembe.   
O candidato à Federação de 
Ginástica de Moçambique 
não cai de para-quedas, ten-
do dito ao nosso jornal que 
“actualmente, a FGYM con-
ta com sete associações pro-
vinciais devidamente legali-
zadas, nomeadamente Cabo 
Delgado, Zambézia, Sofala, 
Inhambane, Gaza, Maputo-
-província e Maputo- cidade, 
garantindo que caso vença as 
eleições, estas deverão contar 
com o apoio directo da fede-
ração para as suas despesas 
básicas de funcionamento.
Em relação aos núcleos, 
Tembe disse que “os núcleos 
de Niassa, Nampula, Tete e 
Manica farão parte das prio-
ridades da presente lista para 
a sua oficialização. Ao nível 
de competições de ginástica, 
a FGYM conta com o Festi-

val Nacional de Jogos Esco-
lares (bianual), campeonato 
nacional (anual)”.
O candidato Elves Tembe 
apontou que os campeona-
tos escolares e nacionais se-

rão a prioridade, na seguinte 
ordem de modalidades: Gi-
nástica Artística (solo), Gi-

nástica Rítmica, Tumbling, 
Ginástica Acrobática, Aeró-
bica Desportiva, Rope Skip-
ping e Ginástica Geral.
 Não há ginástica sem infra-
-estruturas. Elves Tembe 

afirma que “a nível de infra-
-estruturas, a FGYM não 
dispõe de instalações pró-

Elves Tembe
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Muhammad Sidat em quarentena 
defende mudança de época no 
O moçambicano Muhammad 
Sidat, formado ao mais alto 
nível em gestão desportiva e 
coordenador do Departamento 
de Licenciamento de Clubes, 
na CAF, recomenda duas re-
flexões a Moçambique, en-
quanto o futebol mundial esti-
ver parado devido a Covid-19. 
O mesmo está de quarentena, 
na sua terra natal, uma vez 
que a sede da CAF, no Egipto, 
está totalmente fechada.
Segundo Muhammad Sidat, 
em breve contacto via What-
sApp, para falar um pouco do 
impacto da Covid-19 no fute-
bol doméstico e suas reflexões 
em torno disso, defendeu a 
mudança da época futebolís-
tica para o calendário adop-
tado pela maioria dos países 

africanos (de um transitório a 
outro). Esta é uma directriz 
muito importante, “porque o 
país competiria de igual para 
igual com os seus adversários, 
em termos de arranque de 
épocas”. 
A outra nota recomendada 
pelo gestor da CAF é que no 
actual contexto de paragem 
forçada e por tempo indeter-
minado, devido a Covid-19, e 
para evitar possíveis conflitos 
laborais, os clubes, em conjun-
to e de forma exemplar, de-
viam aproximar-se a entidades 
de direito, nomeadamente o 
Ministério do Trabalho, e jun-
tos encontrarem uma forma 
que não prejudique, nem os 
clubes, nem os atletas e treina-
dores, e acima de tudo salva-
guarde o prestígio do futebol. 
Infelizmente, muitos clubes 
moçambicanos não estão es-
sencialmente virados para a in-
dústria do futebol. Muitos vi-
vem acomodados daquilo que 
cai em caixa, nomeadamente 
o patrocínio fixo, e nunca pro-
curaram patrocínios para dar 
outras receitas.
 Muhammad lembra que, em 
Moçambique, alguns clubes 
históricos já se ressentem de 

dificuldades financeiras por-
que as empresas integradoras 
fecharam um pouco as “tornei-
ras”, devido a crise mundial e 
agora, por causa da pandemia 
da Covid-19, a situação pode 
ainda agravar-se. 
Segundo ele, vai ser muito 
complicado, não há aqui uma 
varinha mágica porque tudo é 
uma incógnita até ao fim desta 
situação.
No contexto global, o nos-
so entrevistado referiu que a 
FIFA é obrigada a reformular 
todo o calendário das compe-
tições, quer para as provas or-
ganizadas por este organismo, 
quer para provas das confede-
rações que têm as suas compe-
tições e aquelas que apuram 
representantes para o Mun-

dial. “Os calendários estavam 
preenchidos às datas FIFA, 
jogos da CAF, e neste momen-
to posso-lhe garantir que nada 
será mais respeitado daquilo 
que estava escrito, em termos 
de calendário das competi-
ções”. Na visão de Muham-
mad Sidat, uma das conse-
quências da pandemia mundial 
é que no futuro dificilmente 
iremos acompanhar transferên-
cias feitas com somas milioná-
rias porque a economia global 
está a sofrer quebras imprevis-
tas. 
Questionado sobre o seu in-
gresso na entidade máxima de 
futebol continental, Muham-
mad Sidat disse que “agora a 
CAF está fechada, devido a 
pandemia da Covid-19, mas 
posso dizer que em pouco 
mais de um ano que lá estou 
já aprendi muito e sinto que 
estou a contribuir para aquilo 
que são os objectivos da insti-
tuição. Mas, o mais importan-
te para mim era deixar bem 
vincado que Moçambique tem 
gestores de qualidade, pessoas 
capazes de ocuparem cargos 
importantes em instituições in-
ternacionais”. 

Alfredo Langa 

Muhammad Sidat, quadro sénior da CAF

prias, contando apenas com 
um gabinete concedido pelo 
Ministério da Juventude e 
Desporto. Mas vamos lutar 
para termos uma sede pró-
pria”.
No campo da formação, o 
candidato garantiu que con-
ta com fortes parceiros para 
dinamizar a modalidade, tais 
como “a FIG, IJRU e outras 
federações, como é o caso da 
federação sul-africana, bel-
ga e portuguesa. Esperamos, 
eu e minha equipa, manter 
e buscar novos parceiros in-
ternacionais e nacionais, ao 
nível do Governo e do sector 
privado”.
Segundo ele, beneficiando de 
algumas formações, mostrou-
-se satisfeito e pretende dar 
seguimento porque as for-
mações proporcionadas pela 
FGYM “contribuíram para 
que os nossos atletas tives-
sem destaque a nível nacio-
nal e internacional. É o caso 
dos títulos mundiais na mo-
dalidade de Rope Skipping, 
que tiveram lugar na França 
em 2015, Portugal em 2016 e 
Estados Unidos da América 
em 2017. A participação no 
Mundial de acrobática em 
Portugal no ano de 2016. A 
conquista de 11 medalhas 
nos Jogos da Zona 6, nas mo-
dalidades de Ginástica Ar-
tística, Tumbling e Aeróbica 
Desportiva”.
Olhando para o nível domés-
tico, o candidato mostrou-se 
satisfeito com a realização de 
dois campeonatos nacionais 
da modalidade de ginástica, 
em todas as disciplinas, pro-
metendo mais caso vença as 
eleições.
Daí que garante que com a 
experiência adquirida em 16 
anos na ginástica, “decidimos 

inspirar as presentes e futu-
ras gerações na massificação 
da ginástica a nível nacional, 
reactivando os núcleos e as 
associações existentes para 
que juntos possamos concre-
tizar os planos e propostas 
do presente mandato”.
Acrescentou que “o nosso ob-
jectivo é propagar a modali-
dade de ginástica em todo 
o país, com a alegria que a 
própria ginástica proporcio-
na. Pretendemos impulsionar 
o desenvolvimento da ginás-
tica através das seguintes 
acções: propostas de acção 
(2020 - 2025) gestão, imple-
mentar os planos estratégicos 
nos diferentes sectores de ac-
tuação; idealizar uma estra-
tégia de captação de apoios, 
patrocínios, parcerias e auto-
-sustentabilidade.
Nessa luta, Elves Tembe pre-

tende estabelecer contactos 
para a aquisição de infra-es-
truturas e equipamento des-
portivo. 
Na formação, pretende ela-
borar um programa de for-
mação de técnicos, juízes e 
gestores da modalidade. Pro-
mover workshops, cursos e 
actividades de formação e en-
contros técnicos. A coopera-
ção nacional e internacional. 
 Olhando para o seu manifes-
to eleitoral, há uma garantia 
de que Elves Tembe sonha 
em estabelecer parcerias na-
cionais e internacionais que 
permitam a consecução dos 
objectivos e acções propostos 
no presente projecto eleito-
ral. Criar um site institucio-
nal para a FGYM, garantir a 
actualização e disponibiliza-
ção de informação relevante 
em tempo útil. 

Apoiar na organização do desporto escolar no país 

Em relação ao desporto esco-
lar, um dos pratos fortes do 
seu manifesto, Elves Tembe 
defende que “no desporto esco-
lar pretendemos ajudar e cola-
borar juntos com os organiza-
dores do grande evento escolar 
a organizar o sistema de com-
petição dos jogos escolares, a 
nível das disciplinas e suas res-
pectivas provas, e consolidar o 
sistema de ajuizamento forne-
cendo formações online para 
os juízes. Workshops a nível 
nacional para massificar a mo-
dalidade em diversos pontos 
do país”.  
Sobre a alta competição, Elves 
Tembe promete criar um sis-
tema de competições, instituir 
e promover a realização de 
competições a nível provincial, 
regional e nacional; elaborar 
um sistema de alta competi-

ção que integre aspectos liga-
dos à prospecção de talentos, 
selecção de atletas, treinos, es-
tágios, a participação em com-
petições propostas de desen-
volvimento do sector técnico.
Olhando para as disciplinas 
gímnicas, o candidato prome-
te, dentro de um plano estra-
tégico, implementar a ginás-
tica nos clubes desportivos 
existentes, “para acolhermos 
talentos dos jogos escolares, 
a elaboração de manuais, re-
gulamentos e ajuizamento de 
cada disciplina virado ao nosso 
contexto. A criação de cam-
pos de treino para garantir o 
desenvolvimento de atletas e 
treinadores em diferentes áreas 
de ginástica”. 
Para terminar, Elves Tembe 
disse: “Votem em nós! Vamos 
inspirando gerações”.
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FMF em task force e Liga em modelos 
para sair o campeão em 2020 
A Federação Moçambi-
cana de Futebol (FMF) 
criou um grupo especial 
de trabalho, que terá 
como principal objecti-
vo analisar e solucionar 
os problemas gerados 
pela Covid-19 no futebol 
moçambicano. O grupo 
terá entre outras as se-
guintes responsabilida-
des: analisar o impacto 
da paragem das compe-
tições para os atletas e 
treinadores.

Alfredo Langa

O grupo  t e r á 
igualmnete as 
seguintes res-
ponsabilida-
des: analisar 

o impacto da paragem das 
competições para os atletas 
e treinadores, participar na 
discussão e na elaboração 
das soluções necessárias 
para acautelar os proble-
mas que se colocam ao ní-
vel dos contratos de traba-
lho desportivo dos atletas 
de futebol, nos seus respec-
tivos clubes. Discutir com 
as entidades públicas e 

privadas a paralisação das 
actividades do futebol no 
país e encontrar possíveis 
soluções para minimizar o 
impacto para os clubes. 
O grupo especial de traba-
lho é liderado por Feizal 
Sidat, e representado pelos 
seguintes membros: Ana-
nias Couana (presidente 
da Liga Moçambicana de 
Futebol), Amílcar Jussub 
(presidente da Associa-

ção de Futebol da Cidade 
de Maputo), Norberto dos 
Santos (presidente da Co-
missão Nacional de Árbi-
tros de Futebol), António 
Gravata (presidente do 
Sindicato dos Jogadores de 
Futebol de Moçambique), 
entre outros. Recorde-se 
que este grupo especial de 
trabalho é criado numa al-
tura em que Moçambique 
regista dez casos positivos 

do coronavírus e nenhum 
morto. Entretanto, face à 
pandemia da Covid-19, o 
novo coronavírus, a Liga 
Moçambicana de Futebol 
(LMF) e os clubes estu-
dam estratégias para que 
o Moçambola decorra num 
período de tempo mais re-
duzido, de modo a encon-
trar-se um campeão ainda 
este ano.
É neste sentido que os 14 

clubes do Moçambola es-
tão a analisar duas propos-
tas. A primeira passa pela 
disputa de uma fase regu-
lar em apenas uma volta, 
sendo que os primeiros 8 
classificados disputariam o 
título e os 6 últimos joga-
riam pela manutenção. A 
outra seria também joga-
da uma fase regular numa 
única volta. Os primeiros 
quatro classificados dispu-
tavam o título num siste-
ma de todos contra todos, 
em duas voltas, e os últi-
mos quatro disputariam 
a manutenção, sendo que 
descem 3, o que significa 
que apenas uma garanti-
ria a manutenção. Ambas 
as propostas já foram en-
viadas por email para os 14 
clubes, que num prazo de 15 
dias, a contar a partir de 30 
de Março, deverão indicar 
qual a mais viável. 
Após a aprovação, o novo 
modelo será homologado 
numa assembleia geral ex-
traordinária da Liga Moçam-
bicana de Futebol (LMF). 
Refira-se que a retoma das 
actividades desportivas no 
país está dependente de 
novos pronunciamentos da 
parte do Governo, sendo 
certo que o futebol só será 
reactivado quando a pan-
demia do coronavírus ficar 
completamente controlada.


