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 - “É preciso perceber que o perigo está sempre presente”, 
alerta Leonardo Chavane, médico especialista em saúde 
pública, numa altura que sobe para 145 o número de casos 
positivos da Covid-19.
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Governo isenta IVA no açúcar, óleos e sabão
O Governo assegura que a isenção do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, no âmbito das medidas de mi-
tigação  do impacto do covid-19, no açúcar, óleos e sabão abrange a aquisição de equipamentos e consumíveis 

das respectivas indústrias produtivas. O ministro da Economia e Finanças explicou, esta segunda-feira, no Parla-
mento, que a isenção do IVA só será concedida mediante a apresentação do comprovativo do destino.

Covid-19 trava mudança de membros da CNE

Um morto e vários feridos 
em novos ataques no 
Centro do País

Muchanga confronta Primeiro-ministro 
sobre problemas da RM

Três autocarros foram alvo de 

ataques armados no distrito de 

Nhamatanda, na província mo-

çambicana de Sofala, no domin-

go (17.05), causando um morto e 

nove feridos, entre os quais qua-

tro feridos graves. 

Segundo testemunhas, os ho-

mens armados dispararam con-

tra dois autocarros da Transpor-

tadora Nagi Investimentos e um 

da Citi Link. O ataque ocorreu 

pelas 7�00 horas, a cerca de 40 

quilómetros do distrito de Go-

rongosa, em Sofala.

A vítima mortal, que morreu no 

local, era uma mulher de cerca 

de 40 anos, que seguia no auto-

carro da Nagi Investimentos, que 

fazia o trajecto Maputo-Queli-

mane, adiantou a mesma fonte.

De acordo com o correspondente 

da DW, quatro feridos em estado 

grave foram transferidos para o 

Hospital Provincial de Chimoio, 

juntamente com cinco feridos li-

geiros.

Um dos autocarros viajava no 

sentido Norte e os outros dois 

seguiam no sentido Sul-Norte. 

Estas viaturas teriam pernoita-

do no cruzamento de Inchope, à 

espera da escolta, devido aos su-

cessivos ataques que ocorrem na 

região.

Na semana passada já tinham 

sido registados outros quatro 

ataques no troço Inchope-Mu-

xúnguè.

Num comentário aos ataques da 

última semana, analistas da con-

sultora Oxford Economics, cita-

dos pela Lusa, consideraram que 

o ataque que feriu seis pessoas 

há uma semana, na província de 

Sofala, em Moçambique, mostra 

que o Governo é incapaz de con-

trolar os ataques, mas não vai 

desestabilizar o país.

“As Forças de Segurança pare-

cem incapazes de neutralizar a 

ameaça, parcialmente porque 

estão também a combater uma 

insurgência islâmica na província 

de Cabo Delgado”, sublinharam.

Os ataques armados que ocorrem 

no Centro de Moçambique, des-

de Agosto do ano passado, têm 

visado Forças de Segurança e 

civis em aldeias e nalguns troços 

de estrada da região. Já causa-

ram mais de 20 mortos e vários 

feridos, além da destruição de 

veículos.DW

Volvidos mais de 45 dias 
após a prorrogação dos 
mandatos dos membros 
da Comissão Nacional 
de Eleições (CNE), a 
Assembleia da República 
ainda não reuniu para 
eleger novos membros, 
alegadamente por existir 
uma certa divergência na 
aplicação da actual Lei 
Orgânica da CNE, Lei nr. 
30/2014, de 26 de Setem-
bro, que altera a Lei n.º 
6/2013, de 22 de Fevereiro. 
No entanto, o chefe da 
bancada parlamentar da 
Frelimo, Sérgio Pantie, diz 
que não é verdade que a 
Frelimo pretenda fazer a 
revisão da Lei para bene-
ficiar de maior número de 
mandatos na CNE. 

Neuton Langa

N
o âmbito dos 

consensos alcan-

çados no diálogo 

político entre o 

Governo da Re-

pública de Moçambique e a Re-

namo, em 2014, com vista a ma-

terialização das eleições gerais do 

mesmo ano, houve a necessidade 

de fazer-se alterações na Lei n.º 

6/2013 de 22 de Fevereiro, de 

modo a criar a Lei nr. 30/2014, 

de 26 de Setembro, a qual esta-

belece que �os membros da Co-

missão Nacional de Eleições, no 

exercício das suas funções, não 

representam instituições públi-

cas ou privadas, organizações 

políticas ou sociais da sua pro-

veniência, defendem o interesse 

nacional, obedecendo aos dita-

mes da Lei e da sua consciência”. 

Sendo que, no artigo 6, referente 

à constituição da Comissão Na-

cional de Eleições, no seu núme-

ro 2, diz que �os sete membros 

provenientes das organizações 

da Sociedade Civil, legalmente 

constituídas, são propostos pelas 

organizações da Sociedade Civil 

integradas em fórum das orga-

nizações da Sociedade Civil ou a 

título individual, sendo o proces-

so conduzido por uma comissão 

Ad hoc, criada pela Assembleia 

da República, nos termos de re-

solução específica que anuncia o 

processo de desencadeamento de 

candidaturas”. 

No entanto, o clima de tensão 

instala-se porque a Frelimo dese-

ja que haja uma revisão da Lei 

nr. 30/2014, de 26 de Setembro, 

optando-se pela proporcionali-

dade ao nível da Assembleia da 

República, isto é, como a Freli-

mo possui a maioria qualificada 

na AR, automaticamente terá 

maior número de mandatos na 

CNE, enquanto a Renamo de-

fende que não deve haver altera-

ções na presente Lei nr. 30/2014, 

de 26 de Setembro, por ser resul-

tado dos consensos alcançados 

no diálogo político entre o Go-

verno e a Renamo.   

Aliás, na presente Lei nr. 

30/2014, de 26 de Setembro, a 

Renamo elege quatro represen-

tantes na CNE, a Frelimo con-

tinua com os anteriores cinco 

representantes e o MDM um re-

presentante. 

Na anterior Lei n.º 6/2013 de 22 

de Fevereiro, a Renamo detém 

dois representantes, a Frelimo 

cinco representantes e o MDM 

um. Contudo, a Renamo tem a 

esperança de eleger mais mem-

bros de modo a equilibrar a vo-

tação no seio da CNE.  

Segundo o chefe da bancada 

parlamentar da Frelimo, Sér-

gio Pantie, a Frelimo não pre-

tende fazer a revisão da Lei nr. 

30/2014, de 26 de Setembro. 

“Nunca pensamos em levantar 

a hipótese de revisão da Lei Or-

gânica da CNE, pois o que está 

previsto nesta secção é a eleição 

dos membros da Sociedade Civil 

para a CNE, mas esta eleição 

ainda não aconteceu por causa 

da pandemia da Covid-19”, ar-

gumentou Pantie. 

Acrescentou que com a decisão 

tomada na Comissão Perma-

nente face à situação que o País 

atravessa não há condições, nes-

te momento, para movimentar a 

Sociedade Civil para esta eleição. 

�Portanto, não é verdade que a 

Frelimo pretende fazer a revisão 

da Lei nr. 30/2014, de 26 de Se-

tembro para beneficiar de maior 

número de mandatos na CNE”. 

Por seu turno, o chefe da banca-

da parlamentar do MDM, Lute-

ro Simango, disse que o MDM 

ainda não recebeu a proposta 

para revisão da Lei nr. 30/2014, 

de 26 de Setembro. �Actualmen-

te, na AR os pacotes sensíveis 

ligados a matérias eleitorais, an-

tes de serem discutidos devem 

encontrar um consenso absoluto, 

de modo que nenhuma banca-

da se possa impor a outra. Por 

isso, a Frelimo não pode fazer a 

revisão da Lei sem o consenti-

mento do MDM e da Renamo”, 

disse Simango, acrescentando 

que a demora na eleição de no-

vos membros da CNE se deve à 

criação de uma Comissão ad hoc 

que abrange a Sociedade Civil, 

mas devido à Covid-19 não há 

condições materiais para a AR 

interagir com a Sociedade Civil. 

Entretanto, o porta-voz da ban-

cada parlamentar da Renamo, 

Arnaldo Chalaua, disse que ain-

da não tinham uma informação 

oficial em relação a pretensão da 

Frelimo de rever a Lei Orgânica 

da CNE. “A bancada da Rena-

mo não pode emitir nenhuma 

opinião sobre esse assunto, até 

porque parece não ser verdade”, 

afirmou Chalaua, acrescentando, 

contudo, que ainda não houve 

nenhuma apresentação formal, 

pela Frelimo, da possível revisão 

da Lei nr. 30/2014, de 26 de Se-

tembro. 

“Por favor, Senhor Primeiro-

-ministro, vai à Rádio Mo-

çambique (RM) reunir-se com 

os trabalhadores. A RM é do 

povo, não pode ser gerida 

como está a ser”, apelou, há 

dias em plenário, António Mu-

changa, deputado da Assem-

bleia da República pela Re-

namo, depois de arrolar uma 

série de problemas que man-

cham o Presidente do Conse-

lho de Administração da RM, 

Abdul Naguibo.

“PCA’s, Administradores, 

directores, têm como missão 

principal vazar os cofres em 

benefício próprio, dos seus fa-

miliares e dirigentes do partido 

Frelimo. Não há nomeação ou 

promoção com base no mé-

rito e competência”, iniciou 

Muchanga, num discurso que 

ganhou repercussão nas redes 

sociais.

Centrado na RM, Muchanga 

trouxe o descontentamento da-

quela empresa pública, causa-

do pelo seu PCA, que insensí-

vel à crise da empresa apega-se 

ao luxo sem a mínima observa-

ção dos limites orçamentais.

“Vejam o que está a aconte-

cer na RM, descontentamento 

generalizado. Com o tecto de 

dois milhões para viatura foi 

buscar uma viatura de quatro 

milhões de meticais”, atirou 

Muchanga, ao som das palmas 

dos membros da sua bancada, 

para depois lembrar que Na-

guibo adquiriu óculos de 90 

mil meticais.

“São abusos e excessos que os 

trabalhadores já não aguen-

tam, Senhor Primeiro-minis-

tro. Por favor, Senhor Primei-

ro-ministro, vai à RM reunir-se 

com os trabalhadores. A RM é 

do povo, não pode ser gerida 

como está a ser”, disse Mu-

changa.

É que, em Abril passado, a im-

prensa noticiou que Naguibo, 

enquanto ainda se encontra-

vam a refazer-se do escândalo 

da aquisição de uma viatura 

luxuosa de marca Ford Eve-

rest, a um preço calculado em 

pouco mais de quatro milhões 

de meticais, valor quase dois 

milhões acima do tecto estabe-

lecido para a aquisição de car-

ro para o PCA da Rádio Mo-

çambique, voltou, através da 

requisição n.º1872 de 3/4/19, a 

pretender adquirir um par de 

óculos, ou seja, quadro e len-

tes de marca “VISION”, numa 

das ópticas do país, sediada na 

cidade de Maputo, a um preço 

de 90 mil meticais.
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Está instalado um “dum-
ba-nengue” no Instituto 
Nacional de Minas (INAMI), 
a autoridade reguladora 
da actividade mineira e 
responsável pelas direc-
trizes para a participa-
ção do sector público 
e privado na pesquisa, 
exploração, tratamento, 
exportação e importação 
de produtos mineiros e 
seus derivados. Segun-
do apurou este jornal, o 
órgão dirigido por Adriano 
Senvano é acusado de 
venda dissimulada de 
licenças e áreas de explo-
ração mineira. O caso já 
tem processos judiciais 
no Tribunal Administrati-
vo (TA).

Nelson Mucandze

C
riado em 2014 

pela Lei 20/2014, 

de 18 de Agosto 

(Lei de Minas), o 

INAMI é actual-

mente dirigido por Adriano 

Senvano e tutelado pelo Mi-

nistério dos Recursos Mine-

rais e Energia.

O esquema consiste na ven-

da dissimulada de licenças e 

áreas de exploração mineira, 

perpetrado por funcionários, 

alguns dos quais dirigentes 

intermédios da instituição, 

ante o olhar impávido, cúm-

plice e sereno do respectivo 

director-geral, sendo que o 

processo decorre numa coor-

denação entre o Gabinete 

Jurídico e a direcção da ins-

tituição.

Para lograr os seus intentos, 

funcionários afectos ao Ga-

binete Jurídico do INAMI, 

havendo interesse de uma 

empresa (preferencialmen-

te estrangeira ou controlada 

por estrangeiros) numa área 

atribuída a uma determinada 

empresa, procedem ao can-

celamento da referida área, 

submetendo-a a concurso 

público, que é infalivelmente 

atribuída àquela empresa, em 

prejuízo da empresa a quem 

tinha sido atribuída a área. 

Obviamente, aos funcioná-

rios em causa são pagas lu-

vas fabulosas, num esquema 

de corrupção que, segundo 

fontes, alimenta o obscuro 

negócio imobiliário em Mar-

racuene, Belo Horizonte, Ma-

lhampswene e Catembe, que 

floresce a olhos vistos.

Outra forma de alimentar 

os apetites de corrupção no 

INAMI, prejudicando as re-

ceitas do Estado em largos 

milhões de meticais, é a com-

binação prévia entre duas 

empresas e os funcionários 

do Instituto para defraudar 

o Estado. Neste caso, no lu-

gar de se fazer o trespasse da 

área atribuída a uma empre-

sa, os funcionários do Gabi-

nete Jurídico e do Cadastro 

aconselham o concessionário 

a requerer o cancelamento da 

área, que fica disponível para 

um concurso público, com 

vencedor antecipado, neste 

caso a empresa parceira da 

primeira, muitas vezes com 

grande poderio financeiro. 

Em condições normais, bas-

taria uma espécie de trespas-

se da área, o que implicaria 

que a empresa vendedora das 

suas participações na área 

pagasse ao Estado as mais-

-valias por via do Imposto 

sobre o Rendimento de Pes-

soas Colectivas (IRPS). A 

opção pela simulação visa 

evitar que o Estado arreca-

de receitas para fazer face 

ao condicionamento do apoio 

pelos parceiros de cooperação 

e os beneficiários dos paga-

mentos corruptos são funcio-

nários do Gabinete Jurídico e 

Cadastro do INAMI.

Quer a primeira como a se-

gunda opção desencadearam 

vários processos judiciais 

no Tribunal Administrati-

vo (TA) contra o Instituto 

Nacional de Minas, segundo 

documentos vistos por este 

órgão. 

Só para ilustrar, em Abril 

passado, a KD Prospero, Li-

mitada, dirigiu-se ao Tribu-

nal Administrativo da Cida-

de de Maputo, num recurso 

contencioso de anulação do 

despacho que ordena o can-

celamento e a retirada do pe-

dido de licença de prospecção 

de pesquisa cadastrado com 

o número 10188L, comunica-

do através da nota número 

2094/DG/INAMI/19, de 28 

de Novembro de 2019.

O barulho no INAMI acon-

tece num momento em que 

a instituição, pelo menos no 

primeiro trimestre do ano 

passado, tinha revogado 145 

licenças, em meta de encerrar 

cerca de 323 que, segundo 

disse na altura, se encontram 

em situação irregular e que, 

por isso, a qualquer momen-

to também podiam ser revo-

gadas. 

Em contacto com Adriano 

Senvano, este disse que esta-

va reunido e que deveríamos 

retornar em meia hora. No 

entanto, 30 minutos depois o 

seu contacto não se encontra-

va disponível.

Entretanto, fontes existem 

que afirmam que já chega-

ram à Autoridade Tributária 

inúmeras denúncias deste es-

quema corrupto, estando em 

curso um trabalho conjunto 

entre o sector de investiga-

ção e o Gabinete Central 

de Combate à Corrupção 

(GCCC). Segundo as mes-

mas fontes, nos próximos 

tempos não se exclui a pos-

sibilidade de serem instau-

rados processos-crime por 

corrupção e detenções de 

quadros afectos ao Gabinete 

Jurídico e Cadastro do Insti-

tuto Nacional de Minas, pois 

com base nessas denúncias 

os implicados estão devida-

mente identificados e em in-

Funcionários do Instituto Nacional de 
Minas em negociatas de venda de licenças

O Conselho Constitucional 

(CC) declarou a nulidade dos 

actos relativos aos emprésti-

mos contraídos pelas empre-

sas ProIndicus e MAM e das 

garantias soberanas conferidas 

pelo Governo em 2013 e 2014, 

respectivamente, com todas as 

consequências legais. Apesar 

de a decisão do CC ter sido 

pomposamente aplaudida, o 

histórico mostra que o Execu-

tivo liderado pelo Presidente 

Filipe Nyusi pode fazer paga-

mentos a uma dívida ilegal, 

como se assiste no caso da 

EMATUM.

Na última terça-feira, o CC 

anulou as dívidas ilegais e as 

respectivas garantias concedi-

das às empresas ProIndicus e 

Mozambique Asset Manage-

ment (MAM), contraídas pelo 

Governo de Armando Guebu-

za, em 2013 e 2014, respecti-

vamente. No documento, os 

juízes escrevem que a transpa-

rência foi substituída por um 

“abominável secretismo em 

todas as operações financeiras 

das empresas aqui implicadas”.

A mesma decisão foi tomada 

em Junho de 2019, quando o 

órgão foi chamado a deliberar 

sobre o empréstimo à EMA-

TUM, onde à margem da de-

cisão CC o Governo continuou 

a fazer a reestruturação da dí-

vida da EMATUM e a realizar 

pagamentos ilegais, violando a 

Constituição da República, no 

geral, e a Lei Orçamental.

No total, as dívidas contraí-

das em nome das três empre-

sas públicas moçambicanas, 

nomeadamente EMATUM, 

MAM e ProIndicus, totalizam 

os 2,2 mil milhões de dólares, 

um caso ainda em investigação 

judicial e que levou os EUA 

e Moçambique a disputar na 

África do Sul a extradição do 

homem que as assinou. Trata-

-se de Manuel Chang, antigo 

ministro das Finanças moçam-

bicano.

O Acórdão surge depois do 

Conselho Constitucional (CC) 

de Moçambique ter sido cha-

mado a declarar-se por via de 

uma petição dinamizada pelo 

Fórum de Monitoria da Dívida 

(FMO), que reuniu 2000 assi-

naturas, tal como na decisão 

de 2019.

Desta vez, a petição pegou 

nas Contas Gerais do Esta-

do de 2015, onde as garantias 

surgem inscritas, para suscitar 

a sua nulidade por não terem 

sido inscritas nos orçamentos 

dos anos em que foram emi-

tidas (2013 e 2014), violando 

a Constituição, e passando à 

revelia da Assembleia da Re-

pública e do Tribunal Admi-

nistrativo.

Apesar da decisão ter sido sau-

dada pelo FMO, este fórum 

mostra reservas quanto ao seu 

cumprimento. “O FMO mani-

festa reservas e preocupação, 

justamente porque em Junho 

de 2019 o Conselho Constitu-

cional (CC) anulou a garantia 

soberana e a dívida da EMA-

TUM”, lembra em comunica-

do publicado depois da publi-

cação do Acórdão 7/CC/2020, 

de 8 de Maio, do Conselho 

Constitucional, que anula as 

dívidas ilegais, para de seguida 

completar que os moçambica-

nos saíram à rua para festejar, 

porque finalmente tinha sido 

feita justiça sobre um escânda-

lo financeiro que empobreceu 

milhões de concidadãos.

“No entanto, o Governo não 

cumpriu com o Acórdão do 

CC e continuou a fazer a 

reestruturação da dívida da 

EMATUM e a realizar paga-

mentos ilegais, violando fla-

grantemente a Constituição 

da República, no geral, e a Lei 

Orçamental, em particular. O 

Conselho Constitucional, mes-

mo ciente da obrigatoriedade 

do cumprimento incondicional 

das suas decisões vertidas em 

acórdãos, permitiu e assistiu 

a esta ilegalidade. Por isso, 

é justo questionar: Será que 

desta vez o Governo de Filipe 

Nyusi irá proceder de forma 

diferente em relação às dívi-

das da ProIndicus e MAM?”, 

questiona.

A declaração de Junho de 

2019 não impediu o Governo 

de renegociar com os credores 

o reembolso dos ‘eurobonds’ 

da EMATUM, alegando que 

a posição dos juízes do Cons-

titucional pode ser cumprida 

procurando o ressarcimento do 

Estado por parte de quem vier 

a ser condenado pela Justiça.

Nelson Mucandze

Decisão do CC passível de 
violação pelo Governo Nyusi

vestigação, contemplando o 

rastreio de contas bancárias, 

transacções e de chamadas 

telefónicas.
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África do Sul regista o maior aumento diário de infecções
A África do Sul anunciou, este domingo, 1.160 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, o balanço 

diário mais elevado desde o registo do primeiro caso em Março. No total, ate domingo, o país contabiliza 15.515 
casos da covid-19. A província do Cabo ocidental reúne cerca de 60% dos casos. Mais de 200 pessoas já perder-

am vida, vítimas de covid-19.

Aumentam cadeias de 
transmissão da Covid-19 
no País
As autoridades de Saúde mo-

çambicanas apelaram a toda a 

população para que reforce as 

medidas de prevenção da Co-

vid-19 face aos sinais de um “au-

mento dramático” das cadeias de 

transmissão, num altura que nas 

últimas 24 horas o País contabi-

liza 145 casos positivos.

“Ao que tudo indica, há um au-

mento dramático do número de 

cadeias de transmissão na última 

semana”, referiu Ilesh Jani, di-

rector-geral do Instituto Nacional 

de Saúde (INS), durante a apre-

sentação do boletim epidemioló-

gico do País relacionado com a 

pandemia da Covid-19.

Na semana que terminou no sá-

bado foram detectadas 36 novas 

cadeias de transmissão, face a 

apenas duas na semana anterior, 

sendo que o total ainda está a 

ser apurado.

“É possível que (descubramos 

que) algumas destas cadeias de 

transmissão são as mesmas, mas 

partimos do princípio de que são 

diferentes. O resultado da inves-

tigação vai dizer”, detalhou.

Seja como for, “a tendência cres-

cente de novas cadeias de trans-

missão em locais geográficos 

novos, associada ao não cumpri-

mento das medidas de preven-

ção, poderá levar a um aumento 

da intensidade de transmissão 

em todas as províncias do país”, 

referiu Ilesh Jani.

Esta evolução “poderá ser acom-

panhada por uma mudança 

do perfil demográfico e clínico 

dos casos infectados”, até agora 

maioritariamente entre 20 e 50 

anos e quase todos (96%) assin-

tomáticos ou com sintomas leves, 

quatro porcento com sintomas 

moderados e sem mortes.

Segundo Ilesh Jani, “a janela 

de oportunidade para evitar a 

transmissão comunitária ain-

da existe, mas não será per-

manente: é preciso intensificar 

as medidas de prevenção para 

evitar o pior”, algo que depen-

de do comportamento da socie-

dade como um todo, concluiu.

O Presidente da República, 

Filipe Nyusi, admitiu na sexta-

-feira passada tomar medidas 

mais duras no âmbito do Esta-

do de Emergência para preven-

ção da Covid-19, se persistir o 

incumprimento de algumas res-

trições.

Leonardo Chavane: transmissão comunitária 
pode generalizar pandemia no país 
O tema é a pandemia 
imposta pelo coronavírus. 
É a um médico especia-
lista em Saúde Pública 
que procuramos ouvir 
para avaliar a evolução da 
doença em Moçambique. 
Leonardo Chavane, que 
é também presidente do 
Colégio de Saúde Pública 
na Ordem dos Médicos 
de Moçambique, entende 
que, nos próximos tem-
pos, podemos ter um au-
mento massivo de casos. 
Quando o país já regista 
novos focos de propaga-
ção da doença, Chavane 
alerta para o risco da 
transmissão comunitária 
generalizar a pandemia no 
país. “É preciso perceber 
que o perigo está sempre 
presente”.

Elton Pila

C
omo avalia 
as medidas 
até aqui to-
madas para 
fazer frente 

a propagação do corona-
vírus?  

- Esta é uma doença que, 

apesar de ser de um grupo de 

vírus conhecidos, se apresen-

ta como uma doença nova. E 

isto tem implicações no pró-

prio diagnóstico. 

O mundo está a tentar com-

preender melhor o compor-

tamento do vírus. A tentar 

perceber as medidas eficazes 

na prevenção. Uma das me-

didas implementadas foi li-

mitar ao máximo o contacto 

das pessoas. O primeiro ob-

jectivo era evitar que o con-

tacto levasse a transmissão 

da doença.

De certa forma, isto tem con-

tribuído para o nível actual 

de propagação da infecção 

pelo vírus, no entanto é pre-

ciso perceber que o perigo 

está sempre presente. Aí sur-

ge a vigilância activa. 

Vigilância activa significa 

que mesmo a nível comuni-

tário, da família, restrito, po-

dem surgir sinais da doença 

e temos de ter mecanismos 

para detectar a doença muito 

cedo e reduzir ainda mais o 

perigo de infecção. 

Pelos números de Cabo 
Delgado, algumas vozes 
sugeriram o fecho das 
fronteiras da província, 
o que (ainda) não acon-
teceu. Como avalia a 
actuação neste caso 
específico?

- Os casos de Cabo Delgado 

surgem num acampamento 

bem delimitado e localiza-

do. E neste acampamento 

tomou-se a decisão de encer-

ramento. É aí que o Minis-

tério da Saúde vai fazendo 

testagem. Quando tens uma 

zona bem localizada tem de 

haver outros factores, outros 

indicadores para fechar as 

fronteiras.

Os números não são sufi-
cientes?

- Uma boa parte acontece no 

grupo circunscrito a Afungi. 

Fora, não parece que tenha-

mos assim um número eleva-

do.

Devemos ter uma vigilân-

cia activa, para as pessoas à 

volta, que estão em Pemba e 

nas redondezas.

Noutros países, que têm mais 

recursos, a ideia é a testagem 

massiva para encontrar mais 

contactos e fazer a conten-

ção. Nós não temos recursos 

para fazer testes a 100 ou 

200 mil pessoas.

Qual pensa que será a 
evolução da doença em 
Moçambique?

- Uma das observações que 

se tem feito é que eventual-

mente o clima possa ter algu-

ma influência. O período em 

que temos doenças gripais 

pode ajudar a propagação 

do vírus. Nessa época [Inver-

no] o distanciamento é ainda 

mais difícil de aplicar. 

Podemos ter infectados nas 

comunidades, e isso pode 

aumentar as fontes de pro-

pagação. A dada altura 

podemos ter um aumento 

massivo de casos na comuni-

dade.

Mas podemos pensar de for-

ma positiva e assumirmos 

que as pessoas infectadas 

podem ser bem controladas 

e o grau de transmissibilida-

de reduzido. 

As medidas que são defini-

das como prioritárias devem 

ser tomadas a sério. O Esta-

do de Emergência está de-

clarado, mas não está a ser 

levado a sério. As pessoas 

saem de casa e talvez nem 

se justifique. Este tipo de 

acções pode fazer propagar a 

epidemia. 

Leonardo Chavane
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Já temos novos focos 
de transmissão, Sofala 
e Inhambane, depois de 
Maputo, Matola e Cabo 
Delgado. O que isso pode 
significar para o futuro do 
vírus?

- Isso não são boas notícias, 

pois pode significar que te-

mos transmissão a ocorrer 

a nível comunitário, e essa 

pode ser uma fonte de pro-

pagação e que pode genera-

lizar a pandemia no país. O 

rastreio dos contactos, iso-

lamento destes e seu segui-

mento pelas autoridades da 

Saúde continuam a ser me-

didas- chave para se evitar 

proporções graves da doença. 

A julgar pelos números 
que tivemos até agora, 
há possibilidade dos pró-
ximos tempos serem pio-
res do que o presente?

- Sim, essa possibilidade é 

real.

Há vozes que defendem 
18 ou 24 meses que o 
mundo vá conviver com 
o coronavírus. O fim está 
mesmo distante? 

- O curso destas doenças in-

fecciosas e virais é como se 

fosse a curva biológica, exis-

te um aumento progressivo 

de casos até atingir a crista 

da onda e depois começam 

a descer. Mas quando é que 

essa doença chega ao pico, 

já depende de um monte de 

factores. Quanto tempo vai 

levar, depende do nível de 

medidas implementadas para 

controlar a infecção. No caso 

do coronavírus ainda não se 

sabe qual vai ser o compor-

tamento. Existem projecções 

que indicam que pode apare-

cer o primeiro pico e quando 

pensarmos que está a termi-

nar, aí surgir uma segunda 

onda de transmissão. Daí que 

há uma recomendação para 

os países que já estiveram 

numa situação de pico e re-

cuperaram para se prepara-

rem para uma segunda onda, 

que pode ser pior que a pri-

meira.

Quando tivemos o surto 
de ébola, apesar de ser 
uma doença altamente 
letal, não precisamos 
tomar medidas drásticas 
como as que estamos 
a tomar. Por que agora 
essas medidas?

- Uma das características que 

diferencia as epidemias é o 

modo de transmissão, velo-

cidade com que se transmite, 

capacidade ou risco de levar 

à mortalidade. O coronavírus 

rapidamente se expandiu, o 

que não aconteceu com ébo-

la. 

A ébola tem um nível de le-

talidade bastante mais alto 

se comparado ao coronavírus. 

Mas não se expande assim 

tão rápido. O esforço é que 

ao máximo possível se conte-

nha a circulação do corona-

vírus. 

Vamos já em mais de 100 
casos, mas continuamos 
entre ligeiros e mode-
rados. O que está por 
detrás da ausência de 
casos graves? 

- Quando olhamos para a pi-

râmide da nossa população, 

vemos que a nossa população 

é maioritariamente compos-

ta por crianças e jovens. Nos 

países em que temos altas ta-

xas de letalidade temos uma 

população maioritariamente 

velha. 

Esta doença tem a particu-

laridade de mostrar mais 

sinais de letalidade entre 

as pessoas idosas e entre as 

pessoas que têm algumas 

doenças crónicas e degenera-

tivas.

Nós temos menos idosos, 

e mesmo a prevalência de 

doenças crónicas não se 

compara aos países mais de-

senvolvidos.

Mas se passamos dos núme-

ros que temos para mais de 

1000, provavelmente tere-

mos um risco maior destes 

idosos serem infectados e aí 

podemos, sim, começar a ter 

grandes riscos. 

Felizmente temos rece-
bido notícias de vários 
recuperados, incluindo 
idosos. Isto dá a ilusão de 
que somos mais resisten-
tes ao vírus.

- Não quer dizer que basta 

ser idoso e ficar infectado 

a pessoa vá morrer. Mesmo 

nos países que temos visto 

taxas mais altas de morta-

lidade as mortes por faixas 

etárias não chegam a 50%. 

As pessoas são infectadas e 

são recuperadas, mesmo as 

pessoas que tenham uma 

doença crónica. Entre as 

pessoas infectadas, a mor-

talidade anda entre 3 e 4%. 

Se pegamos aquela mortali-

dade e colocarmos na popu-

lação geral é menos do que 

1 %.

Há a ideia, pelas medidas 
tomadas, que a relação 
infecção e morte é direc-
tamente proporcional.

- Não. Mas as medidas são 

tomadas porque não é bom 

termos muita gente infec-

tada. O problema coloca-

-se a nível da possibilidade 

de oferta de serviços a ní-

vel do Serviço Nacional de 

Saúde e unidades sanitá-

rias. Se num mês tivermos 

40 mil doentes com sinais 

de Covid-19 e que precisem 

de tratamento médico não 

existirão condições para 

fazer estes tratamentos. O 

Serviço Nacional de Saúde 

não teria capacidade para 

tratar tantos doentes de 

uma só vez.

Este é o mesmo problema 

da Itália, Estados Unidos 

da América, Inglaterra. Es-

tes países não conseguem 

dar vazão ao tratamento 

dos pacientes que aparecem 

em massa.

As  med ida s  d ev em s e r 

drásticas, no sentido de re-

duzir ao máximo a possibi-

lidade de aparecimento de 

doentes em massa dentro 

do hospital. No momento 

que aparecerem em mas-

sa, as unidades sanitárias 

não terão recursos suf i -

cientes para atender a es-

tes doentes. Se temos um 

entupimento das unidades 

sanitárias por doentes com 

Covid-19 ,  s ign i f i ca  que 

toda a atenção dirigida a 

outro tipo de doente será 

negligenciada e teremos ou-

tras mortes. Outros  doen-

tes podem estar afectados 

pelo surgimento de muitos  

doentes com Covid- 19. 

O Dr. Philipe Gagnaux de-
fende a infecção de todos 
para que cheguemos a 
imunidade comunitária. 
Concorda?

- A imunidade comunitária 

é um conceito real. Agora, 

uma das questões é até que 

ponto, com o coronavírus, 

esta imunidade é atingida.

Há muitas coisas que esta-

mos a aprender. Esta é uma 

das questões que está ainda a 

ser investigada. Quanto tem-

po precisará um indivíduo 

para ter imunidade? Qual é a 

probabilidade da pessoa que 

tem infecção poder contri-

buir para infecção da própria 

comunidade? São perguntas 

para as quais há poucas res-

postas. 

Devemos evitar ir a conclu-

sões finais. Devemos ter evi-

dências todas documentadas. 

Até recentemente aparece-

ram debates que querem per-

ceber se o vírus é natural ou 

foi criado. Só isso é um deba-

te que é preciso ser esclare-

cido. Que pode ter influência 

neste processo de criação de 

imunidade. Em teoria pode 

ser, mas na realidade pode 

não ser o que está a aconte-

cer.

Madagáscar apresentou 
uma proposta de cura da 
Covid-19. Começa tam-
bém a ser levantada a hi-
pótese de ser a medicina 
verde um caminho para o 
combate ao coronavírus.  
Acredita que seria um 
caminho viável?

- A própria OMS emitiu um 

comunicado sobre este assun-

to. A OMS é clara e diz que 

aprecia a aplicação da medi-

cina tradicional em vários ti-

pos de doenças, pese embora 

não tenha reconhecido que 

este medicamento tem efeito. 

Há que sempre reservar um 

espaço para fazer a testagem 

e demonstração para aferir 

que tem efeito.

Em África existem várias 

instituições de medicina ver-

de que podem garantir tra-

tamentos alternativos para 

várias enfermidades. Mas é 

preciso ter cautela.

Há um tempo houve a ideia 

de que o hidróxido de clo-

roquina seria a alternativa. 

Mas depois se percebeu que 

os efeitos colaterais podem 

ser mais graves do que a 

cura, levantando questiona-

mentos para a sua utilização, 

mesmo sendo este medica-

mento largamente conhecido. 

A OMS alerta que o uso 
de máscaras pelos não 
infectados pode ser des-
necessário para o comba-
te ao coronavírus. Como 
olha para isso?

- Como dizia antes, existem 

muitas coisas que o mundo está 

aprendendo com esta epidemia. 

Mesmo a própria OMS teve 

vários posicionamentos que evo-

luíram ou mudaram com o evo-

luir da doença, e a OMS é um 

organismo que baseia as suas 

posições em evidências científicas 

e é o organismo global com au-

toridade para guiar os países em 

assuntos de saúde. Para concor-

dar ou discordar, então deveria, 

eu, ter evidências científicas su-

ficientes para sustentar a minha 

posição. 
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Professor Doutor Jorge Ferrão, o 
Grande Embondeiro! (1)

Permitam-me partilhar nes-

te espaço uma singela ho-

menagem à figura do Pro-

fessor Doutor Jorge Ferrão, 

Magnífico Reitor da Uni-

versidade Pedagógica de 

Maputo, na sua dimensão 

epistemiológica, profissional 

e, acima de tudo, na sua di-

mensão humana e social.

O epíteto Embondeiro sur-

ge a propósito da árvore 

embondeiro, que pertence a 

uma espécie que geralmente 

ocorre em regiões sazonal-

mente áridas, de natureza 

decídua, deixando cair as 

folhas durante a estação 

seca, para que se regene-

rem na estação chuvosa, 

destacando-se também pela 

sua capacidade de armaze-

namento de água nos teci-

dos do tronco, a qual pode 

alcançar os 100.000 litros. 

Esta reserva hídrica desti-

na-se a permitir que possa 

sobreviver às duras condi-

ções de seca comuns nessas 

regiões. Alguns exemplares 

ficam ocos quando enve-

lhecem, convertendo-se em 

grandes depósitos, nos quais 

se podem armazenar mais 

de 6.000 litros de água.

Para além da característi-

ca de reservatório de água, 

o embondeiro produz um 

fruto que é uma baga seca 

ou uma cápsula engrossada 

com forma de melão alar-

gado, conhecido em Tete 

por “Malambe”. As semen-

tes são numerosas, grandes, 

com forma de rim, e são en-

volvidas por uma polpa de 

coloração creme, cuja textu-

ra varia de terrosa a espon-

josa, segundo a espécie e ou 

grau de maturação do fruto, 

do qual podem produzir-se 

iguarias exóticas como cre-

mes, doces, gelados, mous-

ses, sumos, iougurtes, etc. 

As sementes, mesmo depois 

de secas, permanecem viá-

veis por mais de cinco anos.

No decurso da leitura des-

te texto, o estimado leitor 

perceberá as analogias e há-

-de convir que o Professor 

Doutor Jorge Ferrão possui 

características intrinseca-

mente similares a de um au-

têntico, grande e verdadeiro 

Embondeiro.

De acordo com pesquisas 

antropológicas, históricas e 

sociológicas, Tete teve duas 

famílias nucleares na Histó-

ria da sua edificação, que se 

destacaram na construção e 

criação da cidadania local, 

desde a descoberta aciden-

tal de Boroma (a primei-

ra sede administrativa de 

Tete), sendo elas as famílias 

Ferrão e Costa Xavier, e, o 

Professor Doutor Jorge Fer-

rão descende de uma delas, 

conforme o seu próprio ape-

lido testifica, cuja origem 

remonta do Séc. XV, na re-

gião da Beira, em Portugal.

Durante a navegabil ida-

de do Rio Zambeze, mem-

bros proeminentes da fa-

mília Ferrão embarcaram 

na aventura dos “Desco-

brimentos”, provavelmente 

para Moçambique (actual 

Ilha de Moçambique), onde 

confluíam aventureiros, mis-

sionários e negociantes de 
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vários quadrantes do mun-

do, e foi a partir de Boroma 

onde foi construída a pri-

meira grande missão católi-

ca na região central de Mo-

çambique, por Missionários 

Jesuítas, conhecida até aos 

dias actuais por Missão de 

Boroma, hoje centenária.

A descoberta de Boroma, 

nome que advém de bru-

ma ou nevoeiro,  fo i  tão 

acidental quanto o nome 

Tete, que advém de cana-

vial (Mitete, na língua na-

tiva). Ora, durante a nave-

gabilidade do Rio Zambeze 

ocorria bastante bruma ou 

nevoeiro nessa região, tam-

bém caracterizada por den-

sos canaviais, que por falta 

de visibilidade causava aci-

dentes e naufrágios, o que 

levou a que se estabeleces-

sem pequenos cais para re-

paração de embarcações. Na 

maioria dos casos, a repa-

ração das embarcações não 

era imediata, o que levava 

a que os marujos construís-

sem pequenos acampamen-

tos, que foram crescendo, 

tendo surgido a necessida-

de de se criar referenciais 

geográficos para a sua lo-

calização, surgindo assim o 

nome Boroma, vertido da 

etimologia bruma (bruma-

-buruma-bhoroma-boroma), 

uma vez que não eram ape-

nas marinheiros portugueses 

que navegavam por ali. A 

zona passou a ser conhecida 

como Boroma-Mitete, e foi 

de lá que surgiu a primei-

ra das gentes de povos que 

mais tarde edificou a cidade 

de Tete (cujo nome advém 

de Mitete).

Contrariamente ao que se 

sabe, o Rio Zambeze foi 

descoberto por volta do Sé-

culo V a.C, pelos Cuxitas, 

súbditos da Soberana de 

Sabá, quando procuravam 

escoar madeira preciosa e 

metais preciosos, para a re-

gião do Sul do Egipto, e que 

mais tarde seriam levados 

a Jerusalém, para presen-

tear o Rei Salomão, para a 

sua gigantesca empreitada 

de construção do templo de 

adoração divina. 

Foram os Cuxitas que bap-

tizaram o rio de Cuama, 

que mais tarde veio a cha-

mar-se Rio Zambesi (actual 

Rio Zambeze).

Quando chegou a vez dos 

Missionários Jesuítas apor-

tarem em Boroma, criaram 

Estórias
Isaura Macedo Pinto

estorias.da.isaura@gmail.com
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Já não é segredo para nin-

guém, em Moçambique, que há 

uma guerra em curso em Cabo 

Delgado e acções armadas gra-

ves no Centro do País. Só um 

cego ou um irresponsável pode 

escamotear essa dura realidade.

E porque a guerra é uma rea-

lidade séria e com graves con-

sequências para a estabilidade 

e segurança do País, há que 

olhá-la com serenidade e res-

ponsabilidade e enfrentá-la 

com profissionalismo.

De há uns tempos a esta par-

te, dois dirigentes do Gover-

no Central, nomeadamente o 

ministro do Interior, Amade 

Miquidade, e o ministro da De-

fesa Nacional, Jaime Neto, têm 

aparecido nas câmaras televisi-

vas, de vez em quando, a dar 

briefings sobre a situação de se-

gurança em Cabo Delgado.

A ideia é boa e há que saudá-

-la e encorajá-la, pois permite 

aos moçambicanos terem, cada 

um de acordo com a sua sen-

sibilidade, uma ideia de como 

andam as coisas no teatro ope-

racional naquela província.

Há, no entanto, outro senão 

que é a eficácia das mensagens 

que eles transmitem. E aqui 

entramos no campo das opi-

niões. É nossa opinião modesta 

que as mensagens que Miqui-

dade e Neto transmitem não 

são eficazes e, por conseguin-

te, não convencem os cidadãos 

mais atentos e mais exigentes.

Na semana passada, Miquidade 

disse que as Forças de Defesa e 

Segurança tinham abatido 50 

terroristas ou insurgentes, em 

confrontos em Cabo Delgado. 

Mas não deu, porém, nenhuma 

evidência de que, efectivamen-

te, esse número era real, tendo 

as redes sociais questionado, e 

bem, quanto a nós, a seriedade 

dessa mensagem central que foi 

transmitida.

As perguntas foram óbvias. 

Quem confirma isso? Quem 

verificou isso de forma indepen-

dente? Porquê 50 e não 48 ou 

100 ou 20? Porquê tem que ser 

Miquidade a dizer isso, em vez 

dos porta-vozes militares ou da 

Polícia? Porquê não Bernar-

dino Rafael ou o porta-voz do 

Comando-Geral da PRM a fa-

lar, ou do Ministério da Defesa 

Nacional?

No nosso entender, estes ques-

tionamentos surgem porque 

os cidadãos não acreditam no 

mensageiro, que é o ministro 

do Interior ou o ministro da 

Defesa.

E recordamos de outras expe-

riências noutras latitudes em 

guerra. Os americanos, que 

são especialistas em promover 

guerras pelo Mundo fora, colo-

cam exactamente generais mi-

litares ou da Polícia a falar de 

guerra.

A partir do Pentágono, eles 

colocam generais devidamente 

fardados a dar briefings per-

tinentes sobre operações mi-

litares no Iraque ou no Irão, 

na Síria ou no Afeganistão, 

em África ou na Ásia, onde os 

interesses americanos estejam 

em causa.

Essa experiência tem se reve-

lado eficaz e credível aos olhos 

da opinião pública, precisa-

mente porque colocam gen-

te entendida em guerra a fa-

lar de guerra. Aqui também, 

sempre que foram militares 

devidamente fardados a falar 

de acções armadas a aten-

ção do cidadão e credibilida-

de da mensagem se mostram 

eficazes, e o cidadão passa a 

acreditar naquilo que ouve de 

autoridade devidamente auto-

rizada e conhecedora da maté-

ria.

Há uma boa experiência, já 

agora, decorrente da nossa 

gestão, como País, da Co-

vid-19, que é a gestão da co-

municação sobre a pandemia. 

São os médicos que tomam 

conta dos microfones e en-

frentam dia-a-dia as câmaras 

das Tvs. Tarefa não fácil essa. 

Mas, em nossa opinião, eles 

têm se saído bem.

Cabe aos médicos escolher as 

melhores palavras para o povo 

entender, não nos enchendo 

com termos demasiado técni-

cos, mas não os evitando, tam-

bém, porque eles são inevitá-

veis, comunicando o essencial 

para que a mensagem chegue 

ao destinatário com clareza.

Os nossos generais devem pôr 

a farda e enfrentar as câmaras 

das Tvs para nos reportarem 

as acções em curso, decorren-

tes das ofensivas contra os 

homens armados que atacam 

o Estado, em Cabo Delgado e 

Sofala.

Isso terá efeito moralizador 

para as unidades militares e 

policiais que estão no teatro 

das operações. Isso terá cre-

dibilidade junto da opinião 

pública. Nós não somos obri-

gados a acreditar num minis-

tro civil que faz a gestão mani-

pulada da informação que lhe 

enviam para o seu gabinete, 

em Maputo. Mas seguramente 

teremos mais atenção em ou-

vir um general uniformizado, 

que fala a partir de uma tenda 

algures em Cabo Delgado ou 

nas matas de Gorongosa. 

Tal como nós, muitos moçam-

bicanos serão tentados a acre-

ditar naquele general, com re-

portagens paralelas em zonas 

de guerra, mostrando bases ou 

palhotas destruídas, ou bicicle-

tas ou motorizadas capturadas 

ou destruídas pelas FDS.

Não se pode falar de muita 

logística destruída do inimigo 

sem mostrar nem uma única 

bicicleta, nem uma única bar-

raca e nem um único captura-

do. Façam favor de trabalhar 

com seriedade e profissionalis-

mo. Os livros já nos dizem o 

que se faz e como se faz a ges-

tão combinada de uma guerra. 

Seguramente que nas FDS há 

generais que passaram das aca-

demias militares e aprenderam 

isso. Acordem! 

Pôr os militares a falar da guerra 
e os médicos da Covid-19

a primeira Missão Católi-

ca e foi de lá que surgiram 

os primeiros Assimilados, 

que mais tarde povoaram 

a cidade de Tete, dos quais 

membros proeminentes das 

famílias Ferrão e Costa Xa-

vier foram dos primeiros. 

Por exemplo, nasceu dessa 

linhagem o falecido Mon-

senhor Domingos Ferrão, 

Primeiro Pároco da Igreja 

de Missão José, na periferia 

da cidade de Tete, homem 

sobejamente conhecido e 

reconhecido pelos seus ensi-

namentos, dedicação à cau-

sa da Luta de Libertação 

Nacional como militante na 

clandestinidade, e outras 

formas de resistência no as-

similar da cultura de sub-

jugação dos colonialistas, 

porque de convicções firmes 

sobre a verdadeira liberta-

ção do Homem, que eram 

particularmente notáveis 

nos seus ralhetes filosóficos 

e sermões que proferia du-

rante as missas, naquilo que 

Bob Marley cantou no seu 

famoso “canto de cisne”, a 

música “Redemption Song”, 

no trecho em que apela à 

emancipação da escravidão 

mental (emancipate yourself 

from mental slavery/none 

but ourselves can free our 

minds!). O Professor Dou-

tor Jorge Ferrão é parente 

directo do falecido Monse-

nhor Domingos Ferrão, e a 

sua postura de Embondeiro 

encontra similaridades na 

capacidade de transmitir o 

legado, no seguimento da 

construção de uma linha fi-

losófica firme e verdadeira 

do Monsenhor Domingos 

Ferrão.

O Professor Doutor Jorge 

Ferrão é também parente 

do Escritor e Jornalista Da-

niel da Costa, autor de uma 

interessante obra literária e 

com sugestivamente, intitu-

lada “Os Xingondos”, ali-

nhado no discurso do Pre-

sidente Samora Machel, que 

dizia: “Em Moçambique não 

há Macua, Makonde (...), o 

que há em Moçambique, são 

moçambicanos!”. 

O termo “Xingondo” vem 

sendo usado de forma pe-

jorativa para identificar os 

naturais do Centro e Norte 

de Moçambique pelos su-

listas. No entanto, o termo 

“Xingondo” foi introduzi-

do pela primeira vez no Sul 

de Moçambique pelo último 

Imperador de Gaza, Gungu-

nhana, curiosamente natural 

de Mussorize, actual pro-

víncia de Manica, e segundo 

relatos históricos, quando 

decidiu transferir a Sede do 

Império de Mussorize para a 

região de Gaza, no Sul, uti-

lizava frequentemente o ter-

mo “Ngondo”, que significa 

“Guerra”, de tal sorte que 

os nativos do Sul do Save 

passaram a denominar os 

guerreiros de Gungunhana 

e a ele próprio como sendo 

da “Tribo dos Va Ngondo”, 

termo que mais tarde verteu 

em “Xingondo”, no singular, 

e com o andar do tempo os 

diferentes grupos de “Va 

Ngondo” passaram a ser co-

nhecidos por “Xingondos”. 

Portanto, a maioria dos que 

pejorativamente usam ac-

tualmente o termo acaba 

sendo, em última análise, os 

verdadeiros “Xingondos”, 

porque descendentes desses 

mesmos “Xingondos”, que 

habitam o Sul de Moçambi-

que há muitos séculos!

Ora, devido ao processo na-

tural de alargamento social, 

expansão cultural e territo-

rial, entre outros factores, foi 

na cidade de Nampula onde 

viria a nascer o Professor 

Doutor Jorge Ferrão, pou-

cos dias antes da celebração 

das festividades do Natal, no 

ano de 1962. Porém, e curio-

samente, foi em Tete (terra 

do Embondeiro) onde passou 

uma parte importante e sig-

nificativa da sua juventude, 

igualmente uma das fases de 

transição nacional de vivên-

cias, de 1980 a 1985, quando 

docente na Missão de Lifidzi, 

no distrito de Angónia (pla-

nalto dos A-Ngoni, edificado 

por guerreiros Nguni de Gun-

gunhana, após a convulsão 

social que se viveu aquando 

da sua detenção e prisão pe-

las forças de Mouzinho de 

Albuquerque, existindo até 

aos dias actuais túmulos de 

vários desses guerreiros em 

várias localidades do distrito 

de Angónia). 

Foi nesse contexto que o 

Professor Doutor Jorge Fer-

rão forjou-se no espírito de 

irmandade e solidariedade 

que o caracteriza, adequan-

do-se-lhe, portanto, o epíteto 

de Embondeiro.
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opinião Voz do Povo

Olhar fotográfico

Venda ilícita de medicamentos 
em meio a Covid-19

Amade Pessoa

Eu estou desapontado com os ven-

dedores de medicamentos no mercado 

informal porque constitui um perigo à 

saúde pública. Importa destacar que 

os anti-maláricos, antibióticos, anal-

gésicos, entre outros, muitos deles só 

podem ser adquiridos mediante recei-

ta médica, mas os mercados informais 

também oferecem seringas, soros, ter-

mómetros, luvas, rede mosquiteira e 

embalagens plásticas de uso exclusi-

vo nos centros de saúde e hospitais. 

E, para mudar este cenário é preciso 

mão dura da Polícia da República de 

Moçambique, em colaboração com o 

Ministério da Saúde. Pedimos a quem 

é de direito para que ajude a resolver 

esta situação com urgência.       

Agostinho Munguambe

São necessárias medidas punitivas 

agravadas para acabar com a venda 

de medicamentos no mercado ilícito. 

A Inspecção Nacional das Activida-

des Económicas e a Polícia da Repú-

blica de Moçambique deviam cola-

borar no sentido de travar este mal, 

porque já ganhou barbas brancas em 

todo o país. Por outro lado, deviam 

trabalhar de forma concertada para 

desencorajar o roubo de medicamen-

tos no Sistema Nacional de Saúde e 

sua posterior venda nos mercados in-

formais. Acredito que um dos meios 

para o sucesso e impacto das medi-

das punitivas contra os infractores é 

a expulsão de alguns funcionários da 

saúde.

Celina Manuel

A validade dos fármacos pode já ter 

expirado, então o medicamento em si 

já é um veneno. Apelo que os cida-

dãos se dirijam às unidades sanitárias. 

Mesmo que lá não tenhamos nenhum 

medicamento sempre há alguma alter-

nativa, faz-se uma receita e as pessoas 

compram nas farmácias privadas, que 

é seguro que os fármacos vendidos nos 

mercados que são mal conservados e 

constituem um perigo para a saúde 

pública. Este problema vai para além 

do comércio ilegal de medicamentos, 

já que alguns vendedores se fazem 

passar por médicos. Os que forem en-

contrados devem ser punidos porque 

isso constitui um crime.

Dinoca Cossa

Penso que as autoridades deviam se 

preocupar com a venda ilícita de me-

dicamentos, pois os produtos extravia-

dos e vendidos nos mercados informais 

representam um perigo para a saúde 

da população. As pessoas recorrem 

habitualmente ao mercado informal 

porque nas farmácias públicas às vezes 

os utentes não encontram os medica-

mentos recomendados e os técnicos di-

rigem-nos para as farmácias privadas. 

Mas nas privadas estes custam muito 

caro, por esta razão eu opto por com-

prá-los aqui no mercado. Com os am-

bulantes os preços são acessíveis. Aliás, 

é um comportamento que preocupa as 

autoridades da saúde

Nilton Cumbe
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PUBLICIDADE

na

Numa altura que o País e o 
mundo se debatem com o 
coronavírus, o partido Nova 
Democracia (ND) defende 
que todos os moçambicanos 
se unam no combate à pan-
demia. O partido, como que 
a fazer a sua parte, iniciou a 
saga de distribuição de más-
caras pelo País.

O 
partido Nova De-

mocracia decidiu 

distribuir másca-

ras para contribuir 

para a prevenção 

da doença. “Em momentos como 

este a sociedade deve se unir”, 

defende Salomão Muchanga, lí-

der do partido, acrescentando 

que a Nova Democracia faz polí-

tica de esperança.

Esta acção, que se estende por 

todo o País, disse Muchanga, 

parte da compreensão das carên-

cias que as comunidades moçam-

bicanas têm. Nestes momentos, 

disse, nota-se as desigualdades 

patentes. “As carências resultam 

de um Estado que não alenta o 

cidadão”, critica.

No entanto, Muchanga entende 

que esta pandemia representa 

uma das maiores preocupações 

dos dias que correm. Por isso de-

fende que este não é o momento 

de partidarizar o combate ao co-

ronavírus. “Se há momentos em 

que o país deve se unir, este é o 

momento”, reitera.

 Sempre dissemos, faz notar, 

que a ND é um movimento com 

sentido de Estado. Acrescenta 

que este não é o momento para 

discutir a pátria, mas sim para 

defendê-la. “Este momento não 

admite aparatos demagógicos”, 

enfatiza. 

ND defende despartidarização 
da luta contra a Covid-19 
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Estudantes moçambicanos enfrentam 
desafios no ensino técnico-profissional  

Ministério da Educação admite rever o calendário escolar 
A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachulua, admite a hipótese de se rever 

o calendário escolar referente ao ano de 2020 devido ao impacto negativo da pandemia de COVID-19. Ela 
diz que o seu pelouro está a trabalhar para o efeito  tomando como base as recomendações do governo 

central.nacional

AICAJU estima quebras 
acima de 30% no 
processamento de 
castanha este ano 
A Associação das Indústrias de 

Caju (AICAJU) estima que o 

processamento de castanha este 

ano não chegue às 35.000 to-

neladas, o que representa uma 

quebra acima de 30% quan-

do comparado com as cerca de 

52.000 toneladas processadas no 

ano passado. 

O País tem neste momento me-

nos de 10 fábricas de processa-

mento-primário a operar, sendo 

que algumas delas irão parar o 

processamento a meio deste ano, 

estima-se que em Agosto, por 

falta da matéria- prima. 

Para a AICAJU, esta quebra re-

flecte o impacto de uma tendên-

cia de comercialização negativa 

dos últimos anos, uma vez que 

a indústria nacional tem vindo a 

processar cada vez menos casta-

nha desde 2017. 

Recorde-se que em 2018 foram 

processadas, em Moçambique, 

cerca 60.000 toneladas de cas-

tanha. As quebras do proces-

samento da castanha de caju 

justificam-se pelo contexto, par-

ticularmente adverso, em que 

os industriais nacionais estão 

a operar com a crescente con-

corrência agressiva e protegida 

por parte de “players” interna-

cionais, como o caso da Índia e 

Vietname, e pela não actualiza-

ção das medidas de resposta do-

mésticas a este novo paradigma. 

Ao aumentar a sobretaxa da im-

portação da amêndoa acabada 

de 45 para 70%, no ano passado, 

a Índia aumentou ainda mais o 

poder de compra e a capacida-

de de influenciar mercados por 

parte dos seus industriais. Com 

efeito, os processadores asiáti-

cos podem agora comprar em 

Moçambique matéria-prima a 

preços inflacionados e desleais, 

desvirtuando o mercado, com 

impacto negativo na indústria 

nacional, na cadeia de valor de 

transformação e, por último, nos 

cofres do Estado. 

Por outro lado, este ano, a cam-

panha de caju fica também mar-

cada pelos efeitos da pandemia 

do coronavírus que tem estado a 

resultar numa quebra significati-

va do sector. 

Arrancaram há dias, no 

país, as capacitações de 

cerca de 100 agentes da 

Polícia Municipal das cida-

des de Nampula, Quelima-

ne, Tete, Xai–Xai e Beira 

sobre a implementação 

correcta do decreto presi-

dencial, inserido no quadro 

das medidas preventivas da 

propagação da pandemia 

da Covid-19.

Trata-se de capacitações 

organizadas pela World Vi-

sion- Moçambique, fazendo 

parte dos esforços de pro-

tecção das camadas da po-

pulação mais vulneráveis, 

sobretudo as crianças.

“Os agentes da Polícia 

Mun i c i pa l  podem,  no 

exercício das suas funções, 

praticarem excessos de-

correntes do não conheci-

mento da implementação 

correcta do postulado no 

decreto presidencial. Sen-

do assim, há riscos de ver-

mos os direitos humanos 

violados”, disse Persilha 

Mulhanga, Gestora Sénior 

de Advocacia de campanha 

da World Vision- Moçam-

bique.

Outras formações do géne-

ro iniciaram na cidade de 

Maputo, em Abril último, 

abrangendo agentes da Po-

lícia da República de Mo-

çambique e da Polícia Mu-

nicipal.

Estas acções de prevenção 

da Covid-19 incluem ain-

da a capacitação de líderes 

religiosos, apoio às rádios 

comunitárias para a disse-

minação de informação de 

prevenção desta pandemia, 

mobilização e sensibiliza-

ção comunitária e adopção 

de medidas preventivas 

durante a distribuição de 

alimentos às populações 

afectadas pela seca, em 

Gaza, e pelo ciclone Idai, 

na região Centro do país.

World Vision e Polícia Municipal 
unidos contra a Covid-19

O inquérito de base 
realizado pelo programa 
Crescimento inclusivo 
em Moçambique – refor-
çando a investigação e as 
capacidades”, em cola-
boração com o Ministério 
do Trabalho e Segurança 
Social de Moçambique, 
divulgado recentemente, 
examinou as experiên-
cias e expectativas de 
mais de 1600 estudantes 
finalistas, enquanto se 
preparavam para transitar 
do ensino técnico-profis-
sional para o mercado do 
trabalho, no final de 2019.

Adelina Pinto

A 
pesquisa fornece 

dados inéditos 

sobre o ensino e 

formação técni-

ca e profissional 

(TVET) em Moçambique, in-

cluindo histórico familiar, ex-

periência do estudante, oportu-

nidade de ganho de experiência 

profissional e expectativas de 

emprego.

O pesquisador da UNU-WI-

DER, Sam Jones, disse que 

o ensino técnico-profissional 

é de grande relevância para o 

mercado do trabalho em Mo-

çambique, dada a escassez ge-

ral de habilidades técnicas e o 

esperado crescimento futuro na 

demanda para essas habilida-

des, parcialmente relacionado 

a projectos de investimento es-

trangeiro. 

Jones acrescenta que �apesar 

das reformas recentes, não se 

sabe se o sistema do TVET 

existente é capaz de fornecer 

aos estudantes os tipos de ha-

bilidades actualmente neces-

sitadas pelas empresas. Por 

exemplo, a qualidade do en-

sino, acesso a equipamento e 

acesso à experiência de traba-

lho podem todos ter impacto 

significativo nos resultados de 

futuras carreiras. 

Assim, as informações recolhi-

das pelo nosso estudo fornece-

rão as evidências necessárias 

para melhorar a qualidade, a 

relevância e a capacidade de 

resposta do sistema TVET às 

necessidades reais do mercado 

do trabalho”.

O inquérito destaca algumas 

evidências em que os estudan-

tes estão satisfeitos com os 

seus estudos e instituições: em 

média, mais de 90% dos estu-

dantes escolheriam novamente 

o mesmo curso e 72% disse-

ram que escolheriam a mesma 

escola. 

Os estudantes que frequentam 

as escolas privadas e comu-

nitárias expressaram menor 

satisfação com as suas insti-

tuições do que aqueles que 

frequentam escolas públicas 

menos dispendiosas. E cerca 

de 76% dos estudantes afirma-

ram que a sua escola precisa 

investir em equipamentos e 

um em três entrevistados iden-

tificou a fraca motivação dos 

professores e conhecimento 

técnico como sérios obstáculos 

à aprendizagem. Os estudan-

tes de agricultura eram mais 

propensos a relatar obstáculos 

graves nos seus estudos.

 Nos homens representavam a 

maioria dos estudantes na in-

dústria (80%) e na agricultura 

(57%), enquanto as mulheres 

(60%) superavam os homens 

em cursos no sector de servi-

ços.

Com o conhecimento adquiri-

do ao longo do curso, acredi-

ta-se que após a experiência 

profissional se pode melhorar a 

empregabilidade do estudante 

depois da formação. Enquanto 

em média, mais de 73% dos 

estudantes inquiridos comple-

taram algum tipo de experiên-

cia profissional, encontramos 

diferenças de género e regio-

nais. 

Em todas as áreas de estu-

do, mais de 80% dos homens 

formaram-se com experiência 

de trabalho, em comparação 

com 60% das mulheres, en-

quanto os estudantes da ci-

dade de Maputo eram menos 

propensos do que os seus pares 

em outras províncias a terem 

concluído a experiência de tra-

balho durante os seus estudos, 

sugerindo uma saturação de 

oportunidades neste local. 

Os estudantes não tinham 

certeza de quanto tempo le-

variam para encontrar um 

emprego, mas tinham expec-

tativas relativamente altas 

em relação a ganhos futuros. 

Os seus professores, por outro 

lado, tendiam a prever salários 

mais baixos para os estudan-

tes e esperavam que um em 

cada cinco graduados estivesse 

desempregado um ano após a 

formação. 

Alguns estudantes (83%) afir-

maram estar abertos, após a 

formação, a trabalhar por con-

ta própria, informalmente ou 

iniciando o seu próprio negócio.
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Autoridades administrativas denunciam 
lacunas na aplicação da nova Lei da Família
A entrada em vigor da 
nova Lei da Família, apro-
vada pela Lei nº 22/2019, 
de 11 de Dezembro, que 
revogou a Lei nº 10/2004, 
está a complicar as 
contas das autoridades 
administrativas. O facto é 
que volvidos seis meses, 
estas autoridades ainda 
não têm um livro-modelo 
para o registo das uniões 
de facto, o que abre 
espaço para improvisos 
que não só podem futu-
ramente prejudicar os 
envolvidos nesta união, 
como também complicar 
a organização destas 
instituições responsáveis 
pelo reconhecimen

Aida Matsinhe

O 
mês de Dezembro 

de 2019 significou 

muito para os 

activistas sociais 

defensores dos 

direitos humanos da mulher e 

da criança, sendo que um destes 

ganhos foi a aprovação da nova 

Lei da Família que traz uma sé-

rie de inovações, entre as quais 

o reconhecimento por parte das 

autoridades administrativas da 

figura da união de facto. 

O legislador regulamentou o re-

gime da união de facto, introdu-

zindo a figura do reconhecimento 

administrativo da existência e 

cessação da união de facto, cons-

tante nos artigos 209 e 210, e re-

conhecimento judicial da existên-

cia e cessação da união no artigo 

211. 

A nova Lei da Família vem 

contrariar a Lei 10/2004, onde 

a prova da união de facto era 

essencialmente testemunhal, no 

sentido de ser necessário o depoi-

mento confirmativo de terceiros 

que atestassem que um deter-

minado casal teria residido em 

plena comunhão de vida por um 

período superior a um ano.

Informações colhidas pelo MA-

GAZINE referem que com a 

introdução desta figura preten-

de-se evitar a falsidade das de-

clarações que antes do domínio 

da actual Lei eram passadas pe-

las autoridades, que não tinham 

acompanhado a união de facto 

e somente a pedido de um dos 

companheiros.

À luz da Lei 22/2019, de 11 de 

Dezembro, prevê-se que com a 

sua entrada em vigor as autori-

dades administrativas deviam 

fazer o reconhecimento da união 

de facto num livro-modelo que, 

segundo o regulamentado, já de-

via estar disponível para estas 

autoridades num período não 

superior a dois meses depois da 

aprovação deste instrumento.

Da ronda feita pelo MAGAZINE 

ao nível das autoridades admi-

nistrativas, quer do Município 

da Matola quer da cidade de 

Maputo, o denominador comum 

é de que “ainda não temos o li-

vro-modelo e o registo é feito em 

livros improvisados, e há quem 

ainda não teve de fazer o regis-

to”, mas as questões colocadas 

pela nossa reportagem chama-

ram atenção sobre a gravidade 

do assunto.

No Distrito Municipal KaMa-

vota não foi possível falar com 

a responsável do sector, pois, 

dada a rotatividade resultante 

do Estado de Emergência, este 

estava ausente. Entretanto, um 

funcionário que falou ao MAGA-

ZINE, em anonimato, disse que 

felizmente ainda não tiveram ca-

sos que necessitassem de registo 

da união de facto. �Por essa ra-

zão ainda não fizemos nenhuma 

pressão aos responsáveis pela ela-

boração do livro para trabalha-

rem com afinco neste processo, 

talvez seja pelo facto de ainda 

não termos recebido nenhum ca-

sal que pretendesse fazer o regis-

to, mas compreendo que é urgen-

te que se olhe para este aspecto”, 

avançou.

Já no Distrito Municipal Kamu-

bukwane, Suzana dos Santos, 

auxiliar administrativa, por si-

nal com uma vasta experiência 

nesta área, avançou que “ainda 

não temos um livro-modelo para 

o registo da união de facto, mas 

actualmente, pelo menos ao nível 

deste distrito, as uniões de facto 

são registadas através dos mode-

los de atestado de residência, e o 

que fazemos é mudar a informa-

ção que vem neste atestado e re-

gista-se a união de facto”, disse.

Acrescentou que “estamos a ter 

problemas, por essa razão. São 

problemas que actualmente são 

sanáveis,  mas a longo prazo isso 

pode trazer complicações para a 

vida destas pessoas que são re-

gistadas através de improvisos”.

Por outro lado, segundo a fonte, 

o mais agravante é que depois 

da entrada em vigor da nova lei 

não houve nenhuma orientação 

sobre como as administrações 

deveriam proceder enquanto se 

espera pelo livro-modelo, cada 

qual está a trabalhar como lhe 

convém, e isto pode trazer com-

plicações no futuro.

“Ora vejamos� daqui a 10 anos 

as pessoas que trabalham aqui 

podem ser outras e se alguém 

aparecer com este tipo de docu-

mento improvisado pode não ser 

reconhecido pelas autoridades, 

colocando em causa o que a pes-

soa pretende tratar”, esclareceu.

Avançou ainda que situação 

igual assistiu-se em tempos idos, 

relacionada a autos de partici-

pação de óbito, mas felizmente 

os conservadores juntaram-se e 

reclamaram ao ministro, na al-

tura, e em 2009 foi fornecido o 

livro-modelo que está em uso até 

hoje.

Na Administração da Machava-

-Sede não foi possível gravar a 

entrevista, mas das informações 

colhidas no local ficamos a saber 

que também tem improvisado o 

registo da união de facto.

Morosidade no uso do livro-modelo frustra 
as expectativas 
Por sua vez, a presidente da 

Associação dos Conservadores e 

Notários, Esperança Nhangum-

be, primeiro trouxe um pano-

rama geral sobre como inicia o 

processo de registo da união de 

facto que, no seu entender, tem 

como ponto de partida as admi-

nistrações dos distritos munici-

pais, que são a única instância 

em locais onde não haja entida-

des que as possam substituir.

A Lei refere que a declaração, se-

gundo a presidente, da existência 

da união de facto deve ser feita 

perante os companheiros e de 

mútuo consentimento, que dian-

te das autoridades administrati-

vas assumem que querem regula-

rizar a sua união, e esta entidade 

vai regularizar num livro existen-

te na administração e concebido 

para o efeito.

 A partir desse livro será emitida 

a respectiva certidão, que passa 

a ser transcrita a uma Conser-

vatória de Registo Civil da área 

de residência habitual dos com-

panheiros.

�Como Associação dos Conserva-

dores e Notários estamos a notar 

que este livro ainda não exis-

te, depois de ter sido publicada 

a Lei da Família volvidos cinco 

meses, embora conste na parte 

final e transitória da Lei que o 

Governo tinha que em 60 dias, 

após a publicação, versar sobre o 

conteúdo deste livro”, disse.

Surge, porém, segundo Esperan-

ça Nhangumbe que desde que a 

Lei entrou em vigor o livro ainda 

não existe, trazendo consigo uma 

série de transtornos e as con-

servatórias também ressentem-

-se destes constrangimentos, na 

medida em que existe livro de 

transcrição diversa nas conser-

vatórias, mas para este caso não 

está claro o que as conservatórias 

devem transcrever, e isso pode 

colocar em causa a questão da 

segurança jurídica.

No tempo colonial, prosseguiu, 

eram realizados casamentos se-

gundo os usos e costumes, e os 

indígenas iam às administra-

ções declarar a sua união e es-

tas, por sua vez, tinham um li-

vro onde eram registadas estas 

uniões. Com a entrada em vigor 

da anterior Lei da Família esta 

questão foi salvaguardada, pois 

constava desta lei um artigo que 

dizia que essas uniões contraídas 

segundo os usos e costumes de-

viam ser transcritos no Registo 

Civil e as pessoas traziam uma 

certidão que a administração 

passava, confirmando que, de 

facto, houve uma união, e ti-

nham lá todas as informações 

contidas, desde a página, ano, e 

outras pertinentes.

Para a fonte, é preciso que se 

acelere a elaboração deste livro 

porque tem implicações na dis-

paridade em termos de infor-

mações, pois, por um lado, gora 

as expectativas do legislador, e, 

por outro, das pessoas que es-

tão unidas de facto. Porque, por 

exemplo, “se alguém unido de 

facto toma conhecimento de que 

o seu companheiro quer contrair 

matrimónio e pretende impedir 

esse casamento, pois a Lei prevê, 

e apresenta uma declaração que 

não está conforme a lei manda, 

não tem como o conservador 

impedir a realização desse casa-

mento.

Urge acelerar com a elaboração 

deste livro, porque as declarações 

passadas pela administração não 

têm nenhum efeito, pois não se-

guem com os requisitos estabe-

lecidos pela Lei, porque há um 

conteúdo que deve ser seguido, 

que deve estar vertido no livro-

-modelo, para que se efective a 

questão de certeza jurídica”, re-

matou a conservadora.

Esperança Nhangumbe
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PNUD reposiciona-se em Moçambique 
para minimizar o impacto da Covid-19
Um inimigo invisível, cujo 
ataque está a devastar 
o nosso planeta, vem 
deixando um rasto de 
mortes e sequelas ja-
mais visto na história da 
Humanidade. A Covid-19. É 
à volta deste inimigo in-
visível e outros assuntos 
que o Representante-
-Residente Interino do 
Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvi-
mento em Moçambique, 
Francisco Roquette, 
disse há dias, em entre-
vista ao MAGAZINE, que 
existem três prioridades 
imediatas que estão a 
apoiar em Moçambique. 
“Esta crise também ofe-
rece uma oportunidade 
de repensarmos o que 
queremos das nossas 
sociedades em geral e a 
interacção com o ambien-
te”, analisou Roquette, 
cujos excertos mais inte-
ressantes da entrevista 
acompanhe a seguir. 

Nelo Cossa

S
endo o 
Programa 
das Nações 
Unidas para 
o Desenvolvi-

mento (PNUD) uma agên-
cia para o desenvolvimen-
to da ONU, terá o PNUD 
algum plano para apoio a 
resposta à pandemia da 
Covid-19 em Moçambique? 
Se sim, como está estru-
turado esse plano?

- Em primeiro lugar gostaria de 

dizer que o ano de 2020 mar-

cou o início da década de acção 

para o avanço dos Objectivos 

de Desenvolvimento Sustentá-

vel (ODS). Porém, com a pan-

demia da Covid-19, o contexto 

global para o desenvolvimento 

mudou radicalmente. O mun-

do enfrenta o maior choque 

sócio-económico em várias ge-

rações, criando e exacerbando 

uma maior desigualdade. Esta 

pandemia é uma crise de saú-

de, com certeza, mas é também 

uma crise humanitária e de de-

senvolvimento, ameaçando vá-

rios anos de progresso, particu-

larmente em países com menor 

índice de desenvolvimento hu-

mano e já sobrecarregados por 

diversas fragilidades sócio-eco-

nómicas e institucionais, im-

pacto de ciclones, cheias, secas 

e outros desastres. O impacto 

social e económico de médio e 

longo prazos desta crise será 

profundo. O Fundo Monetário 

Internacional espera uma re-

cessão global mais severa que a 

crise financeira global de 2008, 

resultante de perdas na eco-

nomia real, confiança dos con-

sumidores e a contracção dos 

mercados financeiros. O lado 

promissor é que esta crise tam-

bém oferece uma oportunida-

de de repensarmos o que que-

remos das nossas sociedades, 

em geral, e a interacção com 

o ambiente, e mudar a nossa 

trajectória em direcção à Agen-

da 2030 e um futuro resiliente 

aos vários desafios, incluindo as 

mudanças climáticas. 

Os avisos que os cientistas nos 

dão é que nos esperam futuras 

pandemias se a Humanidade 

não parar com a rápida des-

truição da Na-

tureza, e este 

é o momento 

em que todos 

os líderes do 

mundo  t êm 

de tomar de-

cisões antes 

impensáveis 

nas últ imas 

semanas para 

proteger a vida 

dos seus cida-

dãos ,  numa 

escala nunca pensada possível. 

Sabemos agora que é possível 

introduzir essas alterações, in-

cluindo apoio mais firme à im-

plementação da Agenda 2030 

e da Agenda 2063 da União 

Africana para “A África que 

queremos”.

A nossa resposta está estrutu-

rada em torno dos três objecti-

vos definidos pela nossa organi-

zação ao nível global: ajudar os 

países a se prepararem e prote-

gerem as pessoas da pandemia 

e dos seus impactos, fornecer 

resposta durante o surto e co-

laborar na recuperação dos im-

pactos económicos e sociais nos 

próximos meses. 

Para a maioria dos países, es-

sas fases ocorrerão simultanea-

mente e estão interligadas e a 

forma como um 

país se prepara e 

responde à pan-

demia afectará 

directamente o 

tipo de recupe-

ração que será 

necessária. Estes 

três objectivos 

de resposta do 

PNUD serão im-

plementados em 

três fases, que, 

dependendo da 

especificidade de Moçambique 

e a evolução da pandemia, po-

derão não ser necessariamente 

fases distintas. 

Neste quadro geral temos 3 

prioridades imediatas, que es-

tamos também a apoiar em 

Moçambique e que obviamen-

te continuarão a evoluir e ex-

pandir à medida que a crise se 

desenvolver, que são: o suporte 

ao Sistema de Saúde; a gestão 

inclusiva e integrada da crise, 

apoiando os governos a manter 

as funções principais e a pla-

near, coordenar, comunicar e 

financiar as suas respostas; e a 

avaliação do, e resposta ao, im-

pacto sócio-económico. 

Um elemento subjacente da 

resposta é o pressuposto de que 

é necessário termos em conta o 

chamado “building back bet-

ter”.

Prevê a colaboração com 
parceiros nacionais ou 
inclui também internacio-
nais? Quais são?

- As parcerias são a base do 

trabalho do PNUD e sem elas 

nada alcançaremos. Claramen-

te o nosso parceiro principal é 

o Estado moçambicano, repre-

sentado pelo seu Governo, que 

é a principal entidade respon-

sável pela resposta nacional à 

pandemia da Covid-19. 

O PNUD trabalha em total 

alinhamento com a Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS), 

tendo em conta a liderança da 

OMS nesta crise sanitária. 

Como braço da ONU para 

o desenvolvimento junto das 

comunidades, a resposta do 

PNUD está completamente 

integrada na resposta da ONU 

em Moçambique, também mui-

to apostado em promover uma 

maior colaboração entre acto-

res humanitários, de desenvol-

vimento e de paz. Alguns ele-

mentos da resposta irão contar 

com a mobilização do sector 

privado e da Sociedade Civil 

nalguns elementos da análise, 

como na busca de soluções e 

novas oportunidades para o fu-

turo.  

Basicamente, que tipo de 
ajuda o PNUD pretende 
dar ao País? Refiro-me 
concretamente às áreas 
de apoio. 

- Permita-me dar alguns exem-

plos. Para enfrentar os desafios 

colocados pela crise da pan-

demia da Covid-19 em Mo-

çambique e mitigar os riscos 

Thabane renuncia por suspeita de envolvimento na morte da ex-mulher
O primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Thabane, anunciou esta segunda-feira a sua renúncia ao 

cargo. Um final já esperado após vários meses de uma crise política causada por suspeitas de 
envolvimento no assassinato da ex-mulher, em 2017.

nacional

Para enfrentar 
os desafios colo-
cados pela crise 
da pandemia … 
em Moçambique 
…, um projecto 
de Governação 
Responsiva da 
Covid-19 foi desen-
volvido…

Francisco Roquette Representante-Residente Interino do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Moçambique.
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estratégicos e operacionais, um 

projecto de Governação Res-

ponsiva da Covid-19 foi de-

senvolvido em conjunto com 

o Ministério da Administra-

ção Estatal e Função Pública 

(MAEFP) e o Ministério da 

Economia e Finanças (MEF). 

Este projecto aborda lacunas 

críticas em termos de conecti-

vidade e comunicação entre os 

diferentes níveis governamen-

tais, visando assegurar a conti-

nuidade das funções do Estado 

e dos serviços públicos ao cida-

dão. 

Esta intervenção irá providen-

ciar o acesso a plataformas vir-

tuais de reuniões para 400 fun-

cionários, acesso à internet 

para mais de 750 funcioná-

rios e planos para estabele-

cer uma sala de operações 

no MAEFP, vinculada a 

cinco centros de análise 

de dados em todo o País. 

Deste modo, o projecto 

fortalecerá a coordenação 

que garante a comunicação 

permanente e em tempo 

real dentro do Governo. 

Além disso, o projecto 

desenvolverá Planos 

de Continuidade de 

Operações para os mu-

nicípios; iniciará o en-

volvimento dos cidadãos 

por meio dos serviços de 

SMS; e usará mensagens 

de rádio e redes de ONGs 

locais para alcançar as co-

munidades mais remotas. 

Além disso, está em curso 

uma muito interessante e 

promissora iniciativa cha-

mada ‘Comércio Contra 

Covid-19’, que fará uso dos 

conhecimentos e recursos 

do sector privado para apoiar 

os esforços do Governo de vá-

rias maneiras. 

Outra parceria estratégica é 

com a Universidade Eduardo 

Mondlane, com a qual também 

está a ser lançado um “Corpo 

de Jovens Voluntários” para 

envolver os jovens em mensa-

gens de comunicação, recolha e 

processamento de dados e en-

volvimento das comunidades 

de uma maneira dinâmica. 

O PNUD está também de for-

ma activa a procurar formas 

inovadoras de responder a esta 

crise. Isso inclui a identificação 

de serviços municipais e outros 

em que o cidadão possa proce-

der a certos pagamentos usan-

do as plataformas digitais. 

Nesse aspecto, um bom exem-

plo são os serviços de justiça 

acedidos pelos cidadãos bene-

ficiando do uso de tecnologias, 

procedendo a pagamentos aos 

tribunais e acesso aos encargos 

de justiça através do telefone 

celular, entre outras medidas. 

Estas e outras medidas têm 

um impacto imensamente es-

tratégico e promissor, e um 

diálogo com o Ministério da 

Justiça foi iniciado para ava-

liar como a conectividade dos 

funcionários pode ser com-

binada com a fase- pilo-

to dos serviços de justiça 

electrónica, incluindo a 

apresentação de recla-

mações, pagamento de 

custos judiciais e acesso 

a assistência jurídica gra-

tuita por meio de telefone 

celular e um portal de-

dicado.

Por outro lado, 

o PNUD 

já 

está envolvido 

em aná l i s e s 

prospectivas 

dos impac-

t o s  s ó c i o -

-económicos 

e continuará 

a ajudar no 

fornecimento 

desses estudos 

e informações a 

nível macro, 

a l é m  d e 

apoiar 

centros 

de aná-

lise de dados 

descentrali-

zados, incluin-

do através do 

apoio ao reforço 

da capacidade 

nacional para a 

digitalização da 

informação sobre 

a gestão de desas-

tres. Iremos tam-

bém dar apoio a 

pequenos negócios 

para que possam res-

ponder a este tempo 

de crise. 

A pandemia da Co-

vid-19 e os furacões do 

ano passado demonstra-

ram que há necessidade 

de reforçar a eficácia das 

estruturas nacionais de 

gestão de desastres e que é 

crucial dar prioridade ao in-

vestimento em capacidades 

humanas, técnicas e tec-

nológicas. 

Assim sendo, o PNUD 

irá apoiar o Instituto 

Nacional de Gestão de 

Calamidades (INGC) a re-

forçar o seu papel de coordena-

ção e liderança na preparação, 

resposta e recuperação da Co-

vid-19.

O PNUD irá ainda apoiar o 

Conselho Técnico de Gestão 

de Calamidades (CTGC) no 

desenvolvimento de planos de 

resposta multissectoriais face 

à Covid-19, a nível nacional e 

local, e apoiar a integração de 

medidas de rápi-

da recuperação 

nos planos sec-

toriais de res-

posta. 

Ainda no pro-

grama de res-

posta à pan-

d e m i a  d a 

Covid-19, o 

PNUD i rá 

apoiar o for-

talecimento 

do Sistema 

de Saúde em total sinergia 

com a OMS e a ONU em 

geral, e de outros parcei-

ros. Este apoio inclui o 

fortalecimento dos siste-

mas de vigilância e das 

capacidades laboratoriais 

em apoio a um plano na-

cional aprimorado 

de preparação e res-

posta para a saúde, e 

a rápida reabilitação 

das infra-estruturas de 

saúde local, bem como as 

capacidades operacionais 

do Sistema de Saúde a ní-

vel nacional e local.

Em que áreas de apoio 
o PNUD se vai concen-
trar e de que forma?

- O PNUD contribuirá na 

resposta ao impacto da Co-

vid-19 através do apoio em 

programas de geração de ren-

da e assistência rápida à recu-

peração económica das famí-

lias, grupos e comunidades em 

maior risco em Moçambique.

De modo a alcançar este ob-

jectivo, vamos adoptar uma 

abordagem faseada, conforme 

as necessidades da resposta 

do País. A primeira fase será 

lançada na cidade da Beira, 

incluindo a assistência ao sec-

tor da Saúde, visando salvar 

vidas, conforme solicitado pelo 

Governo. A segunda fase in-

cluirá outras cidades, conforme 

as prioridades definidas. Nesta 

fase, o PNUD contempla tam-

bém ingressar no grupo de pro-

tecção social da ONU, no que 

toca à prestação de assistência 

social às famílias mais vulnerá-

veis, no caso de serem decreta-

das maiores restrições de movi-

mento.

Nas várias intervenções de 

resposta à Covid-19, o PNUD 

presta apoio imediato ao sec-

tor da Saúde em Sofala, para 

desenvolver as suas capaci-

dades, com foco nas seguintes 

áreas: fornecimento de meios 

de transporte para o pessoal da 

Saúde realizar monitoramento 

de quarentena; campanhas de 

consciencialização da comuni-

dade e atender às necessidades 

imediatas nos distritos. 

Este apoio consiste também 

no fornecimento de material e 

Equipamento de Protecção In-

dividual (EPI) necessário para 

salvar vidas aos 

trabalhadores 

da Saúde na 

província de So-

fala, bem como 

equipamento e 

ferramentas ne-

cessários para o 

centro de trata-

mento da Co-

vid-19 na cidade 

da Beira.  

O primeiro con-

junto de activi-

dades terá como alvo 20.000 

beneficiários e consistirá em ac-

tividades como o fornecimento 

de itens e meios de protecção 

(máscaras e instalações para 

lavagem de mãos), conforme 

definido pelo sector da Saúde, 

a fornecedores, motoristas de 

transportes públicos e taxistas 

de motocicletas; e fornecimento 

de meios de desinfecção (má-

quinas de pulverização e cloro) 

e material de consciencialização 

para mercados, vendedores am-

bulantes e alpendres de trans-

portes públicos; estabelecer 

uma base de dados abrangente 

de negócios informais, vendedo-

res ambulantes e produtos pe-

riurbanos. 

O segundo grupo de activida-

des será apoiar 20.000 pessoas 

vulneráveis a reiniciar os seus 

negócios e fornecer os serviços 

necessários à população, atra-

vés da prestação de assistên-

cia financeira a fornecedores 

informais em risco e pequenos 

produtores nas áreas urbanas e 

periurbanas; auxílio aos forne-

cedores para garantir o forneci-

mento sustentado de mercado-

rias ao mercado; fornecimento 

de insumos e assistência aos 

fornecedores e pequenos produ-

tores de construção; auxiliar e 

aconselhar os municípios sobre 

locais alternativos em caso de 

alto risco de contaminação de 

mercados; e também fornecer 

pacotes de recuperação de ne-

gócios para as empresas.

Qual é a justificação que 
leva o PNUD a escolher 
estas áreas em detri-
mento de outras em que 
normalmente apoia?

 - A palavra certa não seria em 

detrimento de outras, mas sim 

tendo em conta a priorização 

e a nossa expertise. O PNUD 

pretende apoiar apenas nas 

áreas em que tem valor acres-

centado e capacidade para con-

 … temos 3 prio-
ridades imediatas 
que estamos 
também a apoiar 
em Moçambique, 
que obviamente 
continuarão a 
evoluir e expandir 
à medida que a 
crise se desenvol-
ver…
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tribuir para os resultados em 

prol do país e da sua popula-

ção. 

O PNUD está neste momento 

a trabalhar com o Governo na 

identificação de serviços prio-

ritários, cuja interrupção por 

certo período poderá ter impac-

to negativo, tanto na vida das 

pessoas, famílias e comunida-

des, assim como no bem-estar 

económico e social da popu-

lação, como também do País 

como um todo. 

Em quanto tempo será 
implementada essa estra-
tégia? 

- Como foi bem referido pelo 

Secretário-geral da ONU, esta 

crise faz com que todos reco-

nheçamos a necessidade de 

mais humildade, já que sabe-

mos e controlamos pouco em 

confronto a pandemias deste 

tipo. 

Em muitas maneiras é um pe-

sadelo para qualquer profissio-

nal da área de planeamento. O 

que é claro é a necessidade de 

ter uma abordagem multissec-

torial, que deve ser desenvol-

vida com uma visão de curto 

prazo, sim – capaz de respon-

der aos imperativos imediatos 

–, mas também de médio pra-

zo, que permita lidar com os 

assuntos emergentes num hori-

zonte mais alargado e que pos-

sam ainda garantir que trilha-

mos o caminho correcto para a 

sustentabilidade, com os olhos 

postos em 2030. 

Um outro elemento crítico 

neste sentido vai ser manter 

a capacidade de se adaptar e 

ajustar a estratégia na base da 

evolução da situação. Esta ca-

pacidade de constante ajusta-

mento deve ser a regra de base 

para todos os parceiros no con-

texto actual.

 Em Novembro passado o 
Governo e o PNUD reali-
zaram a Revisão Nacional 
Voluntária com outros 
actores da sociedade, 
cujo foco se cingia nos 
Objectivos de Desen-
volvimento Sustentável 
até 2030. Depois deste 
encontro, concretamen-
te, que passos foram 
dados e como a crise da 
Covid-19 impactou?

- Desde o lançamento, no pas-

sado mês de Novembro, da 

Revisão Nacional Voluntária 

(RNV) dos ODS tem decorri-

do um processo muito intenso 

de trabalhos analíticos e con-

sultas em todo o País. Foram 

organizadas consultas nas re-

giões Norte, Centro e Sul, as-

sim como várias consultas a 

nível distrital e dos municípios, 

com a participação activa de 

todos os actores para o desen-

volvimento, nomeadamente a 

Sociedade Civil, o sector pri-

vado, parceiros para o desen-

volvimento, o Governo, entre 

outros. 

O papel da Socie-

dade Civil nestas 

consultas iniciais 

da  RNV t em 

sido fundamen-

tal, pois permite 

trazer a debate 

as perspectivas 

das populações 

mais vulneráveis, 

assim como as 

evidências sobre 

como a Agenda 

2030 está a ser 

implementada 

em Moçambique. 

É também de salientar o tra-

balho de coordenação exercido 

pelo Ministério da Economia 

e Finanças, que tem sido fun-

damental em garantir que o 

processo seja “do País”, e não 

apenas do Governo, através de 

uma Revisão Nacional Volun-

tária aberta, abrangente, inclu-

siva e altamente consultiva.

Uma das fases mais altas des-

ta primeira fase da RNV foi 

o Observatório Nacional de 

Desenvolvimento, do passado 

dia 6 de Dezembro, que serviu 

para partilhar as constatações 

iniciais surgidas destas consul-

tas e debater questões estra-

tégicas de implementação da 

Agenda 2030 em Moçambique, 

ao longo da próxima década, a 

chamada “Década de Acção”. 

Desde então, as consultas e 

trabalhos analíticos da Revisão 

Nacional Voluntaria têm-se or-

ganizado a nível temático, para 

aprofundar questões relativas 

ao desenvolvimento social e 

económico do País, questões 

da paz, justiça e governação, e 

a temas relativos ao meio am-

biente e a gestão da vasta ri-

queza natural de Moçambique. 

A irrupção da 

pandemia da 

Covid-19 sem 

dúvida alguma 

tem afectado a 

Revisão Nacio-

nal Voluntária 

e dificultado 

as consultas de 

validação que 

t inham sido 

planificadas. 

Ainda assim 

conseguiu-se 

usar meios al-

ternativos, tais como vídeo-

-conferências, e achamos que o 

Governo poderá partilhar com 

o resto do mundo em Julho, no 

Fórum Político de Alto Nível 

da ONU, a sua experiência na 

Revisão Nacional Voluntária e 

as constatações levantadas so-

bre a implementação da Agen-

da 2030 em Moçambique. 

Para além disso, é importan-

te salientar que o processo de 

RNV serviu também para ela-

borar o Quadro Nacional de 

Indicadores dos ODS, ferra-

menta que será integrada em 

todos os instrumentos nacio-

nais de planificação e que irá 

permitir a monitoria do grau 

de implementação dos ODS no 

País. 

Neste sentido, para o PNUD, 

este tem sido sem dúvida um 

processo muito positivo que 

serviu para constatar o ponto 

de situação da implementação 

dos ODS no País. E, olhando 

para o futuro, achamos que 

a RNV serviu para erguer as 

bases para um debate aberto 

e inclusivo nos próximos anos 

e que sirva para informar e 

chegar a consensos nacionais 

do que o País terá de fazer ao 

longo da próxima década para 

atingir os Objectivos de De-

senvolvimento Sustentável até 

2030, com as particularidades 

únicas do País. 

Para finalizar, como vê a 
saída desta crise?

- A pandemia da Covid-19 

é uma crise de Saúde Públi-

ca, mas também é uma crise 

económica, social e, acima de 

tudo, humana. Conforme o 

Secretário-geral da ONU, An-

tónio Guterres, lembra-nos: 

“Mais do que nunca, os direitos 

humanos não podem ser negli-

genciados e as pessoas e os seus 

direitos devem ser uma prio-

ridade absoluta”, e relembra 

que “não é hora de discursos 

de ódio, ataques, populismo ou 

autoritarismo, mas de unidade 

e solidariedade, especialmente 

para os mais desfavorecidos”, 

chamando-nos a recordar sem-

pre que “a ameaça é o vírus, 

não as pessoas”. 

A estratégia do PNUD de 

apoio a resposta nacional à 

pandemia da Covid-19 baseia-

-se neste pressuposto. É neste 

sentido que o PNUD está a 

apoiar o País a avançar na ges-

tão inclusiva e integrada da cri-

se, apoiando o Governo a man-

ter as funções principais e a 

planear, coordenar, comunicar 

e financiar as suas respostas, a 

fortalecer as suas capacidades e 

instituições, defender o Estado 

de Direito e os direitos huma-

nos, reduzir as desigualdades, 

mitigar os riscos e aumentar a 

resiliência de Moçambique. 

A tarefa de combater e vencer 

este gigantesco desafio provo-

cado pela pandemia da Co-

vid-19 é de todos e de cada um 

de nós. Com ela vem também 

a oportunidade de reforçarmos 

a nossa determinação e re-

pensar que tipo de sociedades 

queremos no futuro, mais equi-

tativas, mais inclusivas, mais 

sustentáveis. 

… sem dúvida al-
guma tem afecta-
do a Revisão Na-
cional Voluntária 
e dificultado as 
consultas de vali-
dação que tinham 
sido planifica-
das…

Francisco Roquete, à direira, e Nelo Cossa, durante entrevista.
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50,00MT
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A Montepuez Ruby Mining (MRM) 

juntou-se aos esforços do Governo, atra-

vés da Direcção Provincial de Saúde de 

Cabo Delgado, no combate à pandemia 

do novo coronavírus. Para o efeito, mo-

bilizou todos os alfaiates do posto ad-

ministrativo de Namanhumbir, para a 

produção de oito mil (8.000) máscaras 

de protecção facial à base de tecido de 

capulana, cumprindo as especificações 

das autoridades sanitárias.

O primeiro lote de 2700 máscaras já 

foi entregue ao governo, que distribui-

rá gratuitamente pelas  pessoas mais 

vulneráveis que compõem os principais 

grupos de risco de contaminação e sus-

ceptíveis de enfrentar grandes compli-

cações, caso contraiam o vírus. Para a 

produção das máscaras, a MRM forne-

ceu o tecido a 27 alfaiates de 9 postos 

administrativos de Namanhumbir e 

está a comprar as máscaras acabadas, 

a fim de as distribuir às comunidades 

locais.

Ainda nos esforços de combate a esta 

pandemia, a empresa está a oferecer 

kits de equipamentos de protecção indi-

vidual a técnicos dos serviços de saúde, 

através do governo local.

De acordo com Emílio Jamine, gestor 

adjunto de Engajamento Comunitário 

da MRM, “os técnicos de saúde estão 

na vanguarda do combate a esta doen-

ça, portanto, fornecer equipamento 

de protecção individual para proteger 

a sua saúde e segurança é de extrema 

importância, nos esforços de combate à 

Covid-19”.

Igualmente, a mineradora está a apoiar 

o governo local, através da aquisição de 

kits de higiene das mãos a serem dis-

tribuídos em todas as aldeias do posto 

administrativo de Namanhumbir. A 

MRM também está a apoiar na desin-

fecção de todos os locais públicos, usan-

do bombas manuais para pulverizar 

uma solução desinfectante composta 

por água e hipoclorito de sódio, traba-

lho que será feito por 14 jovens, de 7 

aldeias.

No âmbito do combate contra à CO-

VID-19, o Ministério da Indústria e 

Comércio (MIC) recebeu, esta segunda-

-feira, em Maputo, um donativo, com-

posto por 30 mil máscaras, 12 laptops 

(incluindo software) e 12 modems ofe-

recidos por quatro empresas chinesas, 

integradas na Parceria para o Investi-

mento e Crescimento de África (PIGA).

Trata-se de um donativo que resulta 

da mobilização da República Popular 

da China às empresas envolvidas no 

programa PIGA que operam em qua-

tro países africanos, nomeadamente a 

Zâmbia, Moçambique, Quénia e Etiópia 

e que é gerido pelo Centro Internacio-

nal do Comércio (ITC), para o apoio na 

luta contra a pandemia da COVID-19.

Ludovina Bernardo, vice-ministra da 

Indústria e Comércio, disse 

tratar-se de uma cerimónia 

que simboliza mais uma vez 

um sinal de amizade e com-

promisso que todos assumi-

ram perante a luta contra a 

pandemia da COVID-19.

“Agradecemos aos parcei-

ros do programa PIGA e do 

ITC, que se comprometem 

com o Governo da República 

de Moçambique em fazer um 

esforço acrescido, de modo a 

que tanto os que precisam do 

material de protecção para lutar contra 

a pandemia da COVID-19, assim como 

a Agência para a Promoção de Investi-

mento e Exportações (APIEX), possam 

continuar a mobilizar recursos junto de 

vários parceiros de cooperação nacional, 

através do equipamento informático que 

foi doado para que continuemos a tra-

balhar de forma redobrada”, referiu a 

vice-ministra Ludovina Bernardo.

Por sua vez, Horácio Morgado, coor-

denador nacional do projecto PIGA, 

assegurou que em Moçambique o apoio 

e a mobilização de recursos continuará 

em estreita colaboração com a APIEX 

e felicitou a liderança do Governo, que 

tudo tem feito para responder a este 

enorme desafio, de forma profissional, 

organizada e bastante efectiva.

O Presidente do Conselho 

de Administração (PCA) do 

Moza Banco considera que 

são necessárias mais acções 

concretas do Governo para 

acautelar os impactos da 

pandemia da Covid-19, se-

gundo noticia a Lusa.

“Não há esperança que ali-

mente as nossas almas se o 

Governo não for dotado de 

maior capacidade do que 

tem demonstrado até hoje 

para intervir, com acções concretas”, 

refere João Figueiredo. 

O PCA do Moza Banco alerta para 

“famílias desempregadas, PMEs fali-

das ou à beira desta situação, grandes 

empresas em desespero, sector empre-

sarial sob domínio do Estado falido 

ou destruído”, afirmando que todos 

“carecem de uma revolução no pensa-

mento económico”.

Para João Figueiredo, os políticos pre-

cisam de garantir que “a maioria dos 

cidadãos seja ajudada, fornecendo o 

essencial”.

“A maioria dos países está a enfrentar 

esta crise com seriedade e serenidade. 

Também nós podemos fazê-lo”, realça, 

considerando que este pode ser “um 

tempo de oportunidade”.

“Revejo-me nas teorias de que o mun-

do vai mudar”, acrescenta, apontando 

para um modelo económico “muito 

menos assente no consumismo desen-

freado e numa hierarquização muito 

assente na agricultura, saúde e tecno-

logia digital”.

Neste novo mundo, a localização es-

tratégica de Moçambique é chave: 

“alavancada por um custo de mão-

-de- obra acessível, quando aliada a 

um investimento na sua formação e 

um regime fiscal atractivo, poderá 

posicionar-nos como palco alternativo 

para a deslocalização de muitas agro-

-indústrias cujo capital internacional 

está hoje posicionado na China”.

O BCI efectuou, há dias, a entrega de 

um lote de 250 máscaras reutilizáveis 

à Universidade Politécnica, a serem 

oferecidas aos atletas, trabalhadores 

e docentes desta instituição de ensino 

superior, no âmbito dos esforços para 

mitigar os efeitos da COVID-19. 

A oferta surge no quadro das relações 

de parceria existentes entre as duas 

instituições e faz parte de um conjun-

to de acções que o Banco está a levar 

a cabo junto de instituições públicas 

e privadas, no actual contexto de luta 

contra o novo Coronavírus.

Desde a primeira hora e perante os 

desenvolvimentos relativos à evolução 

desta pandemia, o BCI tomou a dian-

teira e começou a seguir de forma rigo-

rosa as recomendações das autoridades 

de saúde nacionais e internacionais.

Foram assim, desde logo, implementa-

das medidas de prevenção e segurança 

com impacto nos colaboradores e na 

relação com os clientes, assegurando a 

continuidade do serviço bancário. 

Para além destas medidas e outras de 

natureza financeira, o BCI tem se des-

dobrado na disponibilização de meios 

diversos de desinfecção, nomeadamente 

túneis, álcool em gel, sabão; e de pro-

tecção como máscaras e viseira, e ofere-

cido facilidades a instituições parceiras, 

empenhadas, igualmente, na luta con-

tra o surto da COVID-19.  

MRM apoia Cabo Delgado na 
prevenção da COVID-19

MIC recebe apoio de empresas chinesas

Moza exige mais acções do Governo 
para acautelar impactos da Covid-19

BCI apoia a universidade Politécnica 
com máscaras reutilizáveis

Marcas em Movimento
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economia

Absa reclama financiamento para apoio à economia
O Absa Bank Moçambique considera prioritário criar linhas de financiamento para apoio à economia, 

além das medidas já implementadas pelo Banco Central para financiamentos existentes, face aos 
impactos da pandemia da Covid-19.

Portugal abre linha de 
financiamento de 80 
milhões para os PALOPs 

O Governo português anunciou 

semana finda que vai apoiar as 

micro, pequenas e médias empre-

sas moçambicanas afectadas pela 

pandemia da Covid-19. O auxílio 

de Lisboa estende-se igualmente 

a questões humanitárias.

Moçambique é dos países lusófo-

nos em África que vai beneficiar 

de linhas de apoio financeiro do 

Governo português, com vista a 

mitigar os impactos da pandemia 

do novo coronavírus.

A Embaixada de Portugal em 

Maputo informou em comunica-

do que vai disponibilizar linhas 

de financiamento no valor de um 

milhão e 80 mil euros para os 

Países Africanos de Língua Ofi-

cial Portuguesa (PALOP).

Para o caso concreto de Moçam-

bique, o Executivo de Lisboa 

indica que o país beneficiará de 

medidas de apoio directas em 

diferentes sectores, designada-

mente o sector privado, que tem 

vindo a debater-se com impactos 

muito negativos na sua activida-

de económica, educação, nutri-

ção, entre outros.

O apoio luso às empresas mo-

çambicanas consiste em redirec-

cionamento de 40% do Fundo 

Empresarial da Cooperação Por-

tuguesa (FECOP) para o apoio 

às micro, pequenas e médias em-

presas (MPME’s) moçambicanas 

com dificuldades de tesouraria e 

liquidez, resultantes do impacto 

económico da pandemia da Co-

vid-19. 

O sector da educação em Mo-

çambique entra igualmente no 

pacote da ajuda do Governo por-

tuguês, que vai disponibilizar 250 

mil euros para o Fundo de Apoio 

ao Sector da Educação (FASE).

Para este fundo, Portugal irá 

“desembolsar de imediato” a sua 

contribuição, tendo em conta 

a actual conjuntura de preven-

ção e resposta à Covid-19 que o 

Governo moçambicano adoptou 

e concretamente os objectivos 

definidos no Plano de Respos-

ta a esta pandemia, preparado 

pelo Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano, para 

garantir a continuidade do ano 

académico, com todos os desafios 

inerentes ao encerramento das 

escolas decretado em 23 de Mar-

ço deste ano.

Devia também baixar o preço 
do gás e petróleo de iluminação  

Mesquita interage com 
empresários de Cabo Delgado

Depois de quase oito 

meses sem se mexer a 

tabela dos preços do 

combustível no país, o 
Governo, através da Di-
recção Nacional de Hidro-

carbonetos, actualizou, 
semana finda, os preços 
da gasolina e do gasóleo. 

Entretanto, o CDD con-

sidera esse ajustamento 

irrisório para o nível de 

redução no preço do cru-

de, desde finais de 2019, 
e refere que o Governo 
devia também rever em 

baixa os preços do gás 

doméstico e do petróleo 

de iluminação.

 Elísio Muchanga 

A 
actualização dos 

preços de com-

bustíveis em bai-

xa, numa altura 

em que o país 

e o mundo vêm lidando com a 

pandemia da Covid-19, aparece 

como uma lufada de ar fresco 

aos agentes económicos, que há 

muito vinham defendendo a des-

cida dos preços de combustíveis.

 Assim, segundo os novos pre-

çários, a gasolina passa a custar 

64,22 meticais, contra os ante-

riores 66,49, enquanto o gasóleo 

passa dos anteriores 63,51 meti-

cais por litro para 60,16.

Segundo o director nacional de 

Hidrocarbonetos e Combustíveis, 

Moisés Paulino, os preços do pe-

tróleo de iluminação e do gás de 

cozinha não sofrem alteração.

O preço do petróleo de ilumina-

ção mantém-se em 48.44 meti-

cais por litro, o gás de cozinha 

em 61.23 meticais por quilogra-

ma e o gás natural comprimido 

mantém o preço de 30.35 meti-

cais por litro equivalente.

Moisés Paulino diz que a redu-

ção dos preços dos combustíveis 

resulta do facto de o produto ter 

registado uma baixa de preço no 

mercado internacional, nos me-

ses de Janeiro a princípios de 

Março, aliado a estabilização 

macroeconómica no país.

De acordo com a Direcção Na-

cional de Hidrocarbonetos, a 

redução de preços dos combus-

tíveis resulta da dinâmica inter-

nacional, associada à pandemia 

da Covid-19, onde se verifica 

uma baixa significativa do preço 

do barril de petróleo no merca-

do internacional.

A instituição refere ainda que, 

de acordo com o decreto, o cál-

culo do preço do mês de Maio 

foi efectuado com base nas des-

cargas do mês de Abril. Os pre-

ços do barril (Brent) associados 

a estas descargas são os de Ja-

neiro e Fevereiro. Em Janeiro, 

o preço médio do barril foi de 

63,67 USD/Bbl e em Fevereiro 

foi de 55,48 USD/Bbl.

 Já o Centro para Democracia e 

Desenvolvimento (CDD) saúda 

o Governo por, finalmente, ter 

baixado os preços da gasolina e 

do gasóleo, mas considera esse 

ajustamento irrisório para o ní-

vel de redução no preço do cru-

de, desde finais de 2019, assim 

como para a relativa apreciação 

do metical em relação ao dólar 

americano, que se observou en-

tre Janeiro e Fevereiro de 2020. 

O CDD refere que, tendo em 

conta que o preço de referência 

do gás natural tem reduzido de 

forma acentuada no mercado 

mundial, desde Novembro do 

ano passado e, dado o contexto 

do Estado de Emergência que 

leva as pessoas a ficarem mais 

tempo em casa, o Governo deve 

também baixar o petróleo do gás 

doméstico, contribuindo deste 

modo para a minimização do 

custo de vida para a população.

“Tendo em conta a redução 

acentuada dos preços de re-

ferência do gás natural e do 

crude, desde finais de 2019, e 

lembrando que a situação de 

confinamento doméstico, a que 

os moçambicanos estão sujei-

tos em decorrência da vigência 

do Estado de Emergência, leva 

a um maior consumo de fontes 

de energia, incluindo do gás do-

méstico e do petróleo de ilumi-

nação, o CDD exorta o Governo 

no sentido de baixar também os 

preços do gás doméstico e do pe-

tróleo de iluminação para ajudar 

a aliviar o custo de vida da po-

pulação, principalmente aquela 

que vem as suas fontes de ren-

dimento cada vez mais corroí-

das pela paralisação parcial da 

actividade económica no país, 

como resultado da pandemia da 

Covid-19”, lê-se numa nota do 

CDD. 

O Ministro da Indústria e Co-

mércio, Carlos Mesquita efec-

tuou, recentemente, uma visi-

ta de trabalho à província de 

Cabo Delgado para monitoria 

das acções do sector que dirige, 

bem como fazer a avaliação do 

cumprimento das medidas de 

prevenção da pandemia CO-

VID-19, no âmbito do Decreto 

Presidencial 11/2020 que decla-

ra o Estado de Emergência em 

todo o país.

Na província de Cabo Delga-

do, Mesquita deslocou-se aos 

distritos de Mueda, Nanjua e 

Ancuabe, onde visitou o com-

plexo de silos e uma indústria 

de produção de cimento e ain-

da uma empresa de produção 

de frangos e ovos, na cidade de 

Pemba.

Em Mueda, além de visitar os 

estabelecimentos comerciais, 

o governante manteve encon-

tros separados com  agentes 

económicos e os órgãos  lo-

cais, tendo feito a entrega de 

um túnel para pulverização, 

montado no centro da vila, 

bem como de insumos agríco-

las avaliados em cerca de 570 

mil meticais, produtos de higie-

nização avaliados em cerca de 

dois milhões de meticais, em 

resultado de apoio de parceiros.

Falando na ocasião, em repre-

sentação do Conselho Empre-

sarial do distrito de Mueda,  

o agente económico Mamudo 

Irache disse que, com a queda 

da ponte sobre o Rio Monte-

puez em Dezembro último e 

as chuvas intensas que caíram 

durante o período de Outubro 

de 2019 a Abril de 2020, alia-

das ao surgimento da pande-

mia da COVID-19, o comércio 

em Mueda ficou seriamente 

afectado, mas com a resposta 

imediata que o Governo deu, o 

sector começa a revitalizar-se.

Segundo Mesquita, Mueda é 

um dos distritos que se en-

contra numa situação de iso-

lamento parcial, face à tensão 

que se vive na província de 

Cabo Delgado em resultado 

das acções dos terroristas, por 

isso mereceu especial atenção 

nesta visita.

“Na busca de soluções para 

mitigar o sofrimento da popu-

lação nesta zona, o Governo 

tomou medidas para garantir 

o abastecimento de produtos 

essenciais usando como alterna-

tiva a via Montepuez, Mueda”, 

disse.

“Durante a nossa visita aos 

estabelecimentos comerciais, 

constatamos um semblante de 

esperança por parte dos agen-

tes económicos e da popu-

lação. E isso tem a ver com 

o nível de investimento que 

está a ser feito no sector co-

mercial na mobilização de sto-

cks de diversas mercadorias e 

o movimento comercial que 

tem vindo a acontecer face à 

reabertura das operações dos 

bancos comerciais’’ acrescen-

tou o ministro.

Moisés Paulino
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Residências, Armazéns, Edifícios 

e Embaixadas

A Múltipla Segurança é especializada 

em serviços de segurança patrimonial, 

para clientes de pequenos, médios e 

grande porte. A empresa presta servi-

ços em grandes Centros logísticos, In-

dústria, Transportadoras, Terminais 

Portuários, Farmacêutica, postos de 

Gasolina, Bancos e Condomínios.

FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA 

A Múltipla Segurança tende a oferecer 

serviços de força de reacção rápida, vi-

sando responder a todas as urgências 

nos diferentes sectores, conforme a dis-

tribuição dos seus clientes com vista a 

reforçar os seus elementos de segurança, 

consoante as necessidades ou situações 

de riscos que poderão advir no terreno. 

SEGURANÇA PESSOAL 

Escolta com Guarda-Costas, 

Acompanhamento

Segurança Pessoal para a Múltipla Se-

gurança signifi 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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Texto: Elton Pila

Fotos: Nilton Cumbe

E de repente era o Presidente da República a 
entrar pelo rectângulo de Logie Baird. Olhar 
apreensivo como se quisesse anunciar o fim do 
mundo que as teorias apocalípticas já prenunciam 
e que o caos dos nossos dias quer dar corpo. O PR, 
de um lado apreensivo, e o espectador, do outro 
depressivo. Já lá se passavam quarenta e cinco dias 
que a ordem é ficar em casa. Jesus que é Jesus só 
passou quarenta dias, no deserto é verdade, mas 
nos dias que correm, com todas estas carências, 
a ideia de deserto não está assim tão distante. E 
a quem cede a tentação segue a detenção. É tudo 
mais difícil hoje.
Mas o PR não anunciou o fim do mundo, mas também 
não anunciou o (re) início, outra vez deixou-nos sus-
pensos com uma nuvem negra no céu do futuro e que 
vai depender dos próximos dias para se deixar cair 
ou não. Do jeito que está não vai ficar, esta certeza 
temos. Ou se regista o querido abrandamento ou o 
temido lockdown. O futuro está ao virar da esquina, 
mais doze passos encontramo-lo. Sessenta dias no 
deserto que podem ainda ser noventa. Os apóstolos 
do futuro vão grafar para eternidade este momento.
À normalidade está difícil de voltar. O pálido dos 
dias já é demasiado entediante. Voltamos então 
ao passado, sempre a partir da lente de Nilton 
Cumbe a colocar-nos águas aos olhos e qualquer 
ideia de felicidade à memória. 
Um rol de crianças espera pacientemente para 
receber o autógrafo do escritor Mia Couto, a 
propósito de o gato e o escuro. Somos todos 
gatos no escuro e procuramos incessantemen-
te pela luz de um novo dia. Um novo dia que 
os sorrisos deixem de estar escondidos entre 
máscaras e que o som por detrás do pano 
faz lembrar os sorrisos fantasmagóricos que 
nos foi incrustado pelos filmes de terror e 
estamos dentro de um deles a querer um 
mundo com um sorriso assim como este de 
Idasse Tembe, Jacinto Bai Bai e Funcho. 
Um novo dia que este gesto do jornalista 
Erick Charas, que tanto pode querer signi-
ficar paz como verdade, muitas vezes tidos 
como conceitos antagónicos, possam cami-
nhar lado a lado como Charas e o também 
jornalista Lázaro Mabunda. 
Noutro registo, o antigo presidente Joaquim 
Chissano, que continua a ter uma grande 
presença na média diferente do outro que 
chegou depois dele, deve estar a dizer ao 
economista José Chichava que talvez esteja 
já cansado de ser chamado para as televisões 
para comentar sobre tudo, a fazer dele, que 
fez nome nos corredores da diplomacia, 
um tudólogo igual àqueles “meninos” que 
comentam tudo e mais alguma coisa no 
facebook, o ópio do povo, quando o futebol 
está de férias. 

Dias decisivos
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Aniversariantes

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

   Já que estamos longe, envio 
esta mensagem para te 

dar os parabéns neste 
dia especial. Que o dia 
de hoje traga mui-
ta felicidade, pois 
mereces muito. E 
que neste novo ano 
sejas feliz e, quem 
sabe, eu até possa 

finalmente te dar um 
abraço ao vivo. Tu 

és uma pessoa muito 
importante para mim e 

mesmo que as nossas con-
versas sejam apenas virtuais, sinto que a 
nossa conexão é especial.

Nesta época atormen-
tada por pesadelos, por 

frustrações e sonhos 
desfeitos, manter a 
paz é fundamen-
tal para não cair 
nas armadilhas 
da depressão. É 
preciso que tu colo-

ques filtros na tua 
vida, e ao receber 

as notícias, sejam elas 
quais forem, analises 

e rapi- damente descartares o que 
não for realmente importante para a tua 
caminhada. 

Milton 

Denilson 

Wilsa Francisco 

Analdino 

Parabéns filha! Que o 
teu dia seja tão lindo 

como o teu sorriso 
e te ofereça tantas 
felicidades iguais 
a amizades que 
nutres nas nossas 
vidas. Desfrutes 
muito mais desta 
tua fase de crian-

ça e a nova etapa 
chegará recheada 

de muita saúde e 
novas oportunidades 

para concretizares os teus 
ambiciosos sonhos. Votos dos teus pais. 

Francisco, gostaríamos 
de inventar um ape-

lido novo e especial 
em tua honra, pois 
nunca sabemos se 
devemos chamar-
t e  d e  i r m ã  o u 
simplesmente de 
amigo. Talvez não 
seja muito original, 
mas é o melhor que 

conseguimos, pois 
enriqueces a vida de 

todos à tua volta, e nós 
temos muito orgulho de te 

ter como irmão. Feliz aniversário!

Tenho muitos motivos 
para ser feliz, mas 

um dos maiores 
é porque tenho 
um irmão ami-
go e maravil-
hoso que és tu. 
Quando ama-
mos alguém 

queremos ver 
essa pessoa mui-

to bem, alegre e 
feliz. A nossa rela-

ção de amizade é muito 
especial e importante para mim. Na 
verdade, tu ajudas no meu equilíbrio 
e trazes carinho e harmonia para a 
vida da família!

Hoje mais uma janela se 
abre diante dos teus 

olhos, mais um es-
pinho foi retirado 
da flor, restando 
apenas a beleza 
de tão bela data. 
Lembre-te que 
tens ainda uma 

caminhada mui-
to longa na vida. 

A tua família e teus 
amigos te desejam tudo de 

bom na vida. Que continues sendo 
aquela pessoa brincalhona, amável 
e educada. 

Ana 

Abras o teu coração para 
todas as felicitações, 

para a alegria, que 
é a dádiva da vida, 
e usufruas dela o 
melhor que conse-
guires. Que a vida 
continue sorrindo 
e te presenteando 
com as melhores 

graças, com muito 
amor, com muita 

saúde, amizade e fe-
licidades. Desejos de 

um dia muito feliz e que 
possas celebrar a vida hoje e sempre, e 
celebrar-te a ti todos os dias da tua vida.

Esperança José
Que cada instante 

deste dia fique na 
memória pelos 

melhores moti-
vos, e seja o iní-
cio de mais um 
ano maravilho-
so na tua vida. 
Não há outro 
c a m i n h o  n a 

vida senão viver 
de modo inteiro 

e completo, porque 
essa é a única forma de 

desvendar a felicidade, e espero que 
a tua fé se possa fortalecer e que a 
palavra de Deus permaneça sempre 
viva em ti. 

Hoje é um dia perfeito 
para homenagear 

um homem que tem 
valor no que diz 
respeito à comu-
nicação dos povos 
deste país com 
grande valor, e 
que é uma inspi-
ração para todos 

os que vivem e par-
tilham contigo a in-

formação e a todos 
os que o conhecem, pois 

t o d o s dependemos do teu carinho, 
sabedoria e orientação. A tua companhia é 
um privilégio e uma bênção.

Eusébio Gove 
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AEMO equipa-se para realizar eventos online
A Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO) conta, a partir desta segunda-feira, com uma sala 

equipada para realizar eventos online. De acordo com uma nota de imprensa, trata-se de um passo impor-
tante para o objectivo da instituição de internacionalizar a literatura moçambicana.

Mafalala acolhe 
exposição intitulada 
“Até Couve de 19 Subiu”

Falta promoção e habilidade 
na execução da Timbila 

Está hospedada no Museu Mafa-

lala, em Maputo, desde a última 

sexta-feira, até ao dia 15 de Ju-

nho, a exposição virtual de artes 

plásticas designada “Até Couve 

de 19 Subiu”, que junta 19 artis-

tas plásticos nacionais.

O movimento “Nós Arte”, que 

organiza o projecto, indica que a 

mostra versa sobre o impacto da 

pandemia da Covid- 19 na socie-

dade moçambicana, com particu-

lar incidência para a cesta básica 

familiar e a condição sócio-econó-

mica do cidadão comum. 

A curadoria é coordenada pelo 

artista plástico moçambicano 

Chicken, nome artístico de Nilziu 

Mota.

“O mote principal desta expo-

sição é uma reflexão à volta da 

pandemia, a introdução de novos 

paradigmas sociais e de convi-

vência face ao coronavírus, assim 

como o surgimento de novas es-

téticas e modalidades artísticas 

derivadas deste fenómeno mun-

dial”, lê-se.

O visitante poderá aceder à ex-

posição por via das redes sociais 

do Museu Mafalala, nomeada-

mente o Facebook e Instagram. 

As obras estarão igualmente à 

venda por via de uma platafor-

ma online.

O programa contempla ainda ao 

longo dos 30 dias de exposição 

várias sessões de conversa e in-

teracção cibernética com os artis-

tas e a curadoria.

A nível mundial, em tempo de 

pandemia, os museus continuam 

a adaptar as suas actividades a 

esta nova realidade, promoven-

do eventos de modo virtual, com 

vista a dinamizar as actividades 

comemorativas do Dia Interna-

cional dos Museus.

Este ano, o Dia dos Museus é 

celebrado com o tema “Museus 

para a Igualdade: Diversidade e 

Inclusão”. 

O Dia Internacional dos Museus, 

instituído desde 1977 pelo Con-

selho Internacional dos Museus 

(ICOM), tem como objectivo 

“tornar-se um ponto de encon-

tro para celebrar a diversidade 

de perspectivas que compõem 

as comunidades e o pessoal dos 

museus, além de promover fer-

ramentas para identificar e su-

perar preconceitos através do 

que expõem e das histórias que 

contam”.

O ciclo de palestras “No 

Gume da Palavra”, iniciativa 

da Associação dos Escrito-

res Moçambicanos (AEMO), 

recebe às 18.00 horas de 

hoje (19 de Maio) a palestra 

“Reinventar o Humanismo 

Ubuntu para Resistir à Co-

vid-19”.

A conversa será orientada 

pelo filósofo e docente da 

Universidade Pedagógica de 

Maputo, José Castiano, com 

a moderação do poeta Nelson 

Lineu, através da platafor-

ma de comunicação ZOOM 

Cloud Meeting.

Na ocasião, o filósofo e do-

cente da Universidade Peda-

gógica de Maputo irá esti-

mular uma reflexão sobre os 

impactos sociais da pandemia 

da Covid-19 e propor vias 

para uma possível resistência 

humanitária no mundo.

“A pandemia do novo coro-

navírus não conseguiu parar, 

no seu todo, os encontros e 

os debates literários tão ne-

cessários quanto indispensá-

veis nestes tempos em que 

a sociedade está obrigada a 

distanciar-se”, lê-se no convi-

te da AEMO.

De acordo com a agremiação, 

durante o período do Esta-

do de Emergência a internet 

mostra-se uma alternativa 

para manter as suas activida-

des, entre elas o ciclo de de-

bates e palestras denominado 

“No Gume da Palavra”.

Conforme o comunicado de 

imprensa, esta opção vem 

com a vantagem de poder 

concentrar um público como, 

por exemplo, residentes de 

pontos distantes da cidade de 

Maputo.

Neste modelo de realização 

de eventos, a AEMO estreou-

-se no dia 15 de Abril, com 

o debate “Poéticas do caos 

– Entre a Facticidade e o 

Absurdo na Literatura Mo-

çambicana”, conduzido pelo 

filósofo e crítico de arte Dio-

nísio Bahule, seguido da pa-

lestra realizada no dia 24 de 

Abril, proferida por Aurélio 

Ginja, docente da Universi-

dade Politécnica, em Mapu-

to, sobre a obra vencedora da 

2ª Edição do Prémio Literá-

rio Imprensa Nacional Casa 

da Moeda (INCM)/ Eugénio 

Lisboa, em 2019, intitulada 

“A Saga d’Ouro”, de Aurélio 

Furdela.

O perfil académico de José 

Castiano é de um pensador 

irreverente. O seu percurso 

académico posterior inclui 

a Licenciatura em Filosofia 

(Universidade de Greifswald) 

e Doutoramento em Sociolo-

gia (Universidade de Ham-

burg), ambos os graus com 

especialidade na área da edu-

cação.

José Castiano discute Ubuntu 
em tempos de Covid-19

O timbileiro moçambicano 

Amós Mahuaie, em con-

versa com o MAGAZINE 

Independente, disse há 
dias que a Covid-19 impac-

tou em todos os secto-

res da economia, incluindo 
a indústria cultural. “Fe-

lizmente eu ainda estou 

a conseguir sustentar a 

família e a mim próprio, 
mas sinto pelos outros 

colegas que só depen-

dem da música”, disse 
Mahuaie, que considera 
que há falta de promoção 
e habilidade na execução 

da timbila no país”.

António Nhangumbe 

S
obre a pandemia da 

Covid-19, que em 

Moçambique o nú-

mero de infectados 

já ultrapassou a casa 

dos 100, Mahuaie referiu que 

“embora até agora não se sai-

ba quando voltaremos à vida 

normal, estou a tentar uma 

outra maneira de sobreviver, 

pois comecei a notar que viver 

de salário não é suficiente”.

Acrescentou que “felizmente 

eu estou a conseguir sustentar 

a mim e minha família, mas 

sinto pelos outros colegas que 

só dependem da música”. O 

músico não deixou de criticar 

as pessoas que violam o Esta-

do de Emergência, mantendo 

aglomerados de pessoas, o que 

cria condições para a propaga-

ção do coranavírus.

Mahuaie frisou que “esta 

pandemia fechou todos os 

negócios, numa altura que a 

Timbila estava a começar a 

ganhar espaço, pois, quando a 

Timbila foi proclamada Patri-

mónio Mundial da Humanida-

de permitiu que se falasse mais 

deste instrumento musical. 

Agora não podemos dormir à 

sombra da bananeira. É preci-

so que continuemos a exaltar 

a Timbila para não cair no es-

quecimento. Existem algumas 

pessoas que ainda não sabem 

tocar a Timbila”, disse Ma-

huaie, para depois frisar que 

“temos as redes sociais, mas 

não estamos a saber usá-las 

como deve ser. Podíamos en-

sinar algumas pessoas a tocar 

Timbila ou a sua promoção”.

O músico considera que não 

está sendo difícil levar a Tim-

bila além-fronteiras, mas é 

preciso que se faça um traba-

lho a nível da base, o que vai 

resultar numa união dos faze-

dores/executores de Timbila 

para que juntos promovam ou 

dêem a conhecer este inigua-

lável instrumento.

 “Não só os jovens devem 

tocar a Timbila com muita 

garra e responsabilidade, mas 

acima de tudo devem gostar 

de fabricar o instrumento”, 

disse Mahuaie, alertando que 

actualmente as pessoas só fa-

zem as coisas olhando apenas 

para o dinheiro e não no pro-

fissionalismo. 

A título de exemplo, o tim-

bileiro referiu que há um ba-

terista suíço que chegou a 

Moçambique à procura da 

Timbila e teve sérias dificul-

dades. “Mais tarde é que teve 

a ajuda de Eduardo Durão, 

considerado o percursor da 

Timbila”.

Por outro lado, o timbileiro 

reconhece que “não estou a 

saber passar o ensinamento a 

outras pessoas, mas vejo que 

devo fazer mais para outros 

jovens”, mas também entende 

que o Governo tem esse de-

ver, uma vez que a Timbila é 

Património da Humanidade. 

Questionou porquê “sabendo-

-se que existe alguém que 

também sabe tocar Timbila 

não se cria mecanismos para 

ajudar este ou estes tocado-

res, orientá-los e promovê-los 

sempre, mas isso só se torna 

possível com uma verdadeira 

união”.

Num outro desenvolvimento, 

afirmou que como timbilei-

ro, neste momento “estamos 

a produzir uma música cujo 

tema elogia ou critica alguma 

coisa”, sendo esta uma forma 

de tornar vivo o instrumento.
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As várias camadas de Sebastião Matsinhe 

Vende-se

Contacto: 84 713 686 2

PUBLICIDADE

Foi já desportista, tor-
nou-se artista plástico e 

agora metamorfoseia-se 
em escritor. Tudo acon-

tece-lhe de forma natural. 
Foi para África do Sul para 
estudar e acabou fixando 
residência e ateliê. Estava 

de regresso a Maputo 

para organizar uma expo-

sição. E depois rumaria 

para Holanda onde mi-

nistraria um workshop. O 

coronavírus apanhou-lhe 

entre estas andanças e 

obrigou a ficar mais tem-

po em Maputo. Bom para 

nós, que nos pudemos 
colocar à conversa. 

Elton Pila

U
ma máscara co-

bre-lhe parte do 

rosto. À cabeça 

marca-lhe o ca-

belo entrelaçado 

do qual já espreitam alguns 

fios brancos. A conversa seria 

(e foi) no Hotel Santa Cruz, 

que, por estes dias, também 

soçobra ao peso do coronaví-

rus e de todas limitações im-

postas pela pandemia entre 

fronteiras, tornando dispen-

sáveis os serviços de hotela-

ria e turismo. Mas no Santa 

Cruz resistem alguns hóspe-

des, quase uma dezena e Se-

bastião Matsinhe é um deles. 

Está ali desde Março que re-

gressara da vizinha África do 

Sul para onde havia ido fazer 

o mestrado em Antropologia 

Cultural e acabou fixando 

ateliê em Cape Town.

Veio a Maputo para organi-

zar uma exposição que seria 

apresentada neste mês de 

Maio. “Tenho alunos em di-

ferentes províncias, novos 

talentos que desenvolvo la-

ços para ajudá-los e mostrar 

o caminho via social media”, 

disse. Esta exposição de 

Maio seria de um desses alu-

nos, que Matsinhe sente que 

já está pronto para o escrutí-

nio público.

Foi neste vaivém que ficou 

suspenso entre o lockdown 

na África do Sul e o estado 

de emergência em Moçambi-

que. E não pode pintar num 

país com falta de material 

como é o nosso. E isto já não 

é sobre os tempos da pande-

mia, é permanente. E tam-

bém por isso o artista teria 

escolhido fixar ateliê Cape 

Town. 

E porque não pode estar a 

pintar, aproveita o tempo 

para escrever. “Tenho esta-

do a escrever minha auto-

-biografia”, disse mas tem 

também outros dois livros já 

prontos a sair do prelo. Um 

sobre a forma como a im-

prensa o tem tratado desde 

que se impôs como despor-

tista, como portador de defi-

ciência e depois como artista. 

Outro é uma compilação de 

poemas que fez em colabora-

ção com nigeriano Stephen 

Olusegun Balogun . Fazer 

das palavras tinta e das pá-

ginas tela é a pretensão. Mas 

não que as letras sejam coisa 

nova no seu repertório artís-

tico, sempre estiveram lá, la-

tentes, à espera do momento 

para encontrar a expressão. 

Esse é o momento. “Não sou 

mau escritor” diz e nós espe-

ramos pelo livro para confir-

mar. O que temos cá fora são 

quadros mostrados em mais 

de dezenas de exposições, en-

tre individuais e colectivas. 

Mas também em diferentes 

espaços que os tem na recep-

ção ou entre espaços.

Logo à entrada do Hotel 

Santa Cruz podemos lhe sa-

ber do génio. São dois qua-

dros com várias camadas de 

leitura. Um quadro tanto 

pode ser um pássaro a dar de 

comer aos filhotes no ninho 

como pode ser um homem a 

fazer amor com uma mulher. 

É inventivo por este jogo, 

mas também pelas leituras 

que este jogo sugere, inde-

pendentemente do que nos 

chega aos olhos. Matsinhe 

diz representar o que sente, 

(e)levando aos píncaros o 

emocional, afinal, ela é que 

dita o curso da imagem e não 

apenas as cores. 

Neste tempo do coronavírus, 

com a vida em suspenso, põe-

-se no saguão do hotel a ver 

as gentes. “A arte pode nos 

ajudar a pensar este tempo 

do coronavírus”. Para ele, a 

arte sempre teve esta dimen-

são de utilidade pública, en-

tre a ética e a moral, olha a 

arte como esta luz que pode 

dirigir o olhar do espectador 

para o caminho certo. 

Sebastião Matsinhe
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Textáfrica do Chimoio com projecto ambicioso 
O Secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes, recebeu na semana passada o presi-
dente do Textáfrica do Chimoio, Quinito Júnior, e a embaixadora de responsabilidade social 

do Textáfrica do Chimoio, a cantora Matilde Conjo. O Textáfrica do Chimoio levou à Secreta-
ria de Estado do Desporto o projecto Sócio mil aqui e acolá”.desporto

Foi assinado recentemente 

um contrato de parceria en-

tre a Federação Moçambica-

na de Futebol (FMF) e a LA 

Business (LA), uma socieda-

de de direito moçambicano 

que actua na área de tecno-

logia e comunicação, dando 

foco a sua especialização em 

marketing digital e desenvol-

vimento de produtos tecnoló-

gicos (softwares). 

A LA cuidará da renovação 

do website oficial da FMF, 

sendo responsável pela cria-

ção e gestão de conteúdos 

digitais para as redes sociais, 

e ainda pela criação de um 

aplicativo móvel (android e 

ios). 

Esta parceria é um instru-

mento importante para a 

afirmação da federação no 

contexto desportivo interna-

cional e marca uma nova era 

para a FMF, pois passará as-

sim a estar na vanguarda da 

tecnologia.

Entretanto, a FMF partici-

pou na semana passada em 

sessão de trabalhos no Comi-

té Olímpico de Moçambique, 

representada pelo presidente 

da Federação Moçambica-

na de Futebol, Feizal Sidat, 

e o chefe do Departamento 

Jurídico da FMF, Zefanias 

Jonas, com o objectivo de 

discutir e analisar a propos-

ta de revisão da “Lei do Des-

porto”, que está actualmente 

em curso. 

Para além do futebol, as ou-

tras modalidades também es-

tiveram representadas pelos 

seus órgãos federativos.

FMF com novo parceiro 
tecnológico 

Pretendemos elevar os níveis do futebol 
na província de Cabo Delgado  
O candidato às eleições 
na Associação Provin-

cial de Futebol de Cabo 

Delgado (APFCD), Alberto 
Aguiar, promete elevar os 
níveis do futebol naquela 
província, onde pretende 
olhar com muita atenção 

para a melhoria das infra-

-estruturas desportivas, 
caso vença as eleições 

adiadas para uma data a 

indicar oportunamente, 
devido a pandemia da 

Covid-19. São neste mo-

mento cinco candidatos, 
sendo que o MAGAZINE 

vai entrevistar todos 

eles, tendo já o feito 
com Mohamed Galibo na 

edição passada. Siga a 

entrevista.

Alfredo Langa 

D
uma forma 
resumida, 
por que se 

candidata à 
Associação 

Provincial de Futebol de 

Cabo Delgado?

-Vou ser claro e conciso. Ao 

candidatar-me a presidente da 

Associação Provincial de Futebol 

de Cabo Delgado (APFC), como 

moçambicano devo transmitir 

todos os conhecimentos adquiri-

dos no futebol à nova geração, 

dando alegria aos amantes do 

futebol. Como patriota, devo 

defender os interesses da pátria 

moçambicana. 

Fale-nos da sua experiên-

cia como desportista?

-Como praticante, fui amador e 

profissional, jogando futebol em 

vários clubes, a exemplo do Des-

portivo de Pemba, Desportivo 

de Tete, Académica de Maputo, 

Ferroviário de Nampula, Estrela 

Vermelha de Maputo, Associa-

ção Desportiva de Pemba, Águia 

de Ouro de Maputo e Despor-

tivo da Matola. Geralmente os 

candidatos têm um link com o 

desporto. 

Falemos da sua formação 
ou é um paraquedista. 

-Não sou paraquedista. Estou 

desportivamente, depois de dei-

xar a vida activa como futebolis-

ta amador e profissional. Sou for-

mado como treinador de futebol 

do nível da CAF. Sou professor 

de Educação Física de nível mé-

dio, formado no Instituto Nacio-

nal de Educação Física em Ma-

puto, com bacharelato em Inglês 

na UP; Ensino à Distância em 

Nampula. Licenciatura em Ges-

tão e Turismo na UCM (Univer-

sidade Católica de Moçambique 

de Pemba), professor de Inglês 

na Escola Secundária de Pemba. 

Então, tenho alguma bagagem e 

conhecimento científico e despor-

tivo.

Professor e futebol. Qual 
será a mais-valia caso 

vença as eleições na 

APFCD? 

-Posso dizer que como professor 

devo emprestar ao futebol a mi-

nha capacidade de educar, trans-

mitir conhecimentos aos mais 

jovens e executarei o plano de 

actividades com eficácia. 

Veja só que como fundador do 

Clube Desportivo de Pemba 

este não morreu, como aconte-

ceu com o Beira Mar de Natite, 

o Matchedje de Pemba, Futebol 

Clube Reebook de Pemba, 1° de 

Maio de Pemba. 

Acho e tenho a certeza de que 

poderei incentivar os distritos e 

as cidades na criação de novas 

associações desportivas de fute-

bol. Darei mais-valia ao futebol, 

emprestando gestão científica 

e prática no projecto de futebol 

para todos os escalões, em am-

bos os sexos, evitando deixar as 

crianças de fora sem jogar fute-

bol.

O que se espera de si na qualida-

de de gestor…

-Podem ficar seguros que se os 

clubes da província apostarem 

no meu manifesto eleitoral, eu na 

qualidade de gestor e pela expe-

riência que possuo tenho como 

identificar as dificuldades. Mas 

tudo isso será feito em colabo-

ração com o meu elenco. Como 

planificar a época desportiva, 

criar as balizas básicas para ne-

gociar com ONGs, o Conselho 

Municipal, a Direcção Provincial 

da Juventude e Desportos, Con-

selho Nacional do Desporto e o 

Governo. Tudo com vista a fazer 

crescer o futebol na província de 

Cabo Delgado.

O que pretende conseguir 

com o futebol? 

-Muito simples. Pretendo, junta-

mente com o meu elenco, que o 

futebol seja praticado por ambos 

os sexos e em todas as idades. 

Isto é, desde os infantis, inicia-

dos, juvenis, juniores, até aos se-

niores. Criar condições para que 

Cabo Delgado seja celeiro dos 

melhores jogadores. Para não fa-

larmos de treinadores e gestores 

do desporto. Ajudar a APFCD 

a melhorar a sua estrutura em 

programas que demonstrem o 

futebol do amanhã, para que a 

província tenha resultados satis-

fatórios. 

Que na alegria do futebol se 

construa a paz, harmonia e a 

glória da nação. O futebol parti-

cipe na subida de renda dos fute-

bolistas, respeite o bem público, 

as leis e haja transparência.

Como atingir essas pre-

tensões…

-Obviamente que vamos procu-

rar definir claramente as respon-

sabilidades, imprimir métodos 

participativos a todos os níveis, 

responsabilizando a cada um. 

Elaborar um programa alinhado 

com o programa do Governo da 

República de Moçambique, com 

a FMF, LMF, e de acordo com 

princípios e metas deste mani-

festo, estimulando a construção 

de infra-estruturas, campos de 

jogo, públicos, privados e comu-

nitários, bem como ter a própria 

sede através da Juventude e 

Desportos ou do município.

Estará assegurado o 

privilégio do género?

-Claro que sim. Nós vamos ga-

rantir e privilegiar as camadas 

de formação e género, atraindo 

mais apoio financeiro do Gover-

no, dos patrocinadores públicos, 

privados nacionais e internacio-

nais, desenvolvendo iniciativas 

inovadoras para a estabilização 

financeira da Associação Provin-

cial de Futebol de Cabo Delga-

do.

Alberto Aguiar, candidato à APFCD
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Gilberto Mendes “vasculha” 
LMF, voleibol e ténis 

O Secretário de Estado de 

Desportos (SED), Gilberto 

Mendes, efectuou na semana 

passada visitas de trabalho 

às federações desportivas de 

voleibol e de ténis para se 

inteirar do estágio actual das 

referidas agremiações, tendo 

também visitado a Liga Mo-

çambicana de Futebol. 

Na sua visita à Federação 

Moçambicana de Ténis, no 

breve informe ao Secretá-

rio de Estado foram dadas 

garantias de que a Federa-

ção Moçambicana de Ténis 

(FMT) já tinha parte dos 

fundos para a construção de 

onze courts para a prática da 

modalidade, infra-estruturas 

que serão erguidas no espaço 

contíguo ao Estádio Nacional 

do Zimpeto, num projecto 

em parceria com o Fundo de 

Promoção Desportiva. 

A informação foi dada pelo 

presidente da Federação Mo-

çambicana de Ténis, Jonas 

Alberto, tendo dito que são 

20 mil dólares norte-america-

nos o valor doado pela Fede-

ração Internacional de Ténis 

e que faz parte da primeira 

tranche para a execução do 

projecto. Na ocasião, Gilber-

to Mendes elogiou o traba-

lho que está a ser feito pela 

FMT.

 O Centro Nacional de Ténis 

vai ser edificado numa área 

de dois hectares e poderá ar-

rancar no princípio do mês 

de Junho próximo. 

Já na Liga Moçambicana 

de Futebol, o Secretário de 

Estado de Desportos disse 

que é urgente que esta ins-

tituição tenha novas insta-

lações condignas. 

Em relação à possibilida-

de de mudança de instala-

ções, o presidente da LMF, 

Ananias Couane, revelou 

que é um desejo já antigo e 

foram efetuados contactos 

junto de várias entidades, 

o que até aqui ainda não 

resultou. 

No voleibol, a referida fede-

ração pede apoio na organi-

zação da fase final de apura-

mento aos Jogos Olímpicos 

em vólei de praia. 

O Secretário de Estado enal-

teceu o bom trabalho que 

está a ser feito no voleibol 

moçambicano e prometeu 

apoios. 

Nyusi liberta modalidades olímpicas 
do confinamento desportivo 

Vamos criar competições de fu-

tebol, futsal, futebol de praia e 

massificar o futebol nos bairros, 

tudo isso com a questão do géne-

ro salvaguardada.

 A mulher no desporto será olha-

da com muita atenção no nosso 

mandato, caso o nosso manifesto 

vença.  

Não teme perder as 

eleições, já que são cinco 
candidatos...

-É preciso ter em conta que va-

mos a uma disputa renhida, 

olhando para o número de can-

didatos em que somos até então 

cinco pessoas, incluindo o actual 

o presidente em exercício. 

Isso não se difere de uma parti-

da de futebol, onde existem três 

resultados� empate, derrota e vi-

tória. 

Neste caso só temos um resul-

tado que será a vitória. Claro 

que sou optimista em vencer as 

eleições a serem marcadas para 

breve.

O que alistou como 

acções primordiais caso 

vença as eleições na 

APFCD? 

-Estou ciente que logo à parti-

da devo apostar na organização, 

fazendo uma auditoria na Asso-

ciação Provincial de Futebol de 

Cabo Delgado, estruturar e ape-

trechar a estrutura da APFCD, 

conceber um programa integrado 

de incremento desportivo com a 

participação das diferentes ins-

tituições desportivas e governa-

mentais. Criar um novo modelo 

de desenvolvimento do futebol 

da selecção provincial e distritais 

com um projecto ambicioso e 

sustentável. 

Como serão as competi-

ções em Cabo Delgado? 

-Vamos apostar no campeona-

to provincial sénior masculino, 

envolvendo quase todos os dis-

tritos da província, em vários 

escalões. Tudo será gratificado, 

porque procuraremos promover 

uma gala de futebol provincial 

anual que premeie os melhores 

na categoria de melhor jogador, 

treinador, marcador e gestor 

desportivo da província. Apa-

drinharemos também os torneios 

de veteranos e de funcionários, e 

não só.

Qual será a varinha mági-
ca para sustentar todas 

essas promessas? 

-Tudo vai passar por aprovar 

um plano de financiamento da 

APFCD que garanta a angaria-

ção e gestão sustentável e trans-

parente dos recursos para a in-

dústria do futebol, potenciando 

O Chefe de Estado moçambica-

no, Filipe Nyusi, no balanço dos 

15 dias do Estado de Emergên-

cia decretado devido à pandemia 

da Covid-19, em Moçambique, 

mostrou-se insatisfeito com o ní-

vel de relaxamento na adesão às 

medidas de prevenção e alertou 

que os próximos 15 dias vão ser 

decisivos para o país, incluindo a 

comunidade desportiva. 

O desporto continua em confi-

namento e apenas foram liberta-

das as modalidades olímpicas ou 

aquelas que tentam vagas para o 

apuramento aos jogos Olímpicos 

de Tóquio em 2021. 

Assim, os atletas de alto rendi-

mento serão permitidos a práti-

ca do desporto, em particular os 

que já estão qualificados e os que 

procuram o apuramento. Trata-

-se das modalidades de boxe, 

vela, canoagem, atletismo, nata-

ção e karaté. 

O Chefe de Estado alertou para 

o rigor nas medidas de preven-

ção e aconselhou para os atletas 

realizarem os seus treinos em 

espaços abertos. No entanto, o 

futebol, que é o ópio do povo, 

continua suspenso a todos os ní-

veis, desde o profissional até ao 

recreativo. 

Moçambique tem presença ga-

rantida nos Jogos Olímpicos de 

2021 em Tóquio, nas modalida-

des de vela e boxe. Na vela, atra-

vés das atletas Deisy Nhaquile, 

na categoria Laser Radial, e da 

dupla Denise Parruque e Ma-

ria Machava, na classe 470. No 

boxe, através de Rady Gremane 

e Alcinda Panguane. 

De salientar que todas são atle-

tas do sexo feminino. 

O Comité Olímpico de Moçam-

bique, em parceria com a Acade-

mia Olímpica de Moçambique, 

está a levar a cabo a campanha 

“Olimpismo face à Covid-19”. 

Esta é uma forma encontrada 

pelas duas instituições para ce-

lebrar os valores olímpicos neste 

período em que o mundo é aba-

lado pela pandemia da Covid-19. 

A mesma compreende um con-

junto de actividades, dentre as 

quais a educação olímpica, ciclo 

de palestras online em torno do 

movimento olímpico em Moçam-

bique. 

A campanha arrancou no dia 2 

de Maio, compreendendo todas 

as actividades mencionadas ante-

riormente e vai terminar com a 

celebração do Dia Olímpico, a 23 

de Junho próximo. 

Entretanto, o Comité Olímpico 

Internacional (COI) tem vindo 

a publicar os critérios de quali-

ficação para os Jogos Olímpicos 

Tóquio 2020, acordados com as 

federações internacionais de cada 

modalidade, depois de ter dado a 

conhecer a revisão dos princípios 

que regem os sistemas de qualifi-

cação, no dia 30 de Março. 

As primeiras modalidades a ofi-

cializarem a revisão do respec-

tivo processo foram o beisebol e 

softbol, escalada, futebol, golfe, 

hóquei, lutas amadoras, remo, 

tiro com arco, triatlo e vela. 

À data do adiamento dos Jogos 

Olímpicos encontravam-se por 

atribuir 43% das quotas de par-

ticipação em Tóquio 2020. 

COM em campanha “Olimpismo 
face à Covid-19”

Projecto de construção de campo de ténis 

Gilberto Mendes com Ananias Couane, da LMF

a marca da APFCD e conceber 

uma estratégia de marketing 

mais incisiva para gerar mas re-

ceitas, incluindo donativos e pa-

trocínio. Acesso aos fundos dis-

poníveis da FMF, CAF e FIFA 

destinados ao futebol, em parti-

cular para a formação. 

Como unir o futebol em 
Cabo Delgado?

-Nós vamos apostar basicamen-

te em propor regras de activi-

dades profissionais, não profis-

sionais e amadoras. Os agentes 

desportivos devem estar uni-

dos, e uma forma de união é 

incentivarmos a criação de as-

sociações provinciais de treina-

dores, jogadores e árbitros de 

futebol.

Outro aspecto crítico 

são as infra-estruturas. 
Que plano tem esboça-

do?

-Esse aspecto será tomado em 

conta com muita atenção. Va-

mos propor a conclusão do Com-

plexo Desportivo de Pemba na 

colocação de relva sintética e 

balneários. Instalar ou promover 

a criação anual em cada distrito 

da província de um campo de fu-

tebol.
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Zainadine acusa negativo na Covid-19 
e Witi renova com o Nacional

Recomendações

#Fique em Casa!

Está em suas mãos evitar que o 
coronavírus se espalhe

Com a probabilidade 

de retorno das ligas 

europeias para breve, o 
internacional moçambi-

cano Zainadine Júnior 

acusou negativo ao 

teste da Covid-19 no 

regresso aos treinos do 

Marítimo de Portugal, 
enquanto Witi Quembo 
renova o contrato com 

o Nacional da Madeira 

por quatro anos e vai 

jogar na principal Liga 

portuguesa de futebol 
na próxima época.

Alfredo Langa  

O 
futebol euro-

peu está pres-

tes a reiniciar 

em algumas 

ligas, mas ou-

tras já foram dadas como 

terminadas, a exemplo da 

holandesa e francesa. 

Na França temos dois jo-

gadores moçambicanos 

preponderantes, nomeada-

mente Mexer no Bordeaux 

e Renildo no Lille. Ambos 

já estão em gozo de férias, 

devido a paragem da Liga 

francesa.

Enquanto isso, o interna-

cional moçambicano Witi 

Quembo renova com o 

Nacional da Madeira por 

quatro anos e vai jogar na 

principal Liga portugue-

sa de futebol na próxima 

época. O seu compatriota 

e um dos sub capitães do 

Marítimo, Zainadine Jú-

nior, fez testes contra a 

Covid-19 e deu negativo 

no regresso aos treinos em 

Portugal. 

Foi um processo de testes 

serológicos aos jogadores 

do Marítimo, a equipa téc-

nica, staff e o presidente 

Carlos Pereira. 

Entretanto, após a suspen-

são definitiva da tempora-

da do futebol francês e ho-

landês a incerteza rodeia as 

outras grandes ligas euro-

peias, interrompidas desde 

Março devido à pandemia 

do coronavírus, embora a 

Alemanha pareça cada vez 

mais próxima de reiniciar o 

seu campeonato, possivel-

mente em meados de Maio. 

A Bundesliga é a grande 

liga europeia mais próxi-

ma de voltar. Acreditam 

ser possível um reinício da 

temporada em meados de 

Maio ou final, com os por-

tões fechados, iniciativa 

apoiada pelos clubes. 

A Liga espanhola estuda 

uma volta à competição 

em Junho. Na Inglaterra, 

a Premier League tenta 

fortalecer o seu “Projecto 

Restart”, que tem como 

meta retomar a competi-

ção a 8 de Junho com jo-

gos com os portões fecha-

dos. 

Na Itália, a esperança do 

futebol italiano está fo-

cada agora em reiniciar a 

competição a 10 de Junho 

ou no fim-de-semana de 

13-14 de Junho. Depois 

destas datas, não seria pos-

sível concluir a temporada 

antes do fim de Julho. 

Zainadine JúniorWiti Quembo  


