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Não há aumento do 
salário mínimo nem 

marcha do 1º de Maio  

Fátima Mimbire fala 
de traidores e 

infiltrados nas FDS

Edil de Maputo critica a gestão dos infectados da Covid-19 

Comiche 
curado mas 
revoltado 
contra MISAU
- Não é correcto os infectados pela Covid-19 serem 
tratados como números e sem informação, critica 
Comiche.  
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destaques
Guerra por comida em Joanesburgo

A discriminação de nacionalidades na distribuição de alimentos na região sul de Joanesburgo, na África do Sul, 
foi denunciada, há dias, por alguns imigrantes moçambicanos, que acordaram cedo das suas casas para o local 

onde iam receber apoio alimentar. Lusa

Covid-19 pára negociações salariais 
e FMI alerta sobre dias piores

Governo garante 
transparência na 
gestão de fundos
O ministro da Economia e Fi-
nanças, Adriano Maleiane, ga-
rantiu semana no parlamento 
que o Governo vai gerir com 
transparência os recursos desti-
nados ao combate à pandemia 
da Covid-19, anunciando a aber-
tura de uma conta especial para 
o depósito das verbas.
“Abrimos ontem [quarta-feira 
passada] uma conta especial 
para todos aqueles que queiram 
apoiar, temos um mecanismo de 
controlo e verificação”, declarou 
Adriano Maleiane.
O ministro falou sobre o Pla-
no Nacional de Prevenção da 
Pandemia da Covid-19, quando 
respondia a perguntas dos depu-
tados sobre a matéria, durante 
o debate do Plano Económico e 
Social (PES) e do Orçamento do 
Estado de 2020.
O governante avançou que a 
criação de uma conta especial 
para a canalização dos recursos 
destinados à luta contra o novo 
coronavírus foi da iniciativa dos 
parceiros internacionais.
A conta será gerida pelo Ministé-
rio da Saúde (MISAU), seguindo 
critérios de transparência, acres-
centou Adriano Maleiane.
Nesse sentido, todos os actos 
inerentes aos gastos no quadro 
do combate à Covid-19 serão 
publicitados, para permitir o es-
crutínio social e da comunidade 
internacional.
“Prometemos que vamos publi-
car quem ganha o concurso para 
a aquisição de bens e serviços 
necessários para o combate à 
Covid-19, como forma de pres-
tação de contas”, frisou Adriano 
Maleiane. O Plano Nacional de 
Prevenção da Pandemia da Co-
vid-19 está orçado em cerca de 
50 milhões de dólares sendo que 
o capítulo sobre compra de ma-
terial e equipamento ronda os 30 
milhões de dólares.
A diferença inclui custos ligados 
a transporte, serviços adicionais e 
pessoal, estando previsto o recru-
tamento de 1.700 novos quadros 
da área da saúde.
Na quarta-feira, o ministro da 
Economia e Finanças afirmou no 
parlamento que os 15 milhões de 
dólares de dívida perdoada pelo 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI) serão entregues ao MI-
SAU para a luta contra a pande-
mia da Covid-19.

Quando na saúde pública 
a pandemia da Covid-19 
sinaliza preocupação, 
os efeitos na economia 
estão a alastrar-se de 
forma desastrosa, redu-
zindo para 2,2 porcento 
as perspectivas económi-
cas. A Comissão Consul-
tiva do Trabalho - CCT 
composta pelo Governo 
representado pelo Mi-
nistério do Trabalho e 
Segurança Social e parcei-
ros sociais, CTA, OTM-CS 
e CONSILMO, suspendeu 
as negociações sobre o 
salário mínimo, relativo ao 
presente ano, uma medi-
da dura, quando o custo 
de vida tende a subir. No 
seu relatório, publicado há 
dias, o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) aler-
ta que, como efeito das 
medidas, com a “reduzida 
rede de protecção social 
as pessoas irão sofrer”.

Nelson Mucandze

É uma ameaça sem 
precedentes ao 
desenvolvimen-
to, é como o FMI 
descreve os efeitos 

nefastos das medidas da Co-
vid-19, que já colocou a eco-
nomia das grandes potências 
mundiais de joelhos. 
Para a África Subsaariana, as 
perspectivas são piores, as pro-
jecções do FMI indicam - 1,6 
porcento, “um mínimo históri-
co”. Mais do que a Covid-19 
são as medidas a serem mais 
desastrosas para a economia, 
mas sem elas é o próprio ho-
mem a ser ameaçado.
“As medidas que os países ti-
veram de adoptar para aplicar 
o distanciamento social segu-
ramente irão colocar em peri-
go a subsistência de inúmeras 
pessoas vulneráveis. Tendo em 

conta a reduzida rede de pro-
tecção social as pessoas irão 
sofrer. Além disso, a pandemia 
está a chegar ao continente 
numa altura em que o espa-
ço orçamental para absorver 
estes choques é limitado, na 
maioria dos países, complican-
do assim a resposta adequada 
das políticas”, lê-se no relató-
rio das Perspectivas Económi-
cas Regionais para África Sub-
saariana.
Especialmente em Moçambi-
que, o Governo prevê um cres-
cimento de 2,2 porcento para 
2020, um retrocesso devido à 
pandemia que já levou até ao 
momento cerca de 300 empre-
sas de vários pontos do país, 
que empregam cerca de 11 mil 
trabalhadores, a comunicar 
o registo de situações de sus-
pensão de contratos de traba-
lho, redução de trabalhadores, 
opção por férias colectivas, 
encerramento definitivo das 
actividades, rotatividade dos 
trabalhadores, e outras cujos 
trabalhadores funcionam de 
forma remota. Sem falar da 
quase falência do sector turís-
tico.
“Cerca de 90 porcento deste 
universo empresarial optou 
pela suspensão dos contratos 
de trabalho, assegurando o 
pagamento parcelado dos salá-
rios, conforme o quadro legal 
em vigor. Os ramos de activi-
dade que se apresentam grave-
mente afectados pela catástro-
fe são a hotelaria, restauração, 
comércio, agricultura e cons-
trução civil”, referiu a ministra 
do Trabalho e Segurança So-
cial, Margarida Talapa.
Em mais uma medida forçada 
pela Covid-19, o Governo e os 
parceiros decidiram suspender 

de imediato o processo de ne-
gociações dos salários mínimos 
relativos ao presente ano, uma 
decisão que visa salvaguardar 
os postos de emprego já exis-
tentes.
“Vamos analisar, em sede da 
Comissão Consultiva do Tra-
balho, as condições para reto-
mar o processo das negocia-
ções, após a normalização da 
situação”, acrescentou Marga-
rida Talapa, enfatizando que 
“não se trata de uma decisão 
da ministra, pois ela foi to-
mada por consenso por todos 
os intervenientes na matéria, 
nomeadamente o ministério, o 
sector privado e os sindicatos”.
“A posição que assumimos 
como parceiros sociais teve em 
conta premissas importantes 
como a manutenção dos pos-
tos de trabalho, apesar de si-
tuações adversas, e assegurar 
o pagamento do salário, direi-
to social que se deve manter, 
mesmo reconhecendo o impac-
to negativo da pandemia na 
produção e produtividade das 
empresas”, sublinhou Agos-
tinho Vuma, presidente da 
CTA.
O presidente da Confedera-
ção das Associações Económi-
cas de Moçambique (CTA), 
Agostinho Vuma, disse, na 
ocasião, que as projecções rea-
lizadas pela CTA indicam que 
a covid-19 vai causar ao sec-
tor privado perdas em mais de 
370 milhões de dólares norte-
-americanos.
“É com base nisto que a po-
sição que assumimos como 
parceiros sociais teve em conta 
premissas importantes como a 
manutenção dos postos de tra-
balho, apesar de situações ad-
versas, e assegurar o pagamen-

to do salário, direito social que 
se deve manter, mesmo reco-
nhecendo o impacto negativo 
da pandemia na produção e 
produtividade das empresas”, 
sublinhou Agostinho Vuma.
Por seu turno, o Secretário-ge-
ral da OTM-Central Sindical, 
Alexandre Munguambe, consi-
dera tratar-se de uma situação 
anormal, pelo que se procura 
encontrar também soluções 
anormais. “Não faz sentido 
discutirmos o salário mínimo 
pois não há condições, neste 
momento, para que todas as 
empresas paguem um salá-
rio mínimo ajustado”, disse 
Munguambe para quem este 
ano não haverá desfiles do 1º 
de Maio, Dia internacional do 
Trabalho, devido a pandemia 
global, numa altura em que 
Moçambique já diagnosticou 
mais 30 caos positivos. 
Para Jeremias Timane, se-
cretário geral da Confedera-
ção Nacional dos Sindicatos 
Independentes e Livres de 
Moçambique (CONSILMO), 
a prioridade do momento é 
salvar vidas humanas: “Uma 
vez feito isto, se a covid-19 
passar, estaremos em condi-
ções de elaborar um plano na-
cional de recuperação econó-
mica, para depois analisarmos 
questões laborais, que incluem 
o reinício das negociações so-
bre o salário mínimo”, desta-
cou.
As negociações sobre o salá-
rio mínimo em Moçambique 
foram lançadas no dia 18 de 
Março. A última actualização 
dos salários mínimos ocorreu 
em Abril do ano passado, ten-
do na altura sido aprovados 
aumentos que variavam entre 
5 porcento e 12 porcento.
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Fuminho expulso mas resta saber quem 
o encobria em Moçambique

Eneas Comiche abandonado pelo Ministério da Saúde 

O presidente do Conselho 
Autárquico da Cidade de 
Maputo, Eneas Comiche, 
confirmou que é o pri-
meiro caso da Covid-19 
registado no país, ten-
do sido igualmente o 
primeiro recuperado da 
doença. Comiche criticou 
o Ministério da Saúde 
por não lhe ter informado 
tempestivamente sobre 
o seu estado de saúde e 
por tratar os infectados 
como números. Neste 
momento, o país encon-
tra-se com 39 casos.  

Neuton Langa

A longa-metragem 
iniciou no dia 13 
de Março, altura 
em que o presi-
dente do Con-

selho Autárquico de Maputo, 
Eneas Comiche, regressou de 
Londres, onde participou da Ci-
meira sobre Água e Clima, que 
se realizou em Londres, Reino 
Unido. 
A organização do evento teria 
comunicado que o Príncipe Al-
bert II do Mónaco, com quem 
Eneas Comiche manteve contac-
to, fez o teste de Covid-19 e deu 
positivo.
Apesar de Eneas Comiche ter 
voltado ao país no dia 13 de 
Março, altura em que não ti-
nham disparado os casos do 
novo coronavírus no Reino 
Unido, o edil de Maputo, jun-
tamente com a delegação que o 
acompanhava, não cumpriram 
todos os procedimentos sani-
tários exigidos, tendo regressa-
do aos seus postos de trabalho.  
No dia seguinte ao seu regresso 
(14 de Março), Comiche foi vis-
to no Cemitério de Lhanguene, 
na companhia de familiares em 
cerimónia privada. Mais tarde, 
no mesmo dia, o edil participou 

num encontro onde estavam 
vários membros do partido Fre-
limo, incluindo governadores e 
secretários provinciais. 
Após uma semana, a 22 de Mar-
ço de 2020, o ministro da Saúde, 
Armindo Tiago, revelava que o 
cidadão infectado pelo coronaví-
rus era de nacionalidade moçam-
bicana e tinha acima de 75 anos 
de idade. O ministro informou 
na altura que o mesmo teria 
regressado do Reino Unido nos 
meados daquele mês e acusou 
positivo ao teste do coronavírus. 
Acrescentou que o diagnóstico ao 
moçambicano infectado foi reali-
zado pelo Instituto Nacional de 
Saúde e, naquela altura, o sujei-
to infectado encontrava-se com 
sintomatologia ligeira e estava 
em isolamento domiciliária, pois 
o caso ainda não era para inter-
namento.
Após várias notícias dando conta 
que o edil da cidade de Maputo 
estaria infectado pela Covid-19, 
eis que Eneas Comiche quebra 
o silêncio, 42 dias depois, confir-
mando que era o primeiro caso 
de Covid-19 recuperado em Mo-
çambique. No entanto, revelou 
que não foi informado tempesti-
vamente sobre o seu estado de 
saúde, tendo ficado a saber atra-
vés dos órgãos de comunicação 
social. 
Na ocasião, o edil lançou duras 
críticas contra as autoridades da 
Saúde que, no seu entender, es-
tão a tratar os infectados como 
números. 
Comiche exortou o Ministério da 
Saúde para um tratamento mais 
humanizado aos infectados ou 
afectados pela Covid-19, porque 
não é correcto os infectados pela 
Covid-19 serem tratados como 
números e sem informação. O 
cidadão testado à Covid-19 tem 
o direito de ser informado em 
primeira mão sobre os resultados 
dos testes realizados. 
No entanto, o MAGAZINE 
questionou o director-adjunto 
do Instituto Nacional de Saúde, 
Eduardo Samo Gudo, sobre o 
facto do edil de Maputo não ter 
sido informado atempadamente 
sobre o seu estado de saúde e o 
período necessário para a emis-
são dos resultados, ao que res-

pondeu que “o INS trabalha com 
os centros de testagem locais, 
isto é, com as direcções de saúde 
distritais, os quais mantêm con-
tacto com a população, por sua 
vez, a direcção de Saúde envia a 
colecta para o INS, em Maputo, 
e só depois de alguns dias o ci-
dadão tem a informação sobre o 
seu estado de saúde se testou po-
sitivo ou negativo à Covid-19”. 
Acrescentou que o INS não tem 
contacto directo com a popula-
ção de um modo geral, e o fluxo 
é entre o INS, a autoridade local 
e o indivíduo testado, sendo que 
o resultado da testagem é anun-
ciado através duma chamada te-
lefónica ou por e-mail.
Em relação à estimativa de que 
cerca de 20 milhões de moçam-

bicanos podem ser infectados 
pela Covid-19 nos próximos seis 
meses, reportada pela minis-
tra da Administração Estatal e 
Função Pública, Ana Comuana, 
Samo Gudo disse que a mode-
lagem é um método usado por 
todos os países para poder es-
timar o impacto dessa doença, 
sendo importante para efeitos 
de planificação. “Esta modela-
gem é chamada de pressupostos 
para que possamos estimar es-
tes números que variam de ele-
mento, porque as evidências em 
relação à propagação da doença 
são consideradas numa base diá-
ria e com base nisso os valores e 
estimativas deste modelo por nós 
usado para planificação têm que 
ser regularmente ajustados”, ex-

plicou Samo Gudo. 
Por outro lado, explicou que 20 
milhões de moçambicanos repre-
sentam um número quando ne-
nhuma medida é implementada, 
ou seja, este é o pior cenário. 
Segundo o especialista, em Mo-
çambique não se pode falar do 
pior cenário, neste caso verten-
te, porque medidas estão a ser 
tomadas pelas autoridades da 
Saúde.  
O director do INS reiterou que o 
país se antecipou na adoção de 
medidas para evitar que Moçam-
bique entrasse no pior cenário, e 
estas medidas têm como intuito 
quebrar a cadeia de transmissão, 
tanto que o número de casos é 
reduzido, sendo comportado pelo 
Sistema Nacional de Saúde.  

Nomes civis tem, pelo menos, 
dois. O que o identifica mais fa-
cilmente é a alcunha, Fuminho. 
O brasileiro estava foragido há 
21 anos e chegou a Maputo para 
tratar de alguns negócios, vindo 
da África do Sul, onde havia fi-
xado residência. Acabou sendo 
detido em Maputo, na passada 
segunda-feira, numa acção en-
volvendo o Brasil, EUA e Mo-
çambique. Foi expulso do país, 
em segredo, na madrugada deste 
domingo, por imigração ilegal. 
Fuminho entrou de forma clan-
destina em Maputo, sem passar 
pelos Serviços de Migração. Era 
para ser uma viagem rápida de 
negócios, mas pela pandemia do 
novo coronavírus as fronteiras fo-
ram fechadas e ele não conseguiu 
regressar à África do Sul. “O 
narcotraficante ficou de quaren-
tena em Maputo, sob vigilância 
velada dos policiais”, disse à im-
prensa brasileira o delegado-che-
fe de uma unidade especializada, 
Elvis Secco.
A Polícia informa que soube da 
vinda de Fuminho, a Maputo, 40 
dias antes da prisão e acabou o 
surpreendendo no momento em 
que voltava de uma consulta mé-
dica numa clínica para tratar de 
um ferimento na perna direita.
No momento da detenção fuma-
va um cigarro nas dependências 
do Hotel Montebelo Indy Mapu-
to Congress, antigo Indy Village, 
onde estava hospedado há 40 
dias, acompanhado de dois ni-
gerianos, parceiros comerciais de 
Fuminho, que tinham a função 
de organizar as viagens do narco-
traficante na África e cuidar de 
toda a logística de hospedagem, 
transporte e reuniões, disseram 
as autoridades brasileiras. 
“Não tenho nada a declarar, vai 
falar com o meu advogado” – foi 

o que o narcotraficante disse, 
quando questionado sobre os 
crimes, tendo antes mostrado o 
dedo médio.  
Leonardo Simbine, porta-voz da 
Polícia em Moçambique, deta-
lhou que os agentes detiveram 
Fuminho com dois passaportes 
nigerianos e um brasileiro, to-
dos falsos. Ele ainda portava 100 
gramas de cannabis sativa, 15 
celulares, cinco malas, um auto-
móvel, 34.700 meticais e 5 mil 
rands em espécie e três relógios. 
Simbine classificou o brasileiro 
de “Barão de Droga”. 
A detenção de Fuminho é mais 
uma prova do que relatórios in-
ternacionais têm estado a afir-
mar, mas as autoridades mo-
çambicanas continuam a negar: 
Moçambique é corredor de dro-
ga. 
 A Polícia moçambicana disse 
estar a investigar as ligações do 
narcotraficante na região, mas 
nada mais foi dito, além dos no-
mes de Fuminho e dos outros ni-
gerianos arrolados. 
A expulsão de Fuminho do terri-
tório moçambicano é a vitória de 
uma estratégia que já se avança-
va, nos corredores da justiça, que 
o Brasil podia recorrer.
O comunicado dando conta da 
expulsão do narcotraficante che-

gou depois do acto, tendo o atra-
so sido premeditado por questões 
de segurança, sendo que uma 
comunicação antecipada podia 
abrir espaço para fuga.  Fumi-
nho é um narcotraficante foragi-
do da Polícia desde 1999, depois 
da fuga da cadeia de Carandiru, 
São Paulo – Brasil, com várias 
mortes no cadastro, e era ainda 
o patrocinador do plano de res-
gate de Marco Willians Herbas 
Camacho, Marcola, cabeça de 
um dos maiores grupos de tráfico 
do Brasil. 
O despacho da ordem de expul-
são por imigração ilegal foi assi-
nado a 17 de Abril por Amade 
Miquidade, ministro do Interior, 
e se dirigia a Luiz Gomes de Je-
sus ou Gilberto Aparecido dos 
Santos, nomes que identificavam 
Fuminho, narcotraficante brasi-
leiro detido em Maputo.
 A ordem, cumprida no início da 
madrugada de domingo, interdi-
ta também a entrada do cidadão 
brasileiro em Moçambique por 
um período não inferior a 10 
anos.
Aquando da entrada no país, 
escreve o comunicado do Mi-
nistério do Interior, Fuminho 
não observou os procedimentos 
migratórios e a entrada  irregu-
lar  no país é fundamento  para 
Expulsão Administrativa, nos 
termos da  alínea  a) do  n.1 do  
artigo  29 da  Lei n.o5/93, de  28 
de Dezembro.
“Sobre este cidadão decaía um 
mandado internacional de cap-
tura contra si emitido pelas au-
toridades policiais brasileiras, 
devidamente notificado no siste-
ma da  INTERPOL e executado    
pelo  Serviço Nacional   de  In-
vestigação Criminal, no âmbito  
das suas competências”, escreve 
o comunicado.



4 Magazine independente Terça-feira   |  21 de Abril 2020 

Empreiteiros desonestos têm 3 meses para concluírem obras do Estadoi
Na Zambézia, o governo concede quatro meses para os empreiteiros desonestos concluírem as obras do 

Estado. Trata-se de 59 obras que se encontram paralisadas desde 2015, das quais 29 resultam da desones-
tidade dos empreiteiros e 30 por exiguidade de fundos. Os empreiteiros apontam o atraso no desembolso 

de valores e o não pagamento de algumas adendas às obras. RMdestaques

Há traidores e infiltrados nas Forças 
de Defesa e Segurança  
Os ataques na provín-
cia de Cabo Delgado 
ganharam contornos 
alarmantes, nas últimas 
três semanas, onde os 
insurgentes isolaram 
três dos 17 distritos da 
província, sendo que o 
último ataque, no distrito 
de Muidumbe, foi o mais 
desolador. No entanto, a 
jornalista e defensora dos 
direitos humanos, Fátima 
Mimbire, em entrevista ao 
MAGAZINE Independente, 
defende que tudo indica 
que existem traidores ou 
infiltrados dentro das For-
ças Armadas (FDS). Siga 
os excertos mais interes-
santes da entrevista:

Neuton Langa

N
as últimas 
semanas, os 
ataques em 
Cabo Del-
gado estão 

cada vez mais intensos, 
sendo que os insurgen-
tes tomaram de assalto 
três dos 17 distritos 
daquela província. Como 
é que analisa a actuação 
das Forças de Defesa e 
Segurança no teatro das 
operações?

- As Forças de Defesa e Segu-
rança deveriam ter sido mobi-
lizadas desde o primeiro ata-
que, preparadas para estar no 
terreno com conhecimento do 
alvo, da realidade local; pre-
paradas para choques cultu-
rais e religiosos, e dessa forma 
granjear a simpatia e apoio 
popular, o que parece não ser 
o caso, actualmente.
No entanto, a situação das 

FADM no teatro das opera-
ções é lamentável, embora 
essa acção seja necessária. E, 
não é lamentável por culpa 
dos militares destacados para 
esta operação, mas por causa 
do despreparo, em primeiro lu-
gar, pela falta de uma estraté-
gia clara, e como vão ter uma 
estratégia se ao nível da inte-
ligência militar, ao que tudo 
indica, não temos avanços. 
Em segundo lugar, por falta 
de meios. 
Ouvimos muitos destemidos 
militares, a quem manifesto o 
meu respeito e solidariedade e 
reconhecimento pelo sacrifício, 
a denunciar falta de meios e 
de clareza das orientações. Pa-
rece que há quem só quer ti-
rar ganhos individuais, porque 
a guerra é bastante lucrativa, 
mas para o Governo o ganho 
vem da segurança que deve 
assegurar às multinacionais, o 
que pode estar a levar ao en-
fraquecimento intencional das 
forças nacionais. Em terceiro e 
último lugar, tudo indica que 
há traidores ou infiltrados nas 
Forças Armadas. Há vários 
relatos de investidas dos mi-
litares que foram frustradas 
porque os insurgentes se ante-
ciparam.
Moçambique precisa de repen-
sar a sua estratégia de contra-
-ataque aos insurgentes. Para 
isso, precisa de começar por 
usar adequadamente os re-
cursos que tem para melhorar 
as condições de trabalho das 
Forças Armadas, desde a ali-
mentação, o alojamento, os in-
centivos para os militares que 
estão claramente desconten-
tes. Julgo ser importantíssimo 
honrar os agentes que foram 
barbaramente assassinados no 
teatro das operações e assegu-
rar que as famílias destes te-
nham o apoio necessário. 
São homens e mulheres que 
deram a sua vida a proteger as 
comunidades contra um inimi-
go que o Governo minimizou 
no início, até que foi ganhando 
espaço e ousadamente assaltar 
as instituições públicas.

Na sexta-feira, dia 10 de 
Abril, uma força militar 
privada sul-africana, junta-
mente com a Força Aérea 

moçambicana, protagoni-
zou um bombardeamento 
contra os insurgentes, 
mas não foram reveladas 
as baixas. Qual é a sua 
opinião em relação a esta 
ofensiva?

- Tudo indica que existe uma 
abertura para que os merce-
nários de guerra entrem no 
país. E isso representa mui-
tos riscos, a começar com o 
ciclo vicioso em que os mer-
cenários se instalam no país 
e actuam conforme o seu 
contrato, aproveitando para 
fazer o reconhecimento das 
fragilidades que lhes podem 
ser úteis para garantir o seu 
negócio. Por isso é preciso 
ter muito cuidado com esta 
situação. Moçambique está 
numa situação muito frágil. 
Lembremos que o nosso país 
contrata estas forças priva-
das depois da intervenção da 
Rússia ter fracassado e nun-
ca ninguém veio a público 
explicar o motivo dos russos 
terem ido embora. 
A questão que se coloca é 
como é que o Governo che-
gou à identificação dessa em-
presa sul- africana? Quanto 
é que pagou a tal empresa? 
Será que esta investida não 
deveria ter sido feita com re-
curso aos meios da Força Aé-
rea nacional? Afinal, ao lon-
go dos últimos 10 anos não 
estávamos a apetrechar as 
FADM, em particular a For-
ça Aérea, ou fomos completa-

mente enganados? Os pilotos 
que a Academia Militar Sa-
mora Machel, em Nampula, 
forma, cujos custos do inves-
timento não são poucos, es-
tão a fazer o quê? 

Na sua opinião, qual seria 
a melhor forma das FDS 
contra-atacarem?

- A forma de contra-atacar 
implica o país organizar-se. 
Infelizmente estamos dois 
anos atrasados e, para pio-
rar, temos as Forças Arma-
das materialmente fracas e 
com o efectivo desmotivado, 
sendo necessário melhorar a 
inteligência militar e dispo-
nibilizar meios adequados e 
que possam ter impacto. 
Por exemplo, podemos usar 

drones militares. Na era da 
tecnologia, da profissionali-
zação das Forças Armadas, 
creio que se Moçambique não 
tem esses meios, já deveria 
tê-los há muitos anos. 
Nesta situação, pensar em 
usar equipamento dos anos 
60 não me parece que vai ser 
funcional e, sabendo que os 
insurgentes estão fortaleci-
dos em termos de meios, em 
termos de efectivo,  quando 
olhamos para aqueles indiví-
duos pé descalço, fica claro 
que não percorrem longas 
distâncias, eles são dali e a 
população apavorada pode 
estar a dar cobertura, afinal, 
a vida deles está em risco. 
Por outro lado, precisamos 
de ter sentido de Estado nes-
te momento. Os que só estão 
a ver oportunidades de be-
nefício individual nesta si-
tuação devem pôr a mão na 
consciência e ter algum hu-
manismo.
Nesta perspectiva, eu pen-
so que a AR deve criar uma 
comissão de inquérito para 
averiguar dois assuntos im-
portantes: primeiro, as quei-
xas dos militares; segundo os 
resultados da intervenção dos 
russos e dessa força militar 
privada sul-africana. 
O povo moçambicano mere-
ce saber o que se passa e por 
que compatriotas continuam 
a ser “sacrificados” por negli-
gência de quem deveria ga-
rantir, em primeira instância, 
a segurança das populações. 

Não confio no modelo de vigilância do MISAU 
para os casos das pessoas em quarentena

Moçambique e o mundo 
enfrentam a pandemia da 
Covid-19, tendo se regis-
tado até ao momento 
mais de trinta casos con-
firmados e dois recupera-
dos. Como é que encara 
a forma como as autori-
dades da Saúde estão a 
lutar contra este vírus?

- Na minha opinião, agora 
parece que o Ministério da 
Saúde tem uma estratégia de 

comunicação que vai ajudar 
a gerir a situação. Entretan-
to, me parece haver alguma 
negligência na cadeia de con-
trolo de entradas e saídas, e 
na imposição de medidas de 
quarentena. Assistimos a ca-
sos de pessoas que viajaram 
para zonas de risco e, no seu 
regresso, circularam por aí 
e ninguém agiu sobre eles. 
Quem garante que os casos 
que temos de infecção inter-
na não advêm desse grupo? 
Tenho muito pouca confian-
ça no modelo de vigilância 
para os casos de pessoas em 
quarentena.

Fátima Mimbire
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Na parte da gestão da situa-
ção é lamentável que o Go-
verno tenha tomado decisões 
sem antes fazer estudos cru-
ciais, como por exemplo os 
custos das medidas tomadas. 
A redução do número de pes-
soas transportadas afectaria, 
obviamente, a lucratividade 
do negócio do transporte. O 
que o Governo havia prepa-
rado para garantir que tanto 
os transportadores mantives-
sem os seus negócios, como 
os utentes um serviço que os 
mantivesse em segurança. 
No lugar disso, optou pelo 
mais fácil e que pode ser caro 
no futuro, que foi introduzir 
o uso obrigatório da máscara 
e deixar que os transportes 
funcionassem como se esti-
véssemos numa situação nor-
mal.
O Governo absteve-se de 
pensar em medidas de assis-
tência aos trabalhadores que 
podem perder os seus em-
pregos e aos trabalhadores 
informais que deveriam sair 
das ruas, de modo a conter 
a propagação da pandemia e 
evitar que cheguemos ao ní-
vel de contágio comunitário. 
A situação é séria e exige se-
riedade. Exige uma reorien-
tação dos planos nacionais, 
com destaque para o Plano 
Económico e Social e Orça-
mento do Estado. Mas tra-
tamos a Covid-19 como uma 
parte à parte, e continuamos 
com tudo na mesma.

No início da pandemia da 
Covid-19, o Ministério da 
Saúde realizou uma reu-
nião com os parceiros de 
cooperação e apresentou 
o rol das necessidades 
para combater o vírus, 
avaliadas em USD 224,5 
milhões. No entanto, o 
ministro da Economia e 
Finanças, Adriano Maleia-
ne, realizou outra reunião 
com os mesmos parcei-
ros e pediu USD 700 mi-
lhões. Como é que analisa 
esta falta de coordena-
ção no seio do Governo.

- Sobre os 224.5 milhões, 
acho que é demasiado. Mas, 
mais do que demasiado, esse 
valor representa a factu-
ra que Moçambique tem de 
pagar por não ter investido 
como deve ser na ciência e 
tecnologia. Temos um minis-
tério há vários anos, mas não 
conseguimos gerar cientistas 
que a esta altura estariam a 
fazer alguma coisa ao servi-
ço da Nação e, num dos mo-
mentos mais sensíveis, fabri-
cando ventiladores de baixo 

custo. 
O Quénia, um país muito 
próximo, aqui no continente, 
tem ventiladores produzidos 
por estudantes. O mesmo 
movimento vemos um pou-
co por todo o mundo. É um 
movimento de busca de solu-
ções locais para necessidades 
locais, numa altura em que a 
demanda por ventiladores é 
elevada e os fornecedores não 
têm condições de responder a 
ela.
Portanto, espero que o pro-
curement seja transparente, 
que as especificações não se-
jam desenhadas para dar di-
nheiro aos amigos habituais, 
mas a quem pode oferecer 
um produto de qualidade e a 
preços confortáveis.
No entanto, sobre a falta 
de coordenação no Governo 
penso que o MISAU deve 
estar focado nas necessida-
des do seu sector, e espero 
que tenha coordenado com o 
Ministério da Economia e Fi-
nanças. 
De facto, o Governo deve 
explicar a origem dos USD 
700 milhões. Sabemos que 
há muitas necessidades, mas 
queremos e devemos saber 
quais são para podermos exi-
gir. E até seria interessante 
explicarem como saímos de 
5 milhões de dólares para 50 
milhões, e agora USD 700 
milhões. Não podemos apro-
veitar a crise para ter dinhei-
ro extra. Temos de ter o di-
nheiro que precisamos para 
responder a uma situação 
pontual e inesperada, e deve-
mos fazer isso com transpa-
rência e integridade.

Recentemente, a União 
Africana anunciou serem 
necessários cerca de USD 
400 milhões para fazer 
face ao vírus no conti-
nente, incluindo Moçambi-
que.  A doutora  acredita 
que a UA terá feito mal as 
contas ao anunciar este 
valor?

- Não me parece que a UA 
tenha feito mal as contas. 
Os USD 400 milhões são um 
valor universal de uma ini-
ciativa de arrecadação de re-
cursos que envolve o sector 
privado no continente. E foi 
desenhada pelo CDC e vai 
para quatro áreas principais։ 
para apoiar as populações 
mais vulneráveis, no valor de 
50 milhões; controlar a trans-
missão, 150 milhões, preve-
nir mortes, 170 milhões. E a 
quarta, para aferir os impac-
tos sociais das medidas, em 
30 milhões. 
Devem ter sido realísticos em 
relação ao que podem ter. 

E, obviamente, é um reforço 
para os países que já devem 
ter os seus próprios recursos.

A Carta de Moçambique 
publicou que os doadores 
internacionais, como a 
USAID, não iriam ajudar 
Moçambique com valores 
monetários, mas sim na 
compra de ventiladores. 
Na sua opinião, esta 
decisão dos parceiros não 
demonstra uma falta de 
confiança no Governo?

- Sobre a oferta em espécie, 
eu acho que é uma atitude 
de louvar. A USAID, se ca-
lhar, está em melhores condi-
ções de comprar ventiladores 
a baixo custo no mercado, 
considerando que o Gover-
no tem relações conflituosas 
com os fornecedores, o que 
aumenta os custos do procu-
rement público, sem contar 
com a questão das comissões. 
Precisamos de ventiladores, 
isso é um facto. Mas não te-
mos dinheiro para comprá-
-los. Então, se há quem tem 
dinheiro e sabe onde pode ir 
buscar e tratar de tudo, e só 
entregar os ventiladores, é 
bem-vindo. E o Governo se 
ocupa de decidir como alocar 
os ventiladores, considerando 
o país inteiro; o Governo se 
ocupa de gerir melhor as me-
didas de emergência.
Os doadores conhecem o nos-
so Governo, se calhar mais 
do que nós conhecemos, e 
este momento é sensível e 
não podemos correr riscos. 
Infel izmente, há sempre 
riscos de desvio de recur-
sos para outras coisas, sem 
contar com os desvios com 
nuances de corrupção.

Os efeitos da Covid-19, 
que em Moçambique 
impõe a obrigatorieda-
de do distanciamento 
social, não será esta uma 
oportunidade de o poder 
político, as autarquias, a 
Sociedade Civil se enga-
jarem para reorganizar a 
sociedade?

- Interessa a alguém organi-
zar a sociedade! Nós estamos 
perante uma desorganização 
organizada. Assim, as pes-
soas ficam perdidas na de-
sorganização e não se interes-
sam nas coisas essenciais que 
afectam as suas vidas, como 
as políticas públicas. É difícil 
mas compreensível que ho-
mens e mulheres continuem 
a ir à rua, colocando as suas 
vidas em risco porque preci-

sam disso para garantir a sua 
subsistência. 
Se tivéssemos um programa 
de protecção social inclusi-
vo, que subsidia os pobres, 
não teríamos pessoas a ar-
riscarem as suas vidas. Infe-
lizmente, as nossas políticas 
públicas estão ao serviço dos 
poderosos. Mas também é 
preciso reconhecer que esta-
mos num estágio da erosão 
de valores que vai do topo à 
base e que está impregnada 
nas nossas entranhas. É di-
fícil colocar na cabeça de al-
guém que passa o tempo nas 
barracas que deve começar a 
beber em casa. Que é seguro 
para si e sua família. 
O Governo também não 
transmite essa responsabili-
dade quando anda a relaxar 
medidas que protegeriam 
mais as pessoas. 

A Assembleia da Repúbli-
ca aprovou cerca de três 
milhões de meticais para 
despesas de funciona-
mento, incluindo subsídio 
de reintegração para os 
deputados. Qual é a sua 
opinião em relação a esta 
aprovação, antes mesmo 
de se ter aprovado o PES 
e OE?

- Me parece ser prática que o 
orçamento da AR seja apro-
vado antes do OE, porque a 
AR, como um poder que tem 
o papel de supervisão de ou-
tro poder, não pode depender 
daquele para ter o seu orça-
mento e funcionar. Portan-
to, não vejo problema com 
esse procedimento. Eu tenho 
problemas com o conteúdo 
envolvido nesse processo. É 
vergonhoso quando os repre-
sentantes de um povo empo-
brecido, descalço, analfabeto, 
que luta todos os dias para 
sobreviver quer ser reintegra-
do no final do seu mandato, 
significando que ele que re-
presenta o povo está a exi-
gir condições que impliquem 
reduzir os recursos que são 
necessários para responder às 
necessidades do povo, para 
benefício próprio.
Ora vejamos։ os deputa-
dos não são desempregados, 
creio. Tinham as suas pro-
fissões, trabalhos, que deixa-
ram para servir a Nação. No 
final da sua missão regres-
sam como cidadãos normais. 
É impossível? Como disse o 
Tomás Vieira Mário, eles não 
estavam na guerra e nem no 
Serviço Militar Obrigatório; 
estiveram ao serviço da Na-
ção e devem ser readmitidos 
nos seus empregos anteriores. 
Se calhar nos estão a dizer 
que a AR está cheia de de-

sempregados. Por isso preci-
samos de repensar a lógica 
de indicação dos deputados. 
No lugar de elegermos listas 
partidárias plurinominais, 
devemos deixar que sejam in-
divíduos que as comunidades 
reconhecem o mérito ou têm 
uma agenda para as suas co-
munidades a concorrer. Va-
mos liberar o acesso à Casa 
do Povo e torná-la de facto 
a Casa do Povo e não apenas 
dos partidos políticos. 

Na passada quinta-feira, 
o Parlamento aprovou o 
Orçamento do Estado, 
em que boa parte do bolo 
está direccionada para 
as despesas de funcio-
namento. Qual é o seu 
comentário em relação ao 
OE?

-É um orçamento desajusta-
do da realidade e que reduz o 
investimento nos sectores da 
Saúde e Água e saneamen-
to. E tudo isto ocorre numa 
altura em que precisamos de 
mais investimentos, justa-
mente nestes sectores. O Go-
verno continua a contrair dí-
vidas sem transparência. No 
ano passado, a AR aprovou 
um endividamento interno 
no valor de cerca de 19 mil 
milhões de meticais, e no fi-
nal contraiu pouco mais de 
28 mil milhões de meticais. 
Este ano propôs 28 mil mi-
lhões de meticais em dívida 
interna. 
No que tange à criação de 
empregos, tenho dificuldade 
em compreender de onde o 
Governo pensa que poderão 
ser gerados esses 200 e tal 
mil empregos. Ora, temos 
uma economia estagnada, 
não só por causa da Co-
vid-19, mas antes dela, por 
causa da crise gerada pelas 
dívidas ocultas. 
O ։el dorado” do gás natural 
está cada vez mais adiado, 
por causa da Covid-19 e dos 
ataques em Cabo Delgado. 
E o Governo não está a ge-
rar os incentivos necessários 
para que o sector produtivo, 
de facto, produza e gere em-
pregos. 
O Orçamento do Estado 
continua a ser planificado 
numa base irrealista, para 
além de usar premissas er-
radas. Enquanto isso, a 
nossa elite dirigista conti-
nuará a viver faustosamente 
às custas do sofrimento do 
povo. Eles vão continuar a 
ter as suas regalias e refor-
mas chorrudas pagas pelo 
povo, assistência médica em 
hospitais privados, já que 
não podem viajar para o ex-
terior. 
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Nas minhas conversas com pes-
soas amigas e sempre na procu-
ra de mais lindas estórias, uma 
minha amiga italiana disse que 
tinha uma amiga de origem 
italiana mas já moçambicana 
que era antiga combatente. Eu 
achei isso um máximo e por 
isso lá fui eu atrás da estória. 
Ela vai contar a sua estória 
na primeira pessoa: “Chamo-
-me Maria Salghetti, nasci em 
Milão na Itália. Estudei lá até 
tirar o curso de enfermagem e 
posteriormente o curso de en-
fermeira chefe, sempre em Mi-
lão. Trabalhei um ano e depois 
conheci um médico italiano, 
Sílvio Pampiglione, que tra-
balhava na Universidade e me 
falou da Frelimo em Tanzânia. 
Ele anualmente ia à África fa-
zer investigação sobre parasi-
toses humanas e desta manei-
ra, em Tanzânia, conheceu a 
Frelimo. Quando Marcelino 
dos Santos, Agostinho Neto e 
Amilcar Cabral foram visitar 
o Papa o Dr. Pampiglione foi 
conhecê-los. Em 1970 ele fez 
uma palestra em Milão e fa-
lou sobre as lutas de libertação 
em África e sobre a Frente de 
Libertação de Moçambique. 
Disse também que lá havia 
falta de pessoal médico e para-
-médico. Então eu fui ter com 
ele e ele perguntou-me se es-
taria disponível para trabalhar 
para a Frelimo. Ele pôs-me 
em contacto com o Arcispe-
dale de Reggio Emília, cidade 
do centro da Itália, que tinha 
estabelecido uma gemelagem 
com o hospital Américo Boa-
vidada Frelimo. O Arcispedale 

enviava principalmente medi-
camentos e material hospitalar. 
Em 1971 também enviaram a 
mim. Eu parti para a Tanzâ-
nia com uma delegação desse 
hospital. Os outros membros 
da delegação regressaram à Itá-
lia mas eu fiquei. Primeiro fui 
enviada para a Escola Secun-
dária da Frelimo em Bamoyo, 
perto de Dar Es Salaam, para 
aprender português durante 3 
semanas. Depois fui para Mt-
wara no sul da Tanzânia perto 
da fronteira com Moçambique, 
onde tinha sido construído pela 
FRELIMO um hospital que 
tinha como missão o trata-
mento dos feridos de guerra e 
também dos guerrilheiros e da 
população das zonas liberta-
das que estivessem gravemente 
doentes. Ali havia também um 
casal de médicos búlgaros que 
chegaram alguns meses antes 
de mim. Nós os 3 com alguns 
enfermeiros moçambicanos for-
mados pelos serviços de saúde 
coloniais, realizamos um curso 
de enfermeiros básicos que pu-
dessem trabalhar nas unidades 
sanitárias das zonas libertadas. 
Os feridos eram transportados 
em macas e nas costas a partir 
das zonas de guerra até a fron-
teira onde encontravam a nos-
sa ambulância que os trazia até 
o hospital. Infelizmente os mais 
graves muitas vezes não resis-
tiam a esta viagem e não che-
gavam com vida até o Hospi-
tal. Por exemplo se o ferimento 
fosse no abdómen ou no tórax 
não aguentavam. O casal de 
médicos búlgaros era fabuloso. 
O marido era traumatologista 
e ele fez milagres na nossa pe-
quena sala de operações. A es-
posa era pediatra e ambos tra-
balhavam dia e noite. Sempre 
disponíveis a qualquer hora. No 
intervalo entre um curso de en-

fermagem e outro, fui a Tun-
duru que era uma vila a cerca 
de 7 horas de carro de Mtwa-
ra, próximo da qual tinha sido 
construído um campo educa-
cional para crianças da escola 
primária. Havia entre 900 a 
1000 crianças, filhas dos guer-
rilheiros, que estudavam de 1ª. 
a 4ª. classes. As mulheres tam-
bém participavam na luta, por-
tanto deviam deixar os filhos 
ou em Tunduru ou em outros 
centros educacionais situados 
nas zonas libertadas. Algumas 
esposas de  combatentes toma-
vam conta dos mais pequenos e 
os professores davam aulas. Alí 
as construções eram feitas em 
materiais locais de pau a pique 
e o chão de terra batida. A mi-
nha tarefa era organizar a cre-
che e fazer uma pequena for-
mação em puericultura para as 
mulheres que tomavam conta 
das crianças quer em Tunduru 

quer nos infantários das zonas 
libertadas. Muitas delas eram 
analfabetas e então a formação 
devia ser muito prática, com 
pouquíssima teoria. Era mais 
dar explicações básicas sobre o 
funcionamento do corpo huma-
no, como cuidar da higiene pes-
soal e como alimentar as crian-
ças, com muitas demonstrações 
culinárias, de como dar banho, 
como tratar a sarna... Essa ca-
pacitação durava uns 40 dias e 
foi repetida por duas vezes. A 
partir de 1973, os portugue-
ses individuaram o campo de 
Tunduru com os aviões de re-
conhecimento, então foram ca-
vadas trincheiras para permitir 
a evacuação rápida em caso de 
bombardeamento, mas depois 
foi decidido que as crianças 
mais pequeninas que não con-
seguiam fugir sozinhas deve-
riam ser levadas de madruga-
da até ao anoitecer no mato a 

cerca de 1 km de distância do 
campo. Tudo se fazia lá, cozi-
nhar, estudar, etc. Tínhamos 
só um trator com um atrelado 
para ajudar a carregar as crian-
ças mais pequeninas. Os mais 
grandinhos e nós adultos íamos 
a pé. 
Esta foi a minha rotina até 
Janeiro de 1975. Com o 25 de 
Abril em Portugal a orienta-
ção que recebemos foi de que 
continuássemos com as nossas 
actividades habituais, como 
que se não tivesse nada acon-
tecido. De facto não podíamos 
saber qual a orientação política 
do novo governo que surgisse. 
Eu lembro-me de uma base em 
Cabo Delgado que foi tomada 
somente com megafone, paci-
ficamente. Os soldados portu-
gueses, ao ouvir as explicações 
dadas pelos guerrilheiros da 
Frelimo com o megafone, ren-
deram-se. 

Estórias
Isaura Macedo Pinto
estorias.da.isaura@gmail.com
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O Serviço Nacional de Investi-
gação Criminal (SERNIC) tem 
estado na ribalta, nos últimos 
tempos, protagonizando feitos 
que orgulham a toda uma Na-
ção. O seu protagonismo em 
acções que resultam na deten-
ção ou desmantelamento de 
redes criminosas, sobretudo no 
tráfico de drogas, merece a nos-
sa atenção e o nosso registo.
Há tempos, foram operativos 
do SERNIC que desactivaram 
duas redes internacionais trans-
portando drogas pesadas, em 
plena Costa de Cabo Delgado.
Igualmente há tempos,foram 
operativos do SERNIC que 
puseram fora de acção e leva-
ram até ao julgamento, onde 
foi condenado, um americano, 
por sinal idoso e doente já em 
fase terminal, que foi provado 
ser um traficante internacional 
de drogas.
Dia 13 de Abril, o SERNIC 
esteve no centro da operação 
internacional que levou à de-
tenção e posterior expulsão 
do país do cidadão brasileiro 
conhecido por Fuminho, um 
։grande senhor” conhecido in-
ternacionalmente nos mean-
dros do tráfico de drogas pe-

sadas, de assasssinatos e de 
financiamento de redes crimi-
nosas de vária ordem.
Gilberto Aparecido dos Santos, 
popularmente conhecido por 
Fuminho, foi detido no dia 13 
de Abril de 2020 num hotel de 
luxo, em Maputo, onde se ha-
via hospedado desde Março, 
em circunstâncias ainda por 
esclarecer.
Acredita-se que, em Maputo, 
beneficiava-se da guarida de 
alguns cúmplices, alguns dos 
quais já identificados pela Polí-
cia, de nacionalidade nigeriana, 
cuja história o SERNIC deve 
explicações aos moçambicanos.
Na verdade, é sabido que o tal 
de Fuminho chegou a Maputo 
vindo da África do Sul, onde 
igualmente chegou provenien-
te da Bolívia e da Argentina, 
usando passaporte falso.
É sabido que o tal de Fuminho 
era procurado pelas autorida-
des brasileiras desde 1999, ra-
zão pela qual pendia sobre ele 
um mandado internacional de 
captura, emitido pela INTER-
POL.
Tendo entrado ilegalmente em 
Moçambique, as autoridades 
nacionais optaram pela via 

mais fácil para a sua extradi-
ção para o país que o procura-
va, tendo o ministro do Inte-
rior, no uso das competências 
que a Lei lhe confere, ordenado 
a sua expulsão.
A justiça moçambicana podia 
ter preferido julgar o homem 
primeiro cá, à luz da Lei mo-
çambicana, uma vez que tam-
bém aqui ele havia cometido 
crimes, nomeadamente a posse 
no seu quarto de drogas e de 
documentos falsos, mas op-
tou pelo mais fácil para evitar 
transtornos, como alimentar 
com escassos recursos do Es-
tado um criminoso procurado 
internacionalmente e posicionar 
forças policiais especializadas 
para um homem perigoso.
A opção pela expulsão foi, 
quanto a nós, a melhor solu-
ção. Gente do calibre de Fu-
minho desgasta instituições e 
Estados. Faz perder tempo e 
recursos a países nada famosos 
em recursos, e distrai os Esta-
dos naquilo que é essencial, ou 
seja, o trabalho para o seu de-
senvolvimento.
Gente como Fuminho não me-
rece a nossa atenção, numa 
altura em que o país debate-

-se com três inimigos comuns 
identificados, nomeadamente 
os criminosos de Cabo Delga-
do, os Nhongos desta vida, no 
Centro, e o coronavírus em 
todo o território nacional. Os 
Fuminhos que se vão em paz 
na sua má fama.
Fica, porém, a lição entre os 
nossos agentes do SERNIC e 
os desafios de perseguir o ras-
to Fuminho, para fragilizar o 
já confirmado corredor de nar-
cotráfico internacional que é o 
território moçambicano.
Gostaríamos de saber mais 
sobre a passagem de Fuminho 
por cá, uma vez que são es-
cassos ainda os detalhes das 
suas conexões, que certamen-
te existem.
Fala-se de uma empresa de 
fachada de nigerianos que 
está ligada a Fuminho, loca-
lizada no Inhagoia. De quem 
é essa empresa e o que ela 
faz em Moçambique? Fala-se 
da ligação do brasileiro com 
uma tal senhora moçambi-
cana. Quem ela é e o que ela 
faz, concretamente? E os bens 
com que foi encontrado Fumi-
nho, onde estão e com quem 
ficam... As cinco malas o que 

continham? Os 15 telefones 
celulares que portava, que in-
formações públicas relevantes 
nos trazem?  
Finalmente, acreditamos nós 
que estas operações de nível 
internacional, muito sofisti-
cadas, devem servir de lição 
para os nossos agentes dos 
Serviços de Investigação Cri-
minal, que devem aprender a 
defender os interesses do Es-
tado, sem banalizar esse mes-
mo Estado.
Parece que desde o princí-
pio, até à expulsão, a opera-
ção Fuminho teve garantido 
o sigilo necessário e as redes 
sociais, sedentas muitas vezes 
em desinformar, desta vez fo-
ram a reboque dos aconteci-
mentos. Sinal claro de que no 
SERNIC existem quadros al-
tamente treinados para exer-
cer as suas funções com ética 
e deontologia, deixando para 
trás as perigosas fugas de infor-
mação que tantas vidas custa-
ram no passado, mesmo entre 
agentes dos nossos Serviços de 
Investigação. 
Um SERNIC assim orgulha-
-nos a todos, Dr. Jofane. Para-
béns!

Sobre um SERNIC que 
ultimamente nos orgulha 

Deputados
Altifalante

Agora sabemos que talvez os nossos «deputados» prefe-
rissem viver no Malawi. Não aquele Malawi que linchou 
dois moçambicanos acusados de transportar covid-19 
cuja morte foi encerrada no silêncio que já nos habitua-
mos. Mas aquele Malawi das cidadelas para deputados, 
que também dá duas viaturas, dois escritórios e uma 
horda de assistentes. 

Escrevo a velocidade possível. 
O deadline chega com o dia em 
riste. Que palavra usar para 
fazer a crónica desta semana. 
«Quarentena», «Emergência» 
e «Insurgência», os temas mais 
actuais, já lá foram. Abro os 
jornais possíveis. Faço uma 
passeata pelos canais na televi-
são. Ainda passam algumas no-
tícias. A pandemia da covid-19 
é o tema que se impõe. Tudo 
o que tem estado a acontecer 

é por ela, inspirado nela e in-
fluenciado por ela. Tento fugir. 
Lembro de um conhecido ter 
dito que esta coisa de nos por-
mos a escrever crónicas periódi-
cas, acabamos vendo-nos impe-
lidos a escrever meta-crónicas. 
Sempre foi um caminho possí-
vel. E já lá foram uns tantos 
caracteres. 
Ao longo da semana, fui fa-
zendo o levantamento no blo-
co de notas das palavras que 
pudessem ser merecedoras de 
um texto. Abro-o agora, leio: 
«deputado», «Subsídio» e 
«reintegração». Opto pela pri-
meira, sem que isso signifique 

que ignore as outras duas. E 
já vamos. No dicionário, que é 
sempre o primeiro a sugerir-me 
caminhos, entre outras coisas, 
leio que deputado é «aquele 
que recebe a comissão de tratar 
de negócios de outrem», onde 
se lê «comissão» se lê «mis-
são», mas num país em que 5% 
eram quase de lei não espanta 
que os deputados façam uma 
outra interpretação da palavra. 
E já que cá estamos, penso que 
a comissão paga a quem nos 
representa no Parlamento é 
bastante modesta, sobretudo, 
se pensarmos que os negócios 
são tratados com uma dedica-

ção exemplar, com noites mal 
dormidas e dias sempre cheios, 
tendo como resultado pilhas 
de leis que nos ajudam a ter a 
vida mais fácil. E tudo isto por 
uma comissão bastante modes-
ta. Agora sabemos que talvez 
os nossos «deputados» prefe-
rissem viver no Malawi. Não 
aquele Malawi que linchou dois 
moçambicanos acusados de 
transportar covid-19 cuja mor-
te foi encerrada no silêncio que 
já nos habituamos. Mas aquele 
Malawi das cidadelas para de-
putados, que também dá duas 
viaturas, dois escritórios e uma 
horda de assistentes. Ao lado 

destas benesses o que seriam os 
subsídios de círculo eleitoral, de 
empregados, de água e energia, 
de renda de casa, de represen-
tação, de reintegração, sessão 
ordinária e extraordinária, o 
carro e as ajudas de custo  que 
os nossos «deputados» tem di-
reito, sem contar o salário base 
que é mais de 18 vezes o salá-
rio mínimo. Comparações fei-
tas, assumamos, devemos estar 
mesmo a pagar pouco. «Uma 
má vizinha à porta é pior que a 
lagarta na horta». E nós temos 
os dois, a má vizinha à porta 
e a lagarta na horta. Salve-nos 
quem puder.

Elton Pila
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opinião Voz do Povo

Olhar fotográfico

Suspensão de cobranças de multas 
e dívidas de água, não perdão!

Sheila Muianga
O Governo moçambicano tomou al-

gumas medidas para que, pelo menos, 
os moçambicanos possam cumprir a 
principal medida de prevenção, que é 
a lavagem das mãos com água e sa-
bão ou cinza, decretando a suspensão 
dos cortes por falta de pagamento em 
todos os sistemas de abastecimento de 
água, a suspensão da emissão de mul-
tas por pagamento de água. Embora 
a lavagem das mãos com água e sa-
bão ou cinza seja a principal medida 
para prevenir a propagação do novo 
coronavírus, em Moçambique esse pri-
vilégio é somente de 18,3 milhões de 
pessoas, dos mais de 30 milhões de ha-
bitantes. Nesse universo, apenas cerca 
de 2 milhões têm água canalizada.

Irene Massango
A suspensão dos cortes por falta 

de pagamento em todos os sistemas 
de abastecimento de água, a suspen-
são da emissão de multas por paga-
mento de água, restabelecimento de 
água aos clientes que ficaram sus-
pensos por diversas razões, isentar o 
pagamento de água a todos os uten-
tes dos fontanários públicos figuram 
como algumas das medidas decreta-
das pelo Governo. Aliás, o Executivo 
moçambicano decidiu suspender as 
cobranças de multas ou dívidas e res-
tabelecer as ligações de instituições 
ou singulares que por incumprimento 
do pagamento das facturas de água 
viram o fornecimento ser restringido.

Inácio Tala
Estas medidas de suspensão não se 

devem confundir com o perdão. Fin-
do este período, aqueles cidadãos ou 
instituições que estavam em dívida 
ou já tinham multas deverão regula-
rizar a situação, sendo que o prejuízo 
resultante da medida será de pouco 
mais de um milhão de euros por mês. 
Entretanto, as populações das zonas 
mais recônditas se vão beneficiar de 
uma isenção completa no pagamen-
to da água, segundo o Governo, para 
além da suspensão do pagamento nas 
zonas rurais. Todavia, esta iniciativa 
é temporária e no final do Estado de 
Emergência os moçambicanos serão 
convidados a regularizar as suas factu-
ras em atraso.

Francisco Novela
O Governo moçambicano vai sus-

pender o pagamento da factura da 
água até ao final do Estado de Emer-
gência, que vigora no país devido à 
pandemia do novo coronavírus. As 
medidas anunciadas pelo Executivo in-
serem-se no plano de prevenção contra 
a pandemia do coronavírus  e isentam 
os moçambicanos do pagamento da 
factura de água, durante todo o mês 
de Abril. O Governo suspendeu igual-
mente a cobrança de multas ou dívi-
das. Serão ainda respostas as ligações 
de instituições ou singulares que por 
não terem pago as respectivas facturas 
de água viram o fornecimento cance-
lado.

Nilton Cumbe
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Investigadores da Joaquim Chissano chumbam acção das FDS 
Docentes e investigadores da Universidade Joaquim Chissano, antigo Instituto Superior de Relações 
Internacionais, consideram que as Forças de Defesa e Segurança (FDS) do país não estão preparadas 

nem empenhadas para combater os grupos armados que atacam a Região Norte de Moçambique e que a 
desconfiança cresce, noticia Lusa.nacional

Filipe Nyusi e Ossufo 
Momade tiveram, na 
passada quinta-feira, um 
“encontro-surpresa”. Na 
agenda, entre outros 
pontos, estava a reto-
ma das negociações do 
processo de Desmilitari-
zação, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) e o 
fim da violência no Centro 
do país. Mariano Nhon-
go reagiu ao encontro, 
reafirmando que o calar 
das armas está refém do 
afastamento de Ossufo 
Momade da liderança da 
Renamo, a quem acusa 
ainda de estar em conluio 
com os Serviços Secre-
tos do Estado. “Ossufo 
entrega nomes de mem-
bros da Renamo para 
serem mortos pelo SISE”, 
disse.

Elton Pila

A fotografia que 
marca para a 
posterioridade o 
encontro desta 
quinta-feira não 

faz testemunhar momentos calo-
rosos como os eternizados pelas 
fotografias de 6 de Agosto do 
ano passado, aquando do Acordo 
de Paz de Maputo. Mas é me-
nos por um ambiente de cortar à 
faca e mais pelas medidas de dis-
tanciamento social impostas pela 
pandemia do coronavírus. “O 
encontro decorreu num ambiente 
de harmonia e cordialidade”, ga-
rante o comunicado de impren-
sa enviado à nossa Redacção, 
que nos deixou saber dos temas 
abordados no encontro à porta 

fechada.
Segundo o comunicado de im-
prensa, o encontro entre Filipe 
Nyusi e Ossufo Momade abor-
dou os ataques no Centro do 
país e as medidas para ultra-
passá-los com urgência. Mas 
também o processo de Desmi-
litarização, Desmobilização e 
Reintegração que, segundo o 
comunicado,  deve ser retomado 
conforme o roteiro previamente 
aprovado. “No encontro foi abor-
dado o desenvolvimento do pro-
cesso de Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração (DDR), 
tendo sido avaliado o seu estágio 
e a necessidade de o tornar céle-
re”, lê-se no comunicado.
A resposta de Nhongo não tar-
dou. Volvidos três dias, a partir 
de Gorongosa, Nhongo reafirmou 
que a violência no Centro conti-
nuará até à saída de Ossufo Mo-
made da liderança da Renamo. 

Disse ainda que o processo de 
DDR não será efectivado. “Não 
há nenhuma arma que será en-
tregue à Frelimo”.
։Desde as negociações com Joa-
quim Chissano, a Frelimo sabe 
que as armas não serão entre-
gues”, disse. “Se eles se estão a 
enganar, que se enganem, mas a 
saber que podem criar guerra”.
։O Governo pode levar as armas 
que Ossufo Momade prometeu 
entregar”, disse Nhongo, mas as 
da Junta Militar não serão entre-
gues.  
Repetiu que a Frelimo não quer 
reintegrar os homens da Rena-
mo, quer levá-los a Cabo Del-
gado para combater contra os 
insurgentes. “Isto não é reinte-
gração. Nós não somos crianças”, 
afirmou.
Nhongo disse ainda que Ossu-
fo expediu um documento que 
está nas mãos dos Serviços Se-

Nhongo acusa Ossufo Momade de conluio com o SISE
•Ossufo Momade nada tem a ver com as acusações de Nhongo – José Manteigas, porta-voz da Renamo

A insurgência que prospera 
em Cabo Delgado pode estar 
a ser facilitada por elementos 
do topo, no activo dentro das 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS). As autoridades de segu-
rança, depois de deter mais de 
três centenas de pessoas, ale-
gando suposto envolvimento, já 
têm agora detidos Comandan-
tes suspeitos de estar envolvi-
dos no horror no Norte do país, 
que semeia luto e abandono das 
populações.  
O horror triunfa em Cabo Del-
gado e o silêncio do Presiden-
te da República continua a ser 
alvo de críticas, mas as acções 
das Forças de Defesa e Segu-
rança, apesar do secretismo 
que as caracteriza, justo em 
qualquer conflito armado, não 
passam despercebidas. Neste 
momento, estão detidos Co-
mandantes das FDS, suspeitos 
de estarem envolvidos na insur-
gência que iniciou nos finais de 
2017 e que já hasteou bandeiras 
em três distritos daquela pro-
víncia nortenha.
No boletim desta segunda-feira, 
o Centro para Democracia e 
Desenvolvimento (CDD) escre-
ve que o avanço destes sangui-
nários está a criar um mal-estar 
no seio das Forças de Defesa e 
Segurança, devido a suspeitas 
de envolvimento de oficiais das 
FADM nos ataques, sobretudo 
no apoio logístico e no forneci-
mento de informações estraté-
gicas ao inimigo. “Há registo 
de altas patentes detidas após 
investigações da inteligência 
militar. Apesar do seu silên-
cio infundado sobre a situação 
que se vive em Cabo Delgado, 
o Presidente da República tem 
conhecimento do mal-estar no 
seio das Forças de Defesa e Se-
gurança”, lê-se na publicação.

Há dias, lembra o documento, 
Filipe Nyusi promoveu jovens 
militares a oficiais superiores 
das Forças Armadas, com a pa-
tente de Tenente-coronel, num 
esforço de incentivar a juventu-
de a empenhar-se no combate 
contra os insurgentes.
O documento cita uma fonte a 
afirmar que “quase sempre, as 
nossas posições são atacadas 
depois de receber abastecimen-
to. As emboscadas também 
acontecem contra colunas que 
levam alimentos, armamento e 
fardamento aos colegas que es-
tão no terreno”.
As investigações da inteligência 
militar apuraram informações 
sobre a existência de altas pa-
tentes das FADM que colabo-
ram com os insurgentes, forne-
cendo informações relevantes. 
Fontes militares apontam, por 
exemplo, para a possível deten-
ção do Coronel Serafim Albano 
Maposse, antigo Comandante 
das Unidades Cerimoniais das 
FADM, que era dado como de-
saparecido desde Dezembro de 
2015, no distrito da Manhiça. 
A detenção terá acontecido em 
Fevereiro último, durante um 
ataque das Forças de Defesa e 
Segurança contra uma posição 
dos insurgentes, no distrito de 
Macomia.
O Brigadeiro Armindo Carlos 
Nhabinde é outra alta patente 
das FADM que é dada como 
detida por suspeitas de envol-
vimento nos ataques. Armindo 
Nhabinde já serviu como Vice-
-Comandante da Academia Mi-
litar Marechal Samora Moisés 
Machel”,  em Nampula, e mais 
tarde como director do Depar-
tamento de Finanças do Esta-
do-Maior General.
As detenções terão acontecido 
em Fevereiro deste ano, um 

mês depois da chegada de es-
pecialistas cubanos em contra-
-inteligência militar para trei-
nar jovens moçambicanos em 
matérias de recolha de informa-
ções estratégicas e em reconhe-
cimento.
A Escola de Sargentos das For-
ças Armadas, em Boane, é uma 
das unidades militares onde 
decorre a formação em contra-
-inteligência militar. Outro 
problema que afecta a moral 
das Forças de Defesa e Segu-
rança tem a ver com a falta de 
condições materiais e logísticas 
para travar uma guerra contra 
os insurgentes. Lembre-se que, 
há dias, um militar gravou um 
vídeo que circulou nas redes 
sociais reclamando sobre condi-
ções básicas.
“Não se sabe por que razão 
não estão a ser usados os pou-
cos meios disponíveis, como os 
aviões de combate Mig-21, da 
Força Aérea Moçambicana, e 
as embarcações DV-15 (lanchas 
de alta velocidade equipadas 
com armas) que estão a apo-
drecer no Quartel da Marinha 
de Guerra, em Pemba. Parte 
desses meios foi apresentada 
como tendo sido comprada com 
o dinheiro das dívidas ocultas. 
Aliás, no estaleiro da MAM 
(uma das três empresas bene-
ficiárias das dívidas ocultas), 
localizado no Porto de Pemba, 
há embarcações que não estão 
a operar por razões desconheci-
das”, escreve CDD, para mais 
adiante acrescentar que no lu-
gar de usar as embarcações e 
aviões disponíveis e de refor-
çar os meios de combate das 
Forças de Defesa e Segurança, 
o Governo prefere contratar 
empresas de mercenários para 
travar as incursões dos insur-
gentes. Nelson Mucandze

cretos do Estado para “fuzilar” 
membros da Renamo que lhe [a 
Ossufo] são hostis. “Ossufo en-
trega nomes da Renamo para se-
rem mortos pelo SISE. Por isso, 
membros da Renamo fogem e se 
juntam à Frelimo. Não querem 
morrer”, afirmou.
Nhongo, que diz estar escondido 
na sua base em Gorongosa, pro-
mete apenas sair quando o Go-
verno se prontificar a conversar 

com a Junta Militar. “Quando 
o Governo aceitar responder ao 
nosso documento, posso sair. Es-
tou à espera de ver a resposta do 
documento”. 
Nhongo clama pela resposta ao 
documento enviado ao Gover-
no e a um Grupo de Contacto 
das negociações de paz, no ano 
passado, com todas as condições 
para reintegração dos seus guer-
rilheiros.

Contactamos o porta-voz da Re-
namo, José Manteigas, que disse 
que a Renamo já não responde 
a assuntos ligados a Nhongo. 
“Nhongo já não faz parte da Re-
namo”. 
Perante a nossa insistência, 
Manteigas negou as acusações. 
“Nem Ossufo Momade nem a 
Renamo tem alguma coisa a ver 
com essas acusações de Nhongo”, 
afirmou.

Terror em Cabo Delgado: Há suspeitas de 
envolvimento de Comandantes na insurgência

Mariano Nhongo
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Aumenta uso de máscaras em Maputo e 
Matola, mas distanciamento ainda é um desafio

Interrompida circulação do barco Chambu  
O governo provincial da Niassa ordenou a interrupção da circulação do barco Chambu, nas rotas Moçambi-
que/Malawi e Moçambique/Tanzânia, como forma de conter a propagação do novo coronavírus. A decisão 
deve-se ao facto de os portos de Metangula e Cóbuè serem locais de maior risco a para a transmissão da 

pandemia, devido ao maior fluxo de viajantes, de entre nacionais e estrangeiros. RM nacional

O empresário chinês Jack Ma, 
através da sua fundação, vai 
doar a Moçambique 500 venti-
ladores e um milhão de testes, 
anunciou hoje fonte oficial.
“A Fundação Jack Ma vai doar 
um milhão de ‘kits’ para testes 
e cerca de 500 ventiladores”, 
disse o porta-voz do Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação de Moçambique, 
Geraldo Saranga.
Em finais de Março, num en-
contro com parceiros interna-
cionais, Moçambique anunciou 
que para enfrentar a pandemia 
da covid-19 precisava de 700 
milhões de dólares (643 milhões 
de euros), um montante que 
vai servir também para a cons-
trução de hospitais, tendo em 
conta que há distritos sem este 
tipo de estrutura no país.
No início deste mês, o minis-
tro da Economia e Finanças, 
Adriano Maleiane, disse que 
o Executivo moçambicano se 
preparava para adquirir 300 
ventiladores para o Sistema 
Nacional de Saúde, que conta 
actualmente com 50 máquinas.
O custo das referidas máquinas 
está orçado em 228,5 milhões 
de meticais e será suportado 
por parceiros externos, segundo 
Adriano Maleiane.
Com mais de 30 casos con-
firmados desde 22 de Março, 
Moçambique vive em estado de 
emergência devido à covid-19 
durante todo o mês de Abril, 
com escolas, espaços de diver-
são e lazer encerrados, proibi-
ção de todo o tipo de eventos e 
de aglomerações, além da sus-
pensão da emissão de vistos.
O número de mortes provo-
cadas pela covid-19 em África 
é de pelo menos 995, com 
mais de 19 mil casos regis-
tados, de acordo com a mais 
recente actualização dos da-
dos da pandemia no conti-
nente.
Jack Ma, dono do grupo de 
comércio electrónico Ali-
baba, doou cerca de seis 
milhões de equipamentos 
médicos, como máscaras e 
‘kits’ de teste, aos países 
africanos para combaterem 
a pandemia da covid-19. AP

Empresário chinês 
apoia Moçambique com 
500 ventiladores

Após a confirmação 
de casos positivos de 
Covid-19 e a declaração 
do estado de emergên-
cia, que levou o Governo 
moçambicano a anunciar 
várias medidas, entre elas 
o uso obrigatório de más-
caras nos transportes 
públicos e em aglomera-
ções de pessoas, o uso 
deste meio de prevenção 
disparou exponencialmen-
te, entretanto, o distan-
ciamento de um metro e 
meio ainda é um desafio 
nestes locais.

Aida Matsinhe

O crescente uso de 
máscara, pelo 
menos nos trans-
portes públicos, 
resulta da acção 

de fiscalização e sanções im-
postas aos transportadores e 
passageiros, tendo como objec-
tivo consciencializar as pessoas 
para obedecerem a medida de 
distanciamento de um metro e 
meio nas paragens e nos mer-
cados, segundo afirmou Sérgio 
Nascimento, da Polícia Cama-
rária, ao nível da autarquia de 
Maputo.
Sérgio Nascimento, que se en-
contrava em mais uma activi-
dade de fiscalização ao longo 
da estrada que liga a cidade de 
Maputo ao bairro do Zimpeto-
-“Matendene”, disse que a prio-
ridade neste momento vai para 
além de exigir a documentação 
do motorista e do carro.
“Todo o transporte público 
que passa por aqui é obrigado 
a parar para ser fiscalizado, e 
quando constatamos que tem 
passageiros sem máscaras con-
vidámo-los a abandonar o car-
ro e seguir a pé ou a comprar 
uma máscara para depois con-
tinuarem a sua viagem”, disse 
Nascimento.
Segundo ele, este trabalho de 
sensibilização não deve cingir-
-se apenas às autoridades, tam-
bém é dever dos transportado-
res sensibilizarem as pessoas 
para o uso de máscara quando 

se fazem ao transporte público, 
pois estes são os maiores preju-
dicados quando o passageiro é 
obrigado a descer do carro an-
tes do destino. “Quando o mo-
torista ou o cobrador se apre-
sentam sem máscara retivemos 
o livrete e a carta de condução, 
e só os devolvemos quando es-
tes se apresentam com a más-
cara”, referiu.
No local, o MAGAZINE teste-
munhou esta acção de descar-
regamento de passageiros por 
não se apresentarem devida-
mente no transporte público, 
isto é, com máscara que tapa o 
nariz e a boca.
 Justino Fernando viu a sua 
viagem interrompida e obriga-
do a seguir a pé. 
À  nossa reportagem, o jovem, 
de 22 anos de idade, disse ter 
sido apanhado de surpresa, 
pois a informação que tinha era 
de que o uso de máscara devia 
ser obrigatório para as pessoas 
diagnosticadas com Covid-19 
positivo e pessoal das unida-
des sanitárias, informação logo 
esclarecida pelo agente da Polí-
cia, embora reconheça que esta 
falta de  informação não faz 
sentido, pois o uso obrigatório 
de máscara está a ser veiculado 
pelos órgãos de comunicação 
social, e não só, desde que foi 
decidido pelo Governo.
Já no bairro do Albazine, mes-
mo com a orientação dos co-
bradores há quem ։tentou a 
sorte”. Celeste Mavie, aparen-
temente de 50 anos de idade, 
disse não estar informada mas 
mesmo assim ia ։tentar a sor-
te”, pois não dispunha de re-
cursos para comprar máscara, 
e quando saiu de Michafutene 
para Albazine em nenhum mo-
mento foi abordada sobre o as-
sunto.

Em Outubro de 1983, o 
Presidente Samora Machel 
e uma importante comitiva 
realizou uma visita históri-
ca a Portugal, a convite do 
então Presidente Ramalho 
Eanes. Na ocasião, Samora 
visitou também as Caves 
Ferreira, provando os vinhos 
ali produzidos e mantendo 
amenas conversas com os 
gestores e com alguns acom-
panhantes seus, como são os 
casos de Joaquim Chissano, 

então ministro dos Negócios 
Estrangeiros, e Graça Ma-
chel, então Primeira-Dama.
Nas imagens, que nos chega-
ram por via do nosso cola-
borador, Dr. Augusto Ma-
cedo Pinto, vê-se ainda o 
então estadista português, 
General Ramalho Eanes, e 
membros das duas delega-
ções. História bonita esta, 
que cimenta as relações 
entre Portugal e Moçambi-
que!

Samora, os vinhos e 
Caves Ferreira!

Entretanto, Maurício Sitoe, 
motorista do transporte semi-
-colectivo de passageiros, dis-
se que o uso de máscara é de   
responsabilidade individual e 
eles, como transportadores, não 
têm autonomia para impedir o 
passageiro de se fazer ao carro, 
pois alguns quando são questio-
nados sobre as máscaras tiram-

-nas do bolso ou improvisam.
“E nós partimos do princípio 
de que se saiu de casa para 
apanhar o carro é porque criou 
as condições emanadas do  Go-
verno, no âmbito das medidas 
de prevenção e evitar a propa-
gação da Covid-19”, referiu.
No entanto, no Município da 
Matola, na terminal da Mato-
la-Gare, a acção de fiscaliza-
ção é feita em conjunto  com 
os membros da associação dos 
transportadores ULTRAMAP. 
Joaquim Ernesto, que foi en-
carregue a missão de fiscali-
zar os passageiros, disse  que 
“estamos aqui para mobilizar 
os passageiros para o uso de 
máscara, pois entendemos que 
este é um problema de saúde 
pública que afecta a todos 
nós. Se até os EUA estão a 
ter problemas para responder 
à demanda ao nível dos hos-
pitais, o que será de nós se 
não evitarmos a propagação”, 
questionou.
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO GERAL DE IMPOSTOS

COMUNICADO

A Autoridade Tributária de Moçambique publicou por comunicado dos dias 4 e 5 de 
Fevereiro do corrente ano, chamando atenção do facto de alguns contribuintes estarem 
a receber comunicações “supostamente” da Autoridade Tributária de Moçambique 
instruindo-os para que, no âmbito da implementação do pagamento via Banco, a partir 
do ano corrente passassem a efectuar o pagamento dos impostos em supostas contas da 
Autoridade Tributária de Moçambique indicadas nas referidas comunicações.

Entretanto, constatando-se a persistência de circulação de mais comunicações similares 
mencionando diferentes contas bancárias domiciliadas em diferentes bancos Comerciais, 
a Autoridade Tributária de Moçambique, reitera que estas comunicações 
são falsas e desprovidas de qualquer valor vinculativo.  

Nestes termos, informa-se que os contribuintes que receberem qualquer comunicação 
desta natureza, deverão imediatamente contactar a Unidade dos Grandes Contribuintes 
ou Direcção da Área Fiscal de jurisdição para a devida con� rmação.

Maputo, 16 de Abril de 2020

O Director Geral
Ilegível
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Código Penal traz melhorias na defesa dos direitos das crianças 

Divulgar para prevenir

O Código Penal de 2019, 
cuja entrada em vigor será 
em Junho próximo, elenca 
alguns avanços no tocan-
te a defesa dos direitos 
das crianças, porém, os 
membros da Sociedade Ci-
vil e a Associação Moçam-
bicana de Juízes alertam 
sobre a necessidade de 
formação dos aplicadores 
deste instrumento legal 
para garantir que a sua 
aplicação seja efectiva. 

Aida Matsinhe

A Assembleia da 
República apro-
vou a revisão do 
Código Penal , 
através da Lei nº 

35/2014, de 31 de Dezembro, 
um dos instrumentos importan-
tes que garante o exercício dos 
direitos humanos de todos os 
cidadãos moçambicanos. Este 
traz consigo aspectos novos e 
relevantes no que concerne aos 
direitos das crianças em Mo-
çambique.  
Porém, os membros da Socie-
dade Civil e a Associação Mo-
çambicana de Juízes alertam 
sobre a necessidade de forma-
ção dos aplicadores deste ins-
trumento, para evitar que este 

seja mais uma ‟letra morta”. 
Para a advogada Cristina 
Hunguana, falando na qua-
lidade de oradora do tema 
‟Novo Código Penal‟ Oportu-
nidades e desafios para realiza-

ção dos direitos das crianças”, 
uma das inovações desta lei 
é a criminalização das uniões 
prematuras, pois a lei pune 
com 2 até 12 anos de prisão 

ou multa a um adulto que es-
tiver unido a uma menor de 
18 anos de idade ou, ainda, a 
um adulto que fique noivo de 
uma menor. 
As penas são também esten-

díveis a adultos, familiares, 
tutores ou encarregados que 
directa ou indirectamente par-
ticipem nos preparativos do 
noivado.
Depois de se debruçar sobre 
vários aspectos plasmados no 
Código Penal, no tocante aos 

direitos das crianças, a ad-
vogada disse que para que a 
implementação deste instru-

mento seja de facto efectiva 
é preciso que se trabalhe na 
formação dos aplicadores, sob 
pena de ser mais uma “letra 
morta”.
Na mesma filosofia de for-
mação, Sílvia Comissário, da 
Associação Moçambicana de 

Juízos, que começou dizendo 
que o Código Penal é claro na 
indicação da instância respon-

sável por garantir a legalidade 
das crianças, quer o Código de 
1886 aprovado pelo Decreto de 
16 de Setembro de 1886, quer 
o Código aprovado pela Lei 35 
de 2014, que está em vigor, diz 
que quando se trata de menor 
de 16 anos eles estão na juris-
dição dos tribunais de meno-
res.
Mais adiante, a fonte disse 
igualmente que a Constituição 
da República, no artigo 47, 
número um, refere que a crian-
ça tem direito a protecção, e 
este direito está consagrado na 
Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem, no seu arti-
go 7, e na Carta Africana, no 
seu artigo segundo, daí que o 
Estado moçambicano tem en-
vidado esforço no sentido de 
garantir este direito.
Isto pode ser verificado no Có-
digo de 1886, que dizia que era 
inimputável de forma absoluta 
menor até 10 anos e de forma 
relativa até mais de 10 e me-
nos de 14, e o Código de 2014 
vem aumentar esta protecção 
estendendo até 16 anos. 
Segundo a fonte, para que este 
processo siga o seu curso é 
preciso que um leque de fami-
liares ou ofendidos apresentem 
a queixa, mas não considerou 
crime público, o que leva a en-

Por sua vez, Célia Claudina, di-
rectora executiva da RECAC, 
depois de fazer um olhar posi-
tivo em relação a pujança dos 
instrumentos legais existentes 
em Moçambique, apelou para 
que sejam envidados esforços 
para garantir que a sua efecti-
vação responda às expectativas 
dos que procuram pelos órgãos 
de justiça, tendo questionado, 
de seguida, se as instituições 
moçambicanas estão preparadas 
para fazer a devida recolha das 
provas criminais no caso, por 
exemplo dos crimes de índole 
sexual.
‟É preciso ver como é que a 
legislação é implementada e 
como é que se chega à condena-
ção de um indivíduo que come-
te um crime sexual contra uma 
criança. Aqui temos um desafio 
e infelizmente a nossa socieda-
de ainda não tem uma moldu-
ra política muito apurada, ou 
seja, na questão de provas e 
recolha de indícios de uma vio-

lação sexual sinto que as nos-
sas instituições ainda não estão 
preparadas para produzir essas 
provas, ainda que os indícios 
estejam lá”, disse, sustentando 
que dos casos que acompanhou 
sentiu esta fragilidade.
O resultado, segundo a orado-
ra, reflecte-se na impunidade 
dos perpetradores de violên-
cia sexual, o que provoca uma 
reacção violenta da sociedade 
contra os órgãos de Justiça e da 
Polícia.
Por outro lado, Célia Claudi-
na entende que deve haver um 
preparo da sociedade em rela-
ção aos procedimentos que se 
devem tomar nos casos de vio-
lação sexual, pois, segundo ela, 
a experiência dos casos acom-
panhados mostra que muitas 
vezes os pais que têm os filhos 
violados a primeira reacção é 
lavar a criança, tirando a pos-
sibilidade de colher o material 
para o teste para se obter o 
DNA do violador.  

É preciso potenciar instituições 
para a recolha de provas 

Benilde Nhalivilo, directora 
executiva do Fórum da So-
ciedade Civil para os Direitos 
da Criança (ROSC), enten-
de que mais do que punir os 
perpetradores da violência 
contra as crianças é preci-
so trabalhar na componente 
preventiva e no, seu enten-
der, para que isto aconteça é 
necessário que as pessoas co-
nheçam a lei.
Por seu turno, Carlos Mon-
dlane, presidente da Associa-
ção Moçambicana de Juízes, 
que fez uma radiografia dos 
instrumentos aprovados no 
final de 2019, disse que a AR 
aprovou muitas leis de im-
pacto e bastante definidoras 
da moçambicanidade, entre 
elas destacou a Lei da Famí-
lia e das Sucessões, que são 
matérias de cariz civil e, do 
ponto de vista criminal, o 
Código Penal, o Código do 
Processo Penal e o Código de 
Execução de Penas.
Estas leis, segundo Mondla-
ne, são muito essenciais por-
que trazem uma mudança 
de paradigma na forma de 
actuação, quer dos direitos 
jurídicos e judiciários, mas, 
sobretudo, para a própria po-
pulação beneficiária das refe-
ridas leis, tendo questionado 
de seguida aos beneficiários 
das mesmas se as conheciam 
ou sabem da sua existência. 
Indo especificamente aos 
direitos da criança, o presi-
dente da AMJ disse que na 
perspectiva do Código Pe-
nal não é muito importante 
a dicotomia entre a criança 
e o menor. ‟Não sei porquê 
Moçambique ainda não esta-
beleceu um regime unitário 
entre criança e menor. ‟É um 
pouco esquisito dizer que um 
menor pode ser criança, mas 
nem toda a criança é neces-

sariamente menor”, explicou.
Falando durante a cerimónia 
de abertura, Filimão Suaze, 
vice-ministro da Justiça, As-
suntos Constitucionais e Re-

ligiosos, avançou que a Cons-
tituição da República sufraga 
os direitos da criança, reco-
nhecendo o direito à protec-
ção e aos direitos necessários 
para o seu bem-estar, o direi-
to à liberdade de expressão e 
opinião, nos assuntos que a 
dizem respeito em função da 
sua idade de maturidade.
Para o governante, as refor-
mas legislativas concluídas 
no mandato anterior de go-
vernação, que comportam 
matérias relativas a crian-
ça, não se esgotam no Códi-
go Penal, aprovado pela Lei 
24/2019 de 24 de Dezembro, 
que entra em vigor em Junho 
próximo, tendo sido aprova-
da, igualmente, a Lei núme-
ro 22, de 11 de Dezembro de 

2019, a Lei da Família, a Lei 
número 23/2019, de 23 de 
Dezembro, Lei de Sucessões, 
que sufraga a norma consti-
tucional que determina que 

todos os actos relativos à 
criança praticados por enti-
dades públicas ou privadas 
devem ter em conta o inte-
resse superior da criança.
Segundo a fonte, ‟é no inte-
resse superior da criança que 
continuaremos a promover 
actos concretos para comba-
termos a criminalidade, es-
tigma, discriminação e todas 
as formas de violência con-
tra a criança, bem como de 
outras camadas vulneráveis, 
recordando que em Moçam-
bique a idade da criança vai 
dos 0 aos 18 anos de idade e 
as instituições relevantes do 
Estado deverão prestar mais 
atenção a cenários de porno-
grafia e prostituição de me-
nores, entre outros aspectos”.

tender que houve uma diminui-
ção em relação à protecção da 
criança, apontando este aspec-

to como uma das nódoas deste 
Código Penal.
A fonte olhou pela positiva o 
facto de se ter elencado institui-
ções públicas como denuncian-
tes obrigatórios. ‟O legislador 
veio, igualmente, dizer que tem 
um especial dever de denunciar 
aquelas unidades de saúde, cul-
tura, educação, acção social que 
forem tomar conhecimento de 
infracção ou maus tratos aos 
menores”, aflorou.
Entretanto, a representante do 
UNICEF, Edina Kozma, que 
falava durante a cerimónia de 
abertura, primeiro alertou que 
as nações estão a 10 anos para 
o fim do período estabelecido 
no âmbito dos Objectivos do 
Desenvolvimento Sustentável, 
apelando a todos para que 
encontremos formas inovado-
ras e parcerias cada vez mais 
dinâmicas para que se possa 
acelerar as acções e alcançar 
as metas conjuntamente de-
finidas e aceites pelos países 
signatários.
‟Alguns aspectos precisam de 
ser mais debatidos, mais re-
flectidos e precisamos de in-
centivar que o país faça uma 
reforma legislativa no que 
toca à protecção da criança. 
Precisamos, paralelamente 
aos processos de aprovação da 
lei, de adoptar procedimentos e 
critérios destinados a dar orien-
tações e formações aos nossos 
profissionais que trabalham em 
prol das crianças”, referiu.

Edina Kozma

Filimão Suaze

Benilde Nhalivilo
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Mais de cinco mil raparigas vulneráveis 
do distrito de Namacurra, na provín-
cia da Zambézia, beneficiaram-se des-
de Abril de 2014 até Março de 2020 
de um apoio do projecto de educação 
da rapariga, denominado Nikhalamo 
(Vou ficar aqui). O projecto foi imple-
mentado pela ADPP em parceria com 
Girls Child Rights (GCR) e financia-
do pela Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), e realizou, em Março último, 
a cerimónia oficial do encerramento de 
actividades.
Após seis anos da sua implementação, 
o projecto encerrou com resultados 
positivos. Face às orientações estabe-
lecidas antes da declaração do decreto 
presidencial do “Estado de Emergên-
cia” em resposta à propagação do CO-
VID-19, a cerimónia de encerramento 
contou com a participação limitada de 
apenas cinquenta pessoas, que usaram 
o momento para celebrar o sucesso al-
cançado e melhor refletir sobre os desa-
fios para a sua sustentabilidade.
O projecto Nikhalamo tinha como foco 
a retenção de raparigas vulneráveis e 
órfãs na escola, assegurando a sua con-
clusão no 2º garu do ensino primário 
(6ª e 7ª classes) e do 1º ciclo do ensino 
secundário (8ª,9ª e 10ª classes). Para 

o efeito o projecto trabalhou em cola-
boração com os membros das comuni-
dades (lideranças comunitárias, matro-
nas e pais/ encarregados de educação) 
do distrito de Namacurra para a fácil 
identificação e acompanhamento das 
raparigas recrutadas.
A iniciativa decorreu em 23 escolas pri-
márias e três secundárias abrangendo a 
um total de 5878 raparigas com idades 
entre os 10 aos 17 anos, que aprende-
ram juntamente com 17 Promotoras 
de Educação e 237 Mentoras, diversas 
actividades  relacionadas com a saúde 
sexual reprodutiva, HIV/ SIDA, gravi-
dezes precoces, casamentos prematuros 
e higiene menstrual, com o objectivo 
de melhorar a qualidade de vida e po-
derem alcançarem a bons níveis de es-
colaridade.

A Cervejas de Moçambique, S.A (CDM), 
em parceria com o Conselho Municipal 
da Cidade de Maputo – CMCM, promo-
veu a campanha STOP COVID-19, que 
pretende contribuir para a prevenção da 
pandemia em Moçambique.
A iniciativa tem como finalidade apoiar 
os munícipes da cidade de Maputo no 
cumprimento das medidas de prevenção 
do Covid-19, já comunicadas pelo Minis-
tério da Saúde, bem como sensibilização 
para a problemática.
Numa fase inicial, o projecto estará fixado 
em dois dos potenciais pontos de propa-
gação da doença que são as paragens de 
transporte e os mercados formais e infor-
mais. Ao todo, 35 equipas devidamente 
equipadas farão a desinfecção de para-
gens de transporte através da pulveriza-
ção, bem como a higienização das mãos 
dos passageiros que entrem ou saiam nos 

transportes públicos. Nos mercados, será 
também realizada a higienização das 
mãos das pessoas que entrarem ou saí-
rem, bem como a pulverização dos espa-
ços.
Bruno Tembe, representante da CDM, 
reforça “para além desta iniciativa, e para 
dar eco aos esforços do Governo para 
travar a propagação do Covid-19, decidi-
mos substituir as publicidades das nossas 
marcas, em todos os outdoors e painéis 
digitais, por mensagens de educação sobre 
as medidas de prevenção divulgadas pelo 
Ministério da Saúde, bem como a suspen-
são de conteúdos publicitários das televi-
sões.”
Ainda, devido ao seu compromisso com 
os empreendedores nacionais, a CDM pre-
tende desenvolver uma  campanha com o 
objectivo de apoiar restaurantes que devi-
do a situação actual, encontram-se fecha-
dos ou a funcionar parcialmente perigan-
do assim a sua sobrevivência no período 
pós crise, para além de estar a produzir 
materiais de sensibilização e educação ali-
nhadas com as directrizes emanadas pelo 
Governo, para distribuir à todos os seus 
clientes a nível nacional como meio de 
educação e apelo para que estes adiram as 
medidas de prevenção contra o covid-19.

A Cornelder de Moçambique SA 
(CdM), no quadro dos esforços em 
curso visando prevenir a propagação 
da Covid-19 no País, procedeu na ma-
nhã desta segunda-feira, à entrega de 
4 ventiladores e equipamento hospita-
lar diverso ao Governo da Província 
de Sofala. 
Na ocasião, a CdM assinou um me-
morando de entendimento com a Di-
recção Provincial de Saúde, visando a 
reabilitação do Centro de Epidemias 
da Beira e instalação de um sistema 
de alimentação de oxigénio e ar com-
primido no Centro de Saúde 24 de 
Julho, de modo a que ambas unidades 
sanitárias possam ser, eventualmente 
num cenário de eclosão da pandemia a 
nível da província de Sofala, utilizadas 
para isolar pacientes testados positivos 
para o novo Coronavírus.
Estas acções enquadram-se na campa-
nha “Juntos Contra a Covid -19” pro-
movida pela CdM que, para além da 
concessão de apoios ao Hospital Cen-
tral da Beira, contempla a produção e 
distribuição de 30 mil máscaras arte-
sanais para distribuição a vendedores 
de mercados, motoristas e cobradores 
de transporte colectivo de passageiros 
e comunidades carenciadas. 
Importa realçar que as referidas más-
caras são produzidas por um total de 

7 associações que se beneficiaram do 
apoio concedido pela CdM em máqui-
nas de costura e tecidos.
A CdM está igualmente a apoiar ini-
ciativas da sociedade civil na Beira, fi-
nanciando a desinfecção dos principais 
mercados e aglomerados populacio-
nais, bem como instalação de tanques 
de abastecimento de água em merca-
dos e postos de controlo de camiões na 
Cidade da Beira. Todas estas acções 
enquadram-se no programa de Res-
ponsabilidade Social Empresarial da 
CdM.

Entrou em funcionamento a Agência do 
Moza Banco no distrito de Ile, por sinal a 
primeira agência bancária naquele distri-
to da Província de Zambézia. Espera-se 
que a Agência venha servir os habitantes 
locais e de zonas circunvizinhas, alivian-
do o sofrimento da população, incluin-
do pequenos comerciantes, funcionários 
públicos e agentes do Estado, que eram 
obrigados a percorrer longas distâncias 
até encontrar uma agência bancária, com 
todos os inconvenientes e riscos associa-
dos.
A abertura desta agência do Moza en-
quadra-se na iniciativa presidencial “Um 
Distrito Um Banco”, que, em parceria 
com os Bancos comerciais, visa impulsio-
nar a expansão da rede bancária no País, 
dotando todos os distritos de pelo menos 

uma instituição financeira que permita 
à Particulares, empresas e instituições, 
realizar diversas operações bancárias com 
total segurança e eficiência, e encontrar 
soluções financeiras para viabilização dos 
seus projectos.
Ao aderir a esta iniciativa o Moza Banco 
demostra o seu compromisso com o de-
senvolvimento local e sustentável das co-
munidades, promovendo a inclusão finan-
ceira e bancarização da economia através 
da expansão da sua actividade para os 
Distritos. 
Com a entrada em funcionamento da 
Agência Ile, eleva-se para 68 o número 
de Unidades de Negócio do Moza Banco 
distribuídas pelo País, reforçando assim o 
estatuto de Banco com a 3ª maior rede 
de balcões.
Refira-se que em face da situação que 
o Pais vive actualmente, originada 
pela pandemia do novo Coronavírus 
(COVID-19) o Moza Banco tem es-
tado a reforçar o apelo para que os 
Clientes privilegiem o uso dos Canais 
Digitais, tendo inclusive anunciado re-
centemente a suspensão de cobrança 
de comissões nas transacções efectua-
das por via destes canais, em montantes 
até 5.000 MZN (excepto nos levantamen-
tos em ATM´s).

Nikhalamo empondera mais de 
cinco mil raparigas 

CDM e Município de Maputo 
juntam-se contra Covid-19

Reforçada capacidade de prevenção 
e tratamento da Covid-19 

Moza Banco chega a Ile

Marcas em Movimento



21 de Abril 2020   |   Terça-feira 15Magazine independente

PUBLICIDADE

Residências, Armazéns, Edifícios 
e Embaixadas

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

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

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

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 
Acompanhamento

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

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

A nossa principal missão é zelar e proteger o seu património 
com profi ssionalismo, seriedade e personalização, 
fornecendo profi ssionais qualifi cados, hábeis e 
comprometidos com a execução das suas actividades, 
promovendo mais segurança aos clientes. 
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economia
Covid-19 coloca em risco mais de 100 milhões de empregos em África 

A consultora McKinsey considera que a pandemia da Covid-19 pode afectar mais de 100 milhões de 
empregos em África e que o continente, no cenário mais gravoso, pode enfrentar uma recessão de 
4%. Segundo a consultora, na propagação generalizada da pandemia em África o PIB do continente 
seria cortado em oito pontos percentuais, resultando numa taxa de crescimento negativo de 3,9.

Receita fiscal cai 26,4 
mil milhões este ano

Numa altura que o mundo 
debate-se com a pandemia do 
coronavírus e economias em 
recessão, o Primeiro-ministro 
Carlos Agostinho do Rosário 
avançou que a receita fiscal 
vai registar uma redução em 
cerca de 26.4 mil milhões de 
meticais, num contexto em que 
o Governo enfrenta múltiplos 
desafios que exigem cada vez 
mais recursos.
  A queda da receita fiscal vai 
verificar-se num período mais 
atípico devido ao impacto do 
novo coronavírus, que, para 
além da economia nacional, 
afecta negativamente econo-
mias que impactam directa-
mente a economia moçambi-
cana, bem como num contexto 
de conflitos na zona Centro e 
Norte do país.
Segundo o orçamento já apro-
vado, há previsão de cresci-
mento da receita de 261 mil 
milhões de meticais para 235,5 
mil milhões de meticais. A des-
pesa total está fixada em pou-
co mais de 345,3 mil milhões 
de meticais, com um défice de 
109,8 mil milhões de meticais.
Nas projecções do Governo, 
este défice será suprido com 
recurso a donativos e créditos 
externos, saldos transitados de 
mais-valias e crédito interno.
 “É neste contexto de desafios 
globais e domésticos que esta-
mos a iniciar o novo ciclo de 
governação e no qual iremos 
implementar o Plano Económi-
co e Social e Orçamento do Es-
tado”, disse Carlos Agostinho 
do Rosário.
O governante disse que isso 
pode incluir material e equipa-
mento médico, apoio às famí-
lias para reforçar a protecção 
social e cobertura do défice or-
çamental decorrente da queda 
da receita, associada ao abran-
damento da actividade econó-
mica do país.
“Temos de assegurar maior 
disciplina na aplicação dos re-
cursos do Orçamento do Esta-
do e garantir que cada metical 
aplicado nas diferentes prio-
ridades do PES tenha maior 
impacto na melhoria da vida 
da população”, disse o Primei-
ro-ministro. EM

FMO alia-se à oposição e chumba 
instrumento directivo de governação  
O Fórum de Monitoria e 
Orçamento, junto dos 
partidos da oposição 
representados no Par-
lamento, de forma (des) 
coordenada criticaram e 
reprovaram o Orçamento 
do Estado e o respectivo 
Plano Económico e Social, 
por este alocar grande 
parte do dinheiro a des-
pesas de funcionamento 
dos órgãos centrais, ig-
norando as áreas sociais. 
Mesmo assim, o voto da 
maioria chancelou e deu 
luz verde ao documento.

Elísio Muchanga 

Dias depois do 
Centro de Inte-
gridade Pública 
(CIP) ter critica-
do o Orçamento 

do Estado, por basear-se em 
pressupostos irrealísticos, desta 
vez é o Fórum de Monitoria e 
Orçamento que entende que a 
proposta do Orçamento do Es-
tado aloca pouco investimento 
nos sectores sociais que impac-
tam na vida das populações. 
Para o FMO, o orçamento 
mostra que outras áreas não 
sociais continuam a crescer em 
detrimento das sociais, como é 
a Presidência da República e o 
Ministério da Defesa, que dão 
a entender que “estamos” num 
contexto de guerra, descurando 
as áreas sociais que precisam 
de reforço muito maior.
Tal como o Centro de Integri-
dade Pública e os partidos da 
oposição, o FMO critica o facto 
de grande parte dos recursos 
serem alocados para os órgãos 
centrais, ao invés dos locais que 
são mais próximos do cidadão. 
“Se olharmos para o Orçamen-
to do Estado/2020 notaremos 
que cerca de 57.3% foram para 
o nível central e 42.7% vão 
para as províncias. A pergunta 
que se coloca é se estamos a ser 
sérios em relação ao que esta-
mos a apregoar”, diz o FMO, 
acrescentando que o Orçamen-
to do Estado para este ano não 

reflecte a actual realidade da 
Covid-19 que se vive no país, 
muito menos a dos moçambi-
canos.
“Este orçamento feito no con-
texto da pandemia do novo 
coronavírus dá a entender que 
em Moçambique não há Co-
vid-19, porque este é, na ge-
neralidade, igual a dos outros 
anos. Não é um orçamento 
que reflecte o actual momento 
de incerteza da nossa popula-
ção sobre o que vai ser”, disse 
Adriano Nuvunga, do Fórum 
de Monitoria e Orçamento, 
dando exemplo de outros paí-
ses “que estão a orientar todas 
as actividades do Governo para 
fazer face a esta pandemia, 
mas o orçamento que o Estado 
nos apresenta é um orçamento 
que dá uma ideia de que em 
Moçambique se está bem, e 
isso é preocupante”. 
À “ignorância” do actual cená-
rio de pandemia que o mundo 
vive, Nuvunga acrescenta que 
o orçamento deixa claro que há 
uma alocação da “fatia maior” 
do dinheiro público para o des-
pesismo próprio que caracteriza 
o Estado moçambicano.
Jorge Matine, também do 
FMO, referiu-se ao facto de   o 
actual orçamento ter alguns 
cortes em termos percentuais, 
comparando com o anterior, 
como por exemplo no sector da 
saúde, em termos reais, onde 
perde 11% em relação ao ano 
passado. “Pensamos nós que 
esta caída não está justificada 
no orçamento, como também 
do porquê da redução em 14% 
na área da protecção social”, 
frisou.     
Entretanto, o Orçamento do 
Estado e o PES, já aprovados 
pela bancada maioritária, fo-
ram também alvo de contesta-

ção da oposição, que de forma 
coordenada considera o instru-
mento irrealista e que vai au-
mentar a pobreza e as assime-
trias regionais. 
Para o deputado Venâncio 
Mondlane, do partido Renamo, 
é preocupante a redução do or-
çamento alocado ao setor da 
saúde, e não só.
“As metas de 2020 estão todas 
elas rebatidas em baixa, e isto 
tudo vai comprometer o desen-
volvimento, com destaque mui-
to particular a três áreas que 
estão totalmente interligadas a 
essa questão da Covid-19, que 
são as áreas do saneamento, 
água e saúde”, disse.

Entretanto, a bancada do Mo-
vimento Democrático de Mo-
çambique (MDM) acusa o Exe-
cutivo de não prever no Plano 
Económico e Social recursos 
para o combate à Covid-19 e 
tratar de forma marginal os 
ataques armados na província 
de Cabo Delgado, no Norte do 
país.
“Votamos contra para dizer 
basta a um Governo insen-
sível”, anunciou o deputado 
Elias Gilberto Impuire, cha-
mando a atenção para o “sofri-
mento do povo em Cabo Del-
gado, abandonado à sua sorte e 

entregue aos horrores da guer-
ra, do saque e do banditismo”. 
Para a Frelimo, o Plano Eco-
nómico e Social e o Orçamento 
do Estado definem claramente 
as acções a realizar para a me-
lhoria das condições de vida 
dos moçambicanos, são prag-
máticos e englobam as várias 
sensibilidades.
“A proposta do PES-2020 foi 
construída tendo como objec-
tivo central a adopção de uma 
economia mais diversificada e 
competitiva”, afirmou a depu-
tada Ana Rita Sithole.
Discursando momentos após 
a aprovação do Orçamento 
do Estado e PES, bastante 
criticado pela oposição e pela 
Sociedade Civil, o Primeiro-
-ministro Carlos Agostinho do 
Rosário disse que a aprovação 
destes instrumentos irá permi-
tir a implementação de acções 
prioritárias definidas para o 
presente ano, nomeadamente, 
salvaguardar a saúde pública e 
salvar vidas humanas, garantir 
a defesa e segurança à popula-
ção, aumentar a produção de 
alimentos, alargar o número 
de beneficiários do programa 
de assistência social, apoiar o 
sector empresarial a enfrentar 
os impactos negativos do novo 

coronavírus, expandir e melho-
rar a qualidade dos serviços 
sociais, tais como escolas, hos-
pitais, abastecimento de água 
e energia, garantir a manuten-
ção e conclusão de estradas e 
pontes em curso, e assegurar o 
pagamento de salários aos fun-
cionários e agentes do Estado e 
pensão aos aposentados.
Para a implementação das ac-
ções plasmadas no presente 
ano, o Governo prevê mobilizar 
um total de 345.3 mil milhões 
de meticais, dos quais 80% cor-
respondem a recursos internos 
e 19.4% a recursos externos.

Jorge Matine

Venâncio Mondlane
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Banco de Moçambique prevê dias difíceis sobre a despesa pública

Mais um passo para melhorar o comércio externo

O Comité de Política Mo-
netária (CPMO) do Banco de 
Moçambique prevê uma maior 
pressão sobre a despesa pública 
no país. O organismo presidido 
por Rogério Zandamela afirma 
que como o recente alívio do 
serviço da dívida de cerca de 
USD 15 milhões pelo Fundo 
Monetário Internacional será 
redireccionado para o combate 
à Covid-19, as elevadas neces-
sidades da economia implicarão 
maior pressão sobre a despesa 
pública, num contexto de con-
tracção acentuada da receita 
pública. 
A informação está contida no 
comunicado do Comité de Po-
lítica Monetária do Banco de 
Moçambique, datado de 16 
de Abril em curso, que acres-
centa que “desde a sessão do 
CPMO de Fevereiro, a dívida 

pública interna, excluindo con-
tratos de mútuo e de locação e 
as responsabilidades em mora, 
aumentou de 155.256 milhões 
para 160.756 milhões de meti-
cais, reflectindo, essencialmen-
te, a emissão de Obrigações do 
Tesouro”. 
Aliás, o comunicado avança 
que o CPMO decidiu reduzir 
a taxa de juro de Política Mo-
netária, taxa MIMO, em 150 
pontos base (pb), para 11,25%, 
numa decisão sustentada pela 
expressiva revisão em baixa 
das perspectivas de inflação 
para o médio prazo, num con-
texto de maior declínio da pro-
cura agregada em resultado do 
impacto da Covid-19 na econo-
mia doméstica e internacional. 
O CPMO decidiu, igualmente, 
reduzir as taxas da Facilida-
de Permanente de Depósitos 

(FPD) e da Facilidade Perma-
nente de Cedência (FPC) em 
150 pb, para 8,25% e 
14,25%, respectivamente, e 
manter os coeficientes de Re-
servas Obrigatórias (RO) para 
os passivos em moeda nacional 
e em moeda estrangeira em 
11,50% e 34,50%, respectiva-
mente. 
A presente projecção da infla-
ção é substancialmente menor 
do que a efectuada em Feverei-
ro. A revisão em baixa da in-
flação decorre do declínio acen-
tuado da procura interna, num 
cenário de prolongamento das 
medidas de restrição impostas 
pelo Estado de Emergência, 
bem assim das perspectivas 
de redução do preço do petró-
leo no mercado internacional. 
Em Março, a inflação anual de 
Moçambique desacelerou para 
3,09%, após 3,55% no mês an-
terior. 
As perspectivas de crescimento 
económico para 2020 deterio-
ram-se e os esforços de recupe-
ração pós-ciclones retraem-se. 
Prevê-se que as consequências 
económicas da materialização 
da Covid-19 sejam severas, 
num cenário em que a econo-
mia moçambicana já se encon-
tra debilitada em virtude dos 

efeitos dos ciclones Idai e Ken-
neth e da instabilidade militar 
nas zonas Norte e Centro do 
país. 
A combinação desses facto-
res implicará contracções nas 
indústrias extractiva e trans-
formadora, bem como nos sec-
tores de transportes, comércio 
e serviços, hotelaria e restau-
ração, ao todo representando 
cerca de 58% do Produto In-
terno Bruto (PIB). As perspec-
tivas de um bom desempenho 
na agricultura, sector com um 
peso médio de 25% no PIB, 
poderão não ser suficientes 
para amortecer os efeitos nega-
tivos nos restantes sectores da 
economia.
A política monetária tem espa-
ço para continuar a apoiar as 
políticas do país na mitigação 
dos efeitos da Covid-19. As 
perspectivas de inflação conti-
nuam a melhorar e as reservas 
internacionais do país, no mon-
tante de cerca de USD 3.900 
milhões, situam-se em níveis 
confortáveis para cobrir mais 
de 6 meses de importações. 
Perspectiva-se maior pres-
são sobre a despesa pública. 
O recente alívio do serviço da 
dívida, de cerca de USD 15 
milhões pelo Fundo Monetá-

rio Internacional, será redi-
reccionado para o combate 
à Covid-19, mas as elevadas 
necessidades da economia po-
derão implicar maior pressão 
sobre a despesa pública, num 
contexto de contracção acen-
tuada da receita pública. Desde 
a sessão do CPMO de Feve-
reiro, a dívida pública interna, 
excluindo contratos de mútuo 
e de locação e as responsabili-
dades em mora, aumentou de 
155.256 milhões para 160.756 
milhões de meticais, reflectin-
do, essencialmente, a emissão 
de Obrigações do Tesouro. 
Para o horizonte de curto a 
médio prazo, aumenta a preo-
cupação do CPMO em relação 
ao impacto da Covid-19 sobre 
a actividade económica. Assim, 
o CPMO continuará a monito-
rar os indicadores económico-
-financeiros, os factores de 
risco e o seu impacto sobre 
as perspectivas de inflação e 
a actividade económica, po-
dendo tomar as medidas cor-
rectivas necessárias antes da 
sua próxima reunião ordiná-
ria, agendada para o dia 17 
de Junho de 2020, prescreve o 
comunicado do Banco de Mo-
çambique.

António Zacarias

Operadores do comércio 
externo e o público em 
geral passam a dispor 
de toda a informação 
inerente ao processo de 
importação, exportação 
e trânsito de mercado-
rias, com o lançamento 
do Portal do Comércio 
Externo, numa cerimónia 
dirigida pelo ministro da 
Indústria e Comércio, Car-
los Mesquita. Trata-se de 
um instrumento de fácil 
acesso, que reúne infor-
mação de várias institui-
ções públicas intervenien-
tes no comércio externo, 
e provedores de serviços 
privados que desempe-
nham um papel importan-
te nesta matéria. 

Essencialmente, o 
portal irá permitir 
que os operadores 
do comércio exter-
no obtenham, de 

forma abrangente e em tempo 

útil, informação básica para a 
realização das operações de im-
portação e exportação. 
Assim, o Portal do Comércio 
Externo contém, dentre várias 
informações, procedimentos para 
a importação, exportação e trân-
sito de mercadorias, incluindo 
formulários exigidos; alíquotas 
aplicadas de direitos aduaneiros 
incidentes sobre importações; 
procedimentos de recurso ou re-
visão; acordos ou partes de acor-
dos de acesso aos mercados pre-
ferenciais com qualquer País.
Na sua intervenção, o ministro 
da Indústria e Comércio, Carlos 
Mesquita, referiu que, ao lançar 
este instrumento, em resposta a 
uma das preocupações dos im-
portadores, exportadores e ope-

radores de trânsito, o Governo 
moçambicano está a dar mais 
uma prova de que está compro-
metido com a facilitação do co-
mércio, em particular, e com a 
transparência e o acesso à infor-
mação, no geral. 
“Podemos concluir que o Por-
tal do Comércio Externo é uma 
ferramenta de grande utilidade 
pública tanto para o Governo 
assim como para o sector priva-
do, e que se enquadra no âmbito 
da transparência e acesso à in-
formação. Este instrumento vai 
contribuir para tornar o clima de 
investimentos mais simples, rápi-
do e menos oneroso”, sublinhou 
Carlos Mesquita, para quem este 
portal será, também, útil para 
os legisladores e formuladores 

de políticas, que poderão identi-
ficar a complexidade dos regula-
mentos e procedimentos actuais 
quando aplicados às mercadorias 
e sugerirem áreas de moderniza-
ção e reformas.
Por seu turno, o presidente da 
Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), Agostinho Vuma, con-
siderou que o portal vai apoiar 
as empresas, em particular as 
pequenas e médias, na maximi-
zação das suas actividades co-
merciais com o exterior e impul-
sionar a economia nacional, bem 
como concorrer para a minimi-
zação do défice de informação 
sobre as normas e procedimen-
tos aduaneiros a serem observa-
dos no processo de importação, 
exportação e trânsito de mer-
cadorias, melhorando, assim, a 
competitividade e a robustez dos 
seus negócios. 
Para Agostinho Vuma, “a intro-
dução deste portal terá um im-
pacto considerável na avaliação 
do país no ranking Doing Busi-
ness, podendo resultar numa me-
lhoria de até duas posições, uma 
cifra considerável tendo em con-
ta os desafios actuais que o nosso 
País enfrenta. Outros benefícios 
estão ligados à harmonização de 
procedimentos, o que irá reduzir 
as discrepâncias ou divergências 

de informações entre as diferen-
tes instituições públicas interve-
nientes no comércio, bem como à 
eliminação de alguns constrangi-
mentos no sector privado”, disse 
o presidente da CTA. 
Importa realçar que o lança-
mento do Portal do Comércio 
Externo segue-se à criação, em 
2017, do Comité Nacional de 
Facilitação do Comércio, um 
órgão que tem como objecti-
vo coordenar, supervisionar e 
monitorar a implementação do 
Acordo de Facilitação do Co-
mércio no País.
O Acordo de Facilitação do 
Comércio estabelece que cada 
Estado-membro da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) 
deve publicar, de forma não dis-
criminatória e facilmente acessí-
vel, toda a informação relevante 
para o comércio internacional a 
fim de permitir que os governos, 
operadores do comércio externo 
e outros interessados possam 
conhecê-la. 
O Acordo de Facilitação do Co-
mércio, adoptado em 2013, pelos 
Estados-membros da OMC, visa 
conferir maior transparência na 
relação entre governos e opera-
dores de comércio externo, bem 
como reduzir impactos burocrá-
ticos sobre importações e expor-
tações. 

Carlos Mesquita Agostinho Vuma
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Os dias deixaram de ser os mesmos. Mas relatos que 
nos chegam de outras paisagens e margens fazem-
-nos pensar que a Ilha que somos, erguida entre os 
calos dos dedos do mar-mundo, que tantas vezes fora 
motivo de nos autoflagelarmos, nos dá ainda resto de 
alguma sorte. O medo é que nos coloca entre as cordas, 
com a respiração ofegante dentro das máscaras, que 
por baixo dos olhares empalidecidos, ajudam a colorir 
os rostos por estes dias. 
Há quatro semanas, o problema maior, depois do 
coronavírus, era saber quem era, com nome e tudo, o 
primeiro infectado. Especulações foram levantadas e 
comunicados foram postos a circular atabalhoadamente, 
para esclarecer e para escurecer. Mas agora já não é o 
que mais interessa. Os canos estão virados para Cabo 
Delgado, que passou a ser responsável por mais de 70% 
do número total de casos de coronavírus registados no 
país. 
«Parece que se esqueceram de ti, camarada Comiche?» 
é a pergunta retórica de José Pacheco, antigo ministro 
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. 
«Bendito seja o homem que levou coronavírus para Cabo 
Delgado e de lá para o país»– riposta Eneas Comiche, 
Presidente de um Município que o coronavírus tem 
ajudado a limpar.
«Mas a tua esposa disse ao país que era ela a primeira 
mulher infectada», insiste Pacheco. 
«Sabes como são as mulheres, camarada», releva 
Comiche e desvia os canos «Deixemo-nos disso. 
Até porque agora o debate é sobre a coerência dos 
deputados da (o)posição».
E o sempre jornalista e antigo Director do MA-
GAZINE Independente Salomão Moyana atira 
para dois líderes de partidos extraparlamentares: 
«Oh Massango e Sibindy, estivessem vocês no 
Parlamento encaixavam bons milhões e tantos 
subsídios que até esqueceriam do salário»!
«Eu não receberia. Não seria comparsa daqueles 
bandidos que roubam o povo», diz João Mas-
sango, presidente do Partido Ecologista. Yaqub 
Sibindy apenas ri-se, sabe que Massango mente, 
sabe que todos apenas se preocupam com o 
povo, essa massa que julgam não pensante, 
até chegarem a (o)posição possível.
O jornalista e analista Tomás Vieira Mário 
disso também sabe. E apontou, recentemente, 
a incoerência dos deputados da (o)posição, 
quando o que está em cima da mesa são as 
suas benesses, o que lhe valeu escrutínio 
público por parte de um deputado que queria 
muito ser deputado do vizinho Malawi. Vieira 
Mário parece estar a segredar isto ao escritor 
Juvenal Bucuane, que apenas sorri de forma 
cúmplice, talvez a ambição dos deputados 
possa servir para tema de um possível romance, 
menor certamente, porque os protagonistas não 
mereceriam mais. 
«Os deputados precisam de oração, estamos a 
viver uma pandemia» - diz o antigo Presiden-
te da República, Joaquim Chissano ao Dom 
Alexandre e Dom Dinis Sengulane. E di-lo no 
tom da sabedoria que o tempo permite. A an-
tiga primeira-ministra Luísa Diogo sorri, sorri 
porque sabe que a ambição é sempre uma má 
conselheira, prova maior é o seu pupilo que está 
permanentemente na África do Sul. E muito antes 
do coronavírus e do primo Ramaphosa decretar 
confinamento obrigatório. 

Da (o)posição que merecemos
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Aniversariantes
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telemóveis 827870008, 820152830 e 877684840 ou ainda pelo e-mail: adelinap33@gmail.com ou WhatsApp 842793140

  Sei que nessa fase o que faz 
mais vontade é deixar a 

vida fluir e não olhar 
no passado para al-
cançar a nova eta-
pa da vida de um 
jeito mais rápido. 
Saibas que durante 
a nossa vida cada 
etapa deve ser mui-

to bem vivida, para 
um dia não olharmos 

para trás e sentirmos 
a vontade de não termos 

aproveitado melhor o pas-
sado, pois este jamais volta.

Queria expressar a sincer-
idade da amizade que 

sinto por ti de uma 
forma diferente, 
original e criativa. 
Mas a gente bem 
sabe que a verda-
deira criatividade 
se revela nas coi-

sas simples, e que a 
verdadeira amizade 

se demonstra nos ges-
tos mais singelos. Uma 

vez que a distância não me permite 
fazê-lo, só me resta enviar através das 
ondas as energias mais positivas para ti. 
Feliz aniversário.

Nádia Titos

Lordino 

Pulucho e Calisto 

Manonga

Hoje é dia do filho e pai 
comemorarem o seu 

aniversário natalí-
cio. Nem todos têm 
esta  oportuni-
dade de festejar. 
Agradeço a Deus 
por esse presente 
tão valioso, que é 
colher mais uma 

rosa no jardim da 
vida contigo filho. 

O encanto dos cupi-
dos cai sobre nós como 

chuva de prata, fazendo 
da nossa familiaridade uma união 
completa e feliz. Os meus dias seriam 
diferentes sem ti, e talvez não tivessem 
tanto brilho. Obrigado pela alegria que 
envolve o meu coração!

Manonga, vivas cada 
segundo da tua 

juventude e não 
faças disso um 
motivo para ter 
vergonha, não 
há nada mel-
hor que ter a 
certeza de que 

aproveitamos 
todos os momen-

tos da nossa vida. 
Espero que possas 

sorrir e te divertires por 
muito tempo ainda. Que a felicidade 
esteja ao teu lado em todos os momen-
tos da tua vida e que possas aproveitar 
da melhor maneira os bons momentos 
da vida.

A celebração da tua vida 
deve ser feita todos 

os dias e a toda a 
hora, porém, nem 
sempre a gente 
liga para essas 
coisas que pare-
cem pormenores. 
Por seres essa 

pessoa fundamen-
tal para mim e todo 

o mundo, peço a Deus 
que te ofereça um dia cheio 

de alegria e de amor como sinal de 
recompensa por tudo que tu és para 
o teu semelhante. Continues assim 
trilhando o teu chão com paciência 
e determinação. 

Moya

Tu és um homem absoluta-
mente rico, intelectual 

e emocionalmente 
estável, porque tu 
sempre soubeste 
como tratar o teu 
semelhante, pois 
consegues respeit-
ar o teu reflexo no 
espelho, respeit-

ando todos os que 
se cruzam na rua 

contigo. A tua inte-
gridade é factor deter-

minante para continuares 
a fazer da tua vida e de todo mundo 
vidas honráveis e cheias de amor e 
carinho. Podes ter a certeza que esse é, 
sem qualquer dúvida, o caminho para 
a felicidade. 

Adolfo Juvêncio 
A vida é uma selva onde 

coisas boas aconte-
cem a toda a hora. 

Nessa selva, a 
atenção é um 
elemento que 
deve sempre 
estar inerente 
ao ser humano, 
ao Homem, de 

outra forma, as 
coisas boas caem 

e a gente nem se dá 
conta disso. Certamente 

que a concentração foi sempre um 
dos teus pontos fortes, porque todo 
o teu jeito é consequência de óptimas 
escolhas e fantásticas conquistas de 
todas essas coisas que foram caindo 
na tua mão.

Feliz aniversário! Nesta 
data desejamos-vos 

tantas e tantas coisas 
boas que expressar 
através de simples 
palavras fica até 
difícil, mas o que 
importa hoje é que 
é o vosso dia de 
aniversário e de-

vemos agradecer 
ao Pai Celestial pela 

vossa vida, conquistas 
e vitórias, pois a família 
tem a certeza de que ainda irão al-
cançar mais conquistas. Nesta ocasião tão 
especial queríamos, assim, simplesmente 
vos abraçar e desejar um dia maravilhoso.

Alexandre e Rosalina 
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Indústria musical ressente-se do impacto do Covid-19 
O músico Aniano Tamele, membro do secretariado da Associação dos Músicos Moçambicanos, disse que o 

cancelamento de espectáculos e vários outros eventos artísticos, no âmbito das medidas de prevenção do 
coronavírus, reduziu a renda dos associados, de forma acentuada, impondo desafios a vários níveis aos músicos, 

segundo noticia RM.

Fredson Bacar exorta 
para valorização do 
património cultural 

UE-Procultura quer mitigar economia 
nos PALOP e Timor-Leste

O vice-ministro da Cultura e 
Turismo, Fredson Bacar, exor-
tou os profissionais das artes, 
gestores, parceiros e demais 
moçambicanos para reflectirem 
sobre a valorização do patrimó-
nio cultural e envolver-se no 
desenvolvimento de actividades 
que visam despertar a cons-
ciência sobre o Dia Internacio-
nal dos Monumentos e Sítios, 
que se assinala a 18 de Abril.
O governante falava após uma 
visita à Casa de Ferro, um dos 
monumentos emblemáticos do 
país, no âmbito das celebrações 
da data.  
Na sua intervenção, Fredson 
Bacar disse que esta data é 
mais uma oportunidade para 
sensibilizar a sociedade  sobre a 
importância de proteger e pre-
servar o património como bem 
comum.
“O património é um bem par-
tilhado, colectivo, que consubs-
tancia a formação da memória 
cultural, social e colectiva do 
nosso povo. Por isso, é respon-
sabilidade de todos nós garan-
tirmos a preservação, divulga-
ção e promoção desta herança 
comum”, disse.
O lema escolhido para este 
ano é “Culturas partilhadas, 
património partilhado, respon-
sabilidade partilhada” e, segun-
do o governante, pretende-se 
com este lema assegurar, na 
perspectiva moçambicana, a 
promoção da noção de que o 
património cultural, enquanto 
elemento primordial de cons-
trução e de consolidação da 
identidade da nossa Nação, 
constitui o esteio através do 
qual se marca a moçambicani-
dade e se alicerça o projecto de 
edificação da nossa pátria.
O vice-ministro fez referência 
ao actual momento de emer-
gência, afirmando que “exorta-
-se igualmente para que as 
actividades sejam realizadas 
ao abrigo das medidas de pre-
venção do novo coronavírus, 
que causa a Covid-19. Celebre 
connosco o Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios, mas 
fique em casa”, apelou o minis-
tro.

O projecto da União 
Europeia-Procultura quer 
mitigar as consequências 
económicas e sociais da 
pandemia da Covid–19 
nos PALOP e Timor-Leste, 
estendendo o período de 
candidaturas, de forma a 
que este instrumento de 
subvenções para peque-
nos projectos contribua 
para o emprego e a diver-
sidade cultural.

Adelina Pinto

O p r o j e c t o  d a 
Un i ã o  Eu r o -
peia Procultura 
PALOP-TL, 
Promoção do 

Emprego nas Actividades 
Geradoras de Rendimento no 
Sector Cultural nos PALOP 
e Timor-Leste, lançado nos 
princípios do ano, no Insti-
tuto Camões, em Maputo, 
relança as actividades atento 
ao contexto particularmente 
frágil do sector cultural e dos 
artistas nestes países, adap-
tando as actividades para 
também contribuir para a 
mitigação dos impactos eco-
nómicos e sociais da pande-
mia.
Por se tratar de um período 
em que o mundo é afectado 
pelo coronavírus, a União 

Europeia estendeu o prazo 
das candidaturas, até ao dia 
30 de Abril, do DIVERSI-
DADE, um instrumento de 
subvenções para pequenos 
projectos que contribuam 
para o emprego e diversidade 
cultural face à pandemia da 
Covid-19. 
As candidaturas estão aber-
tas aos sectores público e pri-
vado em Cabo Verde, Guiné-
-Bissau, Moçambique, São 
Tomé e Príncipe e Timor-
-Leste, sendo que os opera-
dores culturais dos PALOP e 
Timor-Leste podem conceber 
ou rever agora as propostas, 
à luz das consequências eco-
nómicas e sociais, dificulda-
des ou eventuais oportunida-
des criadas pelas medidas de 
emergência de saúde pública 
nas suas áreas de actividade. 
Estas continuarão abertas 
por um período de quadro 
meses para atribuição de bol-
sas internacionais de licencia-
tura e mestrado para o pró-
ximo ano lectivo, nas áreas 
da música e artes cénicas. Se 
as medidas de emergência de 
saúde pública que limitam a 
circulação internacional não 
forem levantadas a tempo 
do início do ano lectivo, as 
candidaturas serão automati-
camente consideradas para o 
próximo ano. 
 De igual forma, continuam 
abertas as inscrições para os 
cursos intensivos sobre Em-
preendedorismo Cultural e 
Fontes de Financiamento em 
São Tomé e Príncipe e Ti-
mor-Leste, para profissionais 

A UCCLA lançou um desafio 
aos escritores de língua oficial 
portuguesa para reflectirem so-
bre a “Cultura em tempos da 
pandemia”, dispondo de plata-
formas digitais e em livro. Os 
textos devem ser enviados em 
poesia ou em prosa, até ao dia 
25 de Maio de 2020, para divul-
gação. 
A União das Cidades Capitais 
de Língua Portuguesa lançou 
um desafio aos escritores da Co-
munidade de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) para reflec-
tirem sobre a “cultura” em tem-
pos da pandemia. 
Numa altura em que todos es-
tamos vulneráveis e com a es-
perança de novos e bons dias, 
o Secretário-geral da União das 
Cidades Capitais de Língua 
portuguesa (UCCLA), Victor 
Ramalho, disse que o surto epi-
démico da Covi-19 atinge, de 
forma inesperada e dramática, 
toda a Humanidade, envolven-
do a adopção de planos de con-
tingência, também adoptados 
por Países de Língua Oficial 
Portuguesa, que determinam 
constrangimentos de mobilidade 
exterior e distanciamento social 
no interior dos respectivos paí-
ses, situação que se tem revela-
do como uma crise de saúde pú-
blica com graves consequências 
sociais e económicas. 
Ramalho acrescentou que “a 
UCCLA não podia deixar de 
fazer um apelo à reflexão sobre 
o papel da cultura no combate 
a esta pandemia, parecendo evi-
dente que perante este flagelo os 
povos e os países se verão con-
frontados com novos desafios 
sociais e políticos, sobre os quais 
importa reflectir e encontrar no-

vas respostas”.
O Secretário-geral da UCCLA 
disse que neste novo contexto o 
papel da cultura, e em especial 
dos escritores, é determinante. 
‟Assim, lançamos o desafio aos 
escritores de língua oficial por-
tuguesa que desejem contribuir 
para essa reflexão, para elabora-
rem textos, quer em poesia quer 
em prosa, tendo como limite 
cerca de 5.000 caracteres”, disse. 
O primeiro a aceitar o desafio 
à volta da reflexão da pande-
mia foi o escritor cabo-verdiano 
José Luiz Tavares, que escreve 
um texto com o título FINDA 
“Litania em tempos de coro-
navírus”,  A que não aguen-
tamos esperar  vai nos ensinar. 
In «Música do Futuro», Hans 
Magnus Enzensberger 
 O escritor José Luiz Tavares 
nasceu a 10 de Junho de 1967, 
no Tarrafal, na Ilha de Santia-
go, Cabo Verde. Estudou lite-
ratura e filosofia em Portugal, 
onde vive. 
Entre 2003 e 2020 publicou 
catorze livros espalhados por 
Portugal, Brasil, Cabo Verde, 
Moçambique e Colômbia, tendo 
recebido uma dezena de pré-
mios atribuídos em Cabo Verde, 
Brasil, Portugal e Espanha. 
O escroitor não aceitou nenhu-
ma medalha ou comenda, até 
agora. Traduziu Camões e Pes-
soa para a língua cabo-verdiana, 
estando agora a traduzir para 
inglês, castelhano, francês, ale-
mão, mandarim, holandês, ita-
liano, catalão, russo, galês, fin-
landês e letão. 
José Luiz Tavarez sobrevive ao 
tempo do mundo sem estar co-
nectado a nenhuma rede social. 

Adelina Pinto

UCCLA lança reflexão sobre 
cultura em tempos da pandemia

da economia criativa e cultu-
ral. O curso poderá realizar-
-se online ou, caso sejam le-
vantadas as medidas globais 
de limitação da circulação de 
pessoas, os cursos serão reto-
mados presencialmente nes-
ses países. 
As candidaturas podem ser 
enviadas para a equipa do 
projecto em São Tomé e Ti-
mor-Leste. 
A nível do país, ainda de-

correm as inscrições para o 
curso de Pedagogia e Didác-
tica da Literatura Infanto-
-juvenil, em Moçambique, 
para educadores, professores 
e profissionais das escolas de 
formação inicial de professo-
res. 
Logo que sejam levantadas 
as medidas globais de limita-
ção da circulação de pessoas, 
a data do curso será anuncia-
da.
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“One World: Together at Home”: um 
espectáculo para salvar o mundo  

PUBLICIDADE

A ideia era juntar as 
maiores estrelas pop do 
planeta para ajudar quem 
luta contra a Covid-19. Os 
artistas não precisaram 
sair de casa, mas ainda 
assim conseguiram anga-
riar cerca de 120 milhões 
de euros, em actuações 
que foram um bálsamo 
em dias de confinamento.

O One World: To-
gether at Home 
iria juntar as 
maiores estre-
las do planeta, 

cada uma em sua casa, para 
um directo de várias horas, 
cantando, dançando. Uma 
modalidade de espectáculo 
que só um momento de crise 
como este podia permitir. 
A transmissão completa, on-
line, durou oito horas, mas 
as estrelas maiores estavam 
guardadas para uma emissão 
que passou nas televisões de 

todo o mundo.
A intenção não podia ser 
mais meritória: homenagear 
todos os que trabalham na li-
nha da frente da luta contra 
a Covid-19. Mas também dos 
que se tem estado a debater 
com a doença e dos que po-
dem vir a se debater, numa 
altura que o mundo já atin-
giu a cifra de dois milhões de 
infectados. 

O momento em que Mick Ja-
gger, Keith Richards, Ronnie 
Woods e Charlie Watts, dos 
Rolling Stones, se juntaram 
na mesma vídeochamada 
para tocarem ‘You Can’t Al-
ways Get What You Want’ 
foi um dos mais emocionan-
tes da noite, a par da inter-
pretação de Eddie Vedder de 
‘River Cross’, canção incluí-
da no mais recente disco dos 

Pearl Jam, ou da abertura 
do espectáculo, com Lady 
Gaga e ‘Smile’.
Ao longo da noite, numero-
sas celebridades foram tam-
bém partilhando os seus tes-
temunhos e agradecendo ao 
pessoal do sector da saúde, 
aos professores, funcionários 
de supermercados e outros 
trabalhadores essenciais ao 
funcionamento da sociedade.

Agora, as actuações de artis-
tas como Paul McCartney, 
Rolling Stones, Lady Gaga, 
Eddie Vedder ou Billie Ei-
lish, entre tantos outros, no 
evento One World: Together 
at Home, foram gravadas e 
compiladas enquanto disco 
ao vivo.
O álbum já pode ser ouvidos 
em plataformas de streaming 
como o Spotify. Todas as 
verbas daí decorrentes serão 
entregues ao fundo de com-
bate à covid-19.
O festival já angariou quase 
120 milhões de euros, graças 
a contribuições de grandes 
empresas e filantropos.
Além dos espectáculos que 
couberam na transmissão te-
levisiva de duas horas, mui-
tos outros artistas se jun-
taram à causa durante oito 
horas, entre eles, Alicia Keys, 
Andra Day, Andrea Bocelli, 
Billie Eilish, Cassper Nyo-
vest, Celine Dion, Common, 
Idris And Sabrina Elba, J 
Balvin, Jennifer Lopez, John 
Legend, Lady Gaga, Lupita 
Nyong’o, Paul Mccartney, 
Pharrell Williams e Usher.
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FMB busca soluções devido à Covid-19 
Na Federação Moçambicana de Basquetebol, FMB, no âmbito da suspensão das actividades 
desportivas, neste caso o basquetebol, o elenco do presidente Roque Sebastião vai definir 

um plano estratégico com o apoio da FIBA, como forma de dar seguimento à modalidade fora 
da quadra, numa primeira fase.  desporto

O presidente da Federação 
Moçambicana de Voleibol, 
FMV, Khalid Cassamo, foi 
nomeado recentemente pelo 
Conselho de Direcção do 
Comité Olímpico de Mo-
çambique, COM, ao cargo 
de Chefe de Missão da de-
legação moçambicana que 
vai representar o país nos 
Jogos Islâmicos da Arábia 
Saudita, em 2021.
Cassamo foi indicado ao 
cargo numa reun ião  do 
Conselho de Direcção do 
COM, estando confirmadas  
até ao momento as seguin-
tes modalidades que o país 
leva ao evento: atletismo, 
natação, voleibol, judo e 
boxe.
Os Jogos Islâmicos da So-
l idar iedade são eventos 
multidesportivos, envol-
vendo atletas de elite da 
Organização de Cooperação 
Islâmica. A Solidariedade 
Sports Federação Islâmi-
ca (ISSF) é a organização 
responsável pela direcção e 
controlo dos Jogos Islâmi-
cos da Solidariedade.
O primeiro evento foi rea-
lizado em 2005, na Arábia 
Saudita, e existem actual-
mente 57 membros da Or-
ganização da Conferência 
Islâmica. 
Cidadãos não-muçulmanos 
nos países membros tam-
bém estão autorizados a 
participar nos Jogos.

Khalid Cassamo nos 
Jogos Islâmicos 

Futebol em conclave para garantir 
“panela” dos jogadores 
Vários sectores do 
desporto moçambicano 
estão a envidar esforços, 
em busca de soluções 
para minimizar o impacto 
negativo devido à Co-
vid-19, no futebol em par-
ticular. A Confederação 
Africana de Futebol, Liga 
Moçambicana de Futebol, 
Federação Moçambicana 
de Futebol, o Sindicato 
Nacional de Jogadores e 
a Comissão de Licencia-
mento de Clubes têm vin-
do a unir esforços no sen-
tido de salvar o futebol. 
Em encontros separados 
chegou-se a um acordo 
amigável, onde os clubes 
prometem pagar metade 
do salário aos jogadores, 
por um período de três 
meses.

Alfredo Langa    

A semana passada 
foi muito pro-
dutiva na bus-
ca de soluções 
para o desporto 

moçambicano, com destaque 
para o futebol. Nas várias 
reuniões realizadas foram dis-
cutidos vários temas, entre  
os quais o licenciamento de 
clubes e pagamento de salá-
rios aos jogadores, como for-
ma de manter os seus postos 
de trabalho.
Ainda na semana passada, 
houve uma sessão de tra-
balho entre a Confederação 
Africana de Futebol (CAF), 
a Federação Moçambica-
na de Futebol (FMF), Liga 
Moçambicana de Futebol 
(LMF) e a Comissão de Li-
cenc iamento  de  Clubes 
(CLC), tendo em vista a dis-
cussão de assuntos ligados ao 
licenciamento de clubes. 
A reunião foi de índole ofi-
cial, com a devida anuência 

da CAF, tendo este orga-
nismo indicado Muhammad 
Feizal Sidat, chefe do Depar-
tamento de Licenciamento de 
Clubes, para se fazer repre-
sentar oficialmente.
É irreversível que a imple-
mentação no país do proces-
so de licenciamento de clubes 
é obrigatória, por parte de 
todas as federações filiadas 
à Confederação Africana de 
Futebol, CAF. 
Em caso de não cumprimen-
to desta medida, a FMF po-
derá ser sancionada em valo-
res que variam entre 10 e 15 
mil dólares americanos, no 
caso de atribuir licenças irre-
gulares a clubes que forem a 
disputar provas oficiais. 
O licenciamento de clubes 
não se limita apenas aos que 
disputam o Moçambola, sen-
do que todos os clubes, mes-
mo aqueles que disputam as 
segundonas, não estão veda-
dos ao processo.
O representante da CAF, 
Muhammad Sidat, garantiu 
que o maior organismo que 
tutela o futebol africano, 
CAF, irá efectuar inspecções 
a cada federação para aferir 
o grau de cumprimento do 
processo de licenciamento de 
clubes, sustentando que “já 
não há espaço para tolerân-
cia. Quem não aguenta vai 
sair do barco, porque a CAF 
vai ser implacável nesse pro-

cesso. As federações serão 
sancionadas com valores mo-
netários entre os 10 e 15 mil 
dólares”. 
Uma das partes no proces-
so, a Liga Moçambicana de 
Futebol, através do respecti-

vo presidente, Ananias Cou-
ane, disse que “o encontro 
foi muito bom, porque nos 
permite reactualizar os nos-
sos associados em matéria 
de licenciamento de clubes”. 
Exortou-os a aderir a este 
processo, vital ao nosso fu-
tebol. ‟Devemos estar har-

monizados com essas enti-
dades, em particular com a 
Comissão de Licenciamento 
de Clubes. Este órgão tem o 
domínio, a nível doméstico, 
do processo e tem vindo a 
apoiar os clubes”, disse.

Salvar a ‟panela” dos jogado-
res 
No âmbito dos encontros de 
trabalho em busca de solu-
ções para salvar a vida do 
futebol, na semana passada 
houve um encontro de traba-
lho do grupo designado task 
force, com o Ministério do 

CAF, FMF,LMF, CLC todos buscam soluções para o futebol

Clubes aceitam pagamento de salários no intervalo de 40 a 50 porcento
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Dokovic fez doação significativa 
a um hospital de Bérgamo

Segundo o jornal Abola, 
Novak Djokovic, número 
um do ranking mundial 
do ténis, fez recentemen-
te uma doação signif i -
cativa a um hospital em 
Bérgamo, cidade de uma 
das regiões italianas mais 
a fectadas pe la  pande-
mia do novo coronavírus. 
“Nunca teríamos imagi-
nado ver na nossa conta 
bancária uma doação de 
uma pessoa com tanto 
prestígio. Actualmente, 
muitas empresas, associa-
ções e entidades privadas 
têm ajudado e agradeço 
a sua generosidade. Mas 
ver que, entre os doado-
res, está o número um 
do ténis mundial deixa-
-me muito emocionado”, 
comentou Peter Assem-
bergs, director-geral da 
Azienda Socio Sanitário 
Terr itor ia l  (ASST) de 
Bérgamo. 
Sem especificar os valo-
res envolvidos do dona-
tivo do sérvio, Assem-
bergs acrescentou que a 
“doação significativa vai 
permitir remodelar a área 
dos cuidados intensivos 
do hospital, ampliar os 
quartos, melhorar os dis-
positivos médicos e estar 
mais preparado para lidar 
com emergências”. 
Novak Djokovic já doa-
ra um milhão de euros a 
hospitais sérvios através 
da fundação gerida pela 
mulher Jelena.

Entretanto, a Associa-
ção de Ténis dos Estados 
Unidos assegurou na se-

mana passada que o US 
Open se vai manter nas 
datas originais. A prova 
tem início marcado para 
31 de Agosto, em Nova 
Iorque, cidade do mun-
do com maior número de 
óbitos por Covid-19 (mais 
de 10 mil). 
Mike Dowse, líder da as-
sociação, garantiu ainda 
que a prova será disputa-
da com público. “Não ex-
cluímos qualquer hipóte-

se, mas para ser honesto, 
isso parece-me altamente 
improvável. A menos que 
especialistas médicos nos 
garantam que é estrita-
mente necessár io para 
garantir a segurança de 
todos, não me parece ne-
cessário”. 
Recorde-se que o Roland 
Garros (França) foi adia-
do de 24 de Maio para 20 
de Setembro, enquanto o 
Wimbledon (Inglaterra) 
foi cancelado.

“Vamos reajustar os prazos de licenciamento 
devido à pandemia”- afirma Rui Tadeu

Moçambola na iminência de mudar de época 2020/2021

O gestor de Licenciamen-
to de Clubes da Federação 
Moçambicana de Futebol, 
Rui Tadeu, deu garantias 
de que haverá um reajus-

te no processo de licencia-
mento de clubes, devido ao 
Estado de Emergência e a 
situação da Covid-19, fri-
sando que “neste contexto, 

Trabalho e Segurança Social. 
O “task force” foi criado pela 
Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF) para abor-
dar o impacto na modalida-
de, na sequência do Estado 
de Emergência por causa da 
Covid-19.
Na reunião com o Ministé-
rio do Trabalho e Seguran-
ça Social, o vice-ministro do 
sector, Rolinho Farnela, reco-
mendou os clubes a seguirem 
o caminho do diálogo para 
encontrar soluções com vis-
ta ao pagamento dos salários 
dos jogadores e treinadores, 
no período que durar a sus-
pensão da actividade despor-
tiva. 
Como tem sido habitual, o 
“task force” esteve repre-
sentado pelo presidente da 
FMF, Feizal Sidat, Norber-
to dos Santos, presidente da 
Comissão Nacional de Árbi-

tros; da Liga Moçambicana 
de Futebol (FMF), Ananias 
Coauna, e do Sindicato Na-
cional dos Jogadores de Fu-
tebol, António Gravata. 
Entretanto, no seguimento 
dos encontros, o mais aguar-
dado envolveu o aspecto so-
cial dos jogadores. Este en-
contro foi feito na semana 
passada com os dirigentes 
dos clubes. Na mesa esteve a 
questão dos pagamentos dos 
salários. Juridicamente não 
se recorreu ao que está pre-
conizado na Lei do Trabalho, 
que preconiza o pagamen-
to, em caso de suspensão da 
empresa, de 75% no primeiro 
mês, 50 no segundo e 25 no 
terceiro. 
O futebol esteve longe da re-
ferida Lei do Trabalho, onde 
os acordos de cavalheiro es-
tiveram em jogo, para não 
lesar os clubes nem os joga-

dores. 
Muitos clubes estão com pro-
blemas de receitas, não há 
jogos e os patrocinadores cor-
taram os seus orçamentos, no 
entanto, conseguiu-se salvar 
a ‟panela” dos jogadores. 
Os agentes do futebol, no-
meadamente os clubes, joga-
dores e treinadores, acorda-
ram na redução dos salários 
entre os 50 e 40 porcento, 
durante três meses,
ou seja, durante a suspen-
são da actividade desportiva 
na sequência do Estado de 
Emergência decretado para a 
prevenção da Covid-19. 
Os pagamentos entram em 
vigor ainda nos salários do 
mês de Abril, protegendo 
também os meses de Maio e 
Junho, tendo ficado acordado 
que caso prevaleça a situa-
ção da Covid-19, os mesmos 
autores vão voltar a sentar 
à mesa para discutir outras 
soluções para continuar a ga-
rantir a ‟panela” em casa dos 
jogadores. 
O Sindicato Nacional dos 
Jogadores, que se vem es-
forçando para salvar a vida 
dos associados nesta batalha 
social, através do seu repre-
sentante, Tony Gravata, 
mostrou-se satisfeito com a 
abertura dos clubes, tendo 
dito que “a satisfação seria 
a manutenção dos salários. 
Chegamos a meio-termo que 
garante a manutenção dos 
postos de trabalho e espera-
mos que daqui a três meses 
possamos voltar ao convívio 
normal”, enquanto António 
Machaieie, vice-presidente 
da Associação dos Treinado-
res, disse que “esta decisão 
é consensual e vai merecer a 
devida análise da classe dos 
treinadores”. 

e particularmente face ao 
momento atípico actual, a 
Comissão de Licenciamen-
to de Clubes e o seu órgão 
decisório, que é de primeira 
instância, OPI, propuseram 
à Federação Moçambicana 
de Futebol um reajustamen-
to de prazos no programa 
de tramitação. 
A proposta mereceu o aco-
lhimento de todas as entida-
des ligadas ao processo, ten-
do sido decidido e orientado 
pela FMF que a Comissão 
de Licenciamento deverá 
publicar de imediato o novo 
programa de tramitação a 
vigorar, mantendo a janela 
aberta para a regularização 
processual dos clubes reque-
rentes até ao dia 31 de Maio 
de 2020”. 
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Nazir Salé apela aos compatriotas 
a levarem a sério a Covid-19
O treinador moçambi-
cano de basquetebol, 
Nazir Salé, que se en-
contra em quarentena 
na Costa do Marfim, 
desde o passado mês 
de Março, aproveitou as 
redes sociais para exor-
tar os compatriotas 
que a Covid-19 já é uma 
realidade no país, ape-
lando que todos devem 
levar a sério as medidas 
de prevenção exortadas 
todos os dias pelas 
entidades sanitárias de 
Moçambique, e não só.

Alfredo Langa

Neste momento 
em quarente-
na na Costa 
do Marfim, o 
conceituado 

treinador moçambicano de 
basquetebol, Nazir Salé, 
com passagens de relevo 
pela selecção nacional de 
basquetebol, em senio-
res femininos, enviou uma 

mensagem de luta contra a 
Covid-19. 
Salé foi retido e proibido 
de viajar, devido a teste 
positivo de contágio pelo 
coronavírus, na Costa do 
Marfim, onde chegou a 14 
de Março, a convite da fe-
deração local, para discutir 
questões prévias de contra-
to de trabalho para dirigir 
a selecção de basquetebol 
da Costa do Marfim, em 
seniores feminino. 
Não se esquecendo donde 

perdeu o seu cordão um-
bilical, ou seja, a sua terra 
natal, apesar de estar há 
bastantes quilómetros de 
Moçambique, Nazir Salé 
disse: “Moçambicanos, a 
Covid-19 já é uma realida-
de”. 
No seu curto áudio par-
tilhado nas redes sociais, 
o treinador disse‟ “Olá ao 
povo moçambicano. Eu sou 
Nazir Salé, instrutor FIBA, 
estou em Abidjan e a gozar 
de boa saúde”, tendo frisa-

do que “o coronavírus já é 
uma realidade em Moçam-
bique. Vamos seguir todas 
as medidas de precaução 
para a prevenção da nossa 
saúde e a dos outros com-
patriotas. Temos soluções 
básicas, não ignoremos, 
como lavar as mãos constan-
temente nas nossas casas, e 
onde estivermos, usarmos 
as máscaras nos transportes 
públicos. O coronavírus ja-
mais jogará o basquetebol”. 
Brevemente podemos ter 

mais notícias sobre se Na-
zir Salé irá assinar ou não 
um contrato de trabalho 
na Costa do Marfim, mas, 
segundo nossas fontes, tudo 
indica que Salé pode ficar 
em Abidjan para um pro-
jecto ambicioso, que passa 
por ganhar títulos a nível 
continental e buscar a he-
gemonia do basquetebol 
africano. 
Entretanto, o Campeona-
to Africano das Nações, o 
Afrobasket/2021, em mas-
culinos, inicialmente pre-
visto para 17 a 29 de Agos-
to de 2021, no Ruanda, foi 
adiado para uma semana 
depois. 
A prova, de acordo com 
a FIBA-África, vai decor-
rer de 24 de Agosto a 5 
de Setembro de 2021. Este 
adiamento enquadra-se na 
onda de adiamentos e anu-
lação de manifestações des-
portivas internacionais de-
vido ao novo coronavírus, 
causador da Covid-19, que 
também atingiu o basquete-
bol africano. 
De acordo com a Pana-
press, que cita a Federação 
Internacional de Basquete-
bol (FIBA), o adiamento 
visa evitar “problemas de 
calendário” com os Jogos 
Olímpicos de Tóquio.

Nazir Salé em quarentena na Costa do Marfim


