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“

A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, encarregados de educação e ao público em geral, 
que ainda tem vagas para matricular novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classes por 700 meticais.

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na Sede do Bairro Luís Cabral, entrando a partir 
da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis: 826864465 e 871232355.

OS ALUNOS DA 10ª e 12ª CLASSES, FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC
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CPI conclui que não existe 
nenhum “barão da droga” na AR

Economista Hamela aponta fragilidades na iniciativa engavetada no Conselho de Ministros
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Mirko Manzoni

Inteligência conclui que não existe 
nenhum “barão da droga” na AR

Relatório da CPI a ser apresentado esta quarta-feira no Parlamento indica que há manipulação do conteúdo

Calvin Maille

É o fim de uma especulação 
com contornos de guerras in-
ternas dentro da Frelimo, a 
nível da Zambézia, que acaba-
riam por dar agenda à oposição 
parlamentar que teria solicita-
do a criação de uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI). O resultado será deba-
tido nesta quarta-feira na As-
sembleia da República.
Criada pela resolução n.º 
21/2022, de 27 de Dezembro, 
com o objectivo de apurar a 
veracidade da informação apre-
sentada pela oposição sobre o 
alegado envolvimento de um 
deputado da Assembleia da 
República no tráfico de drogas, 
usando o Porto de Macuse, na 
Zambézia, a CPI traz consta-
tações que sugerem esforços de 
manipulação de uma conferên-
cia de imprensa, tornando-se 
destaque na imprensa. 
A CPI foi à fonte das informa-
ções postas a circular e apurou 
que “não existe nenhuma evi-
dência, nem informação credí-
vel oficial e processual sobre o 
envolvimento de um político 
ou de um deputado da Assem-
bleia da República no tráfico 
de droga em Macuse”.
O relatório que o MAGAZINE 
teve acesso é categórico ao es-
clarecer que “compulsados os 
factos e conforme documentado 
ao longo do presente inquérito, 
em nenhum momento foi refe-
renciado e/ou citado pelas en-
tidades inquiridas, a todos os 
níveis, o envolvimento de uma 
figura politicamente exposta e 
muito menos de um deputado 
da Assembleia da República no 
tráfico de droga, usando o Por-
to de Macuse, na província da 
Zambézia”.
Adiante, aclara que embora es-
tejam em curso diligências com 
vista a esclarecer o caso pelas 
autoridades competentes, com 
dois indivíduos detidos e já 
constituídos arguidos, a Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM), o SERNIC e a Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR) informaram à CPI que 
não existe nenhum processo en-
volvendo um parlamentar rela-

cionado com o tráfico de droga, 
usando o Porto de Macuse.
Os dois indivíduos detidos são 
um Tenente das Forças Arma-
das de Defesa de Moçambique, 
Lucas Martinho, afecto à Base 
Naval de Macuse, e um pro-
fessor de desenho na Escola 
Secundária Bonifácio Gruveta 
Massamba, Abdala Ali Molde, 
em Macuse.
Do resto, a CPI recomenda que 
devido à extensão e porosidade 
dos postos fronteiriços da pro-
víncia da Zambézia é muito 
propensa a ser usada pela rede 
do crime organizado, mormen-
te para o narcotráfico. E não é 
para menos. Aquela província 
tem 444km de costa, entretan-
to o Instituto Nacional da Ma-
rinha (INAMAR) não dispõe 
de meios de patrulhamento e 
fiscalização marítima.

SERNIC esclarece contornos 
da manipulação

Na audição à directora pro-
vincial do SERNIC, Domingas 
Francisco Chicuate, a CPI so-
licitou esclarecimentos deta-
lhados sobre os contornos da 
apreensão de droga em Macu-
se.
Chicuate afirmou que tomou 

conhecimento dos factos na 
manhã do dia 6 de Novembro 
de 2022, segundo os quais a 
PRM encontrou um grupo de 
indivíduos a carregar droga no 
Porto de Macuse e em reacção 
destacou um órgão operativo 
de nível provincial, que se jun-
tou à PRM distrital.
Das operações foi possível 
apreender três tigelas de dro-
gas, com cerca de 3kg de me-
tanfetamina, na posse do argui-
do que responde pelo nome de 
Lucas Martins João, solteiro de 
52 anos de idade, membro das 

Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique, com a patente de 
Tenente e proprietário da em-
barcação usada para a consu-
mação do crime.
Informou à CPI que dada a re-
levância do caso, na manhã do 
mesmo dia o órgão operativo 
desta direcção, em colabora-
ção com o Ministério Público, 
deslocou-se da cidade de Que-
limane até àquele ponto, onde 
se juntou à equipa local, tendo 
apurado indícios sobre suspeita 
do envolvimento de um pro-
fessor da Escola Secundária 

Está previsto que a Assembleia da República leve ao debate, esta quarta-feira, o resultado do relatório da Comissão 
Parlamentar do Inquérito (CPI), criada para apurar a veracidade da existência de um suposto “barão da droga”, cuja 
denúncia foi feita pela Renamo, em plenária. Do resultado constata-se que as informações postas a circular sobre o 
envolvimento de uma figura política eram falsas, o que sugere a manipulação de áudio e imagens da conferência de 
imprensa realizada pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), na província da Zambézia. Em suma, o 

documento em nossa posse conclui que “a informação veiculada nas redes sociais e em alguns órgãos de comunicação social, incluindo as 
declarações imputadas por certa imprensa ao porta-voz do SERNIC, não constituem a verdade”.

Bonifácio Gruveta de Macu-
se e outros que no momento 
da abordagem empreenderam 
fuga. Os dois ainda se encon-
tram detidos no Estabelecimen-
to Penitenciário Provincial da 
Zambézia.

Disse à CPI que estando o caso 
ainda na sua fase de investi-
gação, no dia 22 de Novem-
bro de 2022 ficaram surpresos 
com uma informação posta a 
circular através das redes so-
ciais com a seguinte manchete: 
“Porto de Macuse é uma das 
novas portas de entrada de 
drogas pesadas em Moçambi-
que”. 
No desenvolvimento da notícia 
dava conta que “o SERNIC 
da Zambézia teria detido dois 
indivíduos no caso de narco-
tráfico, e teria descoberto um 

António Niquice, presidente, António Muchanga e Fernando Bismarque, membros da CPI
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laboratório e armazém de 
drogas em Namacurra, que 

da operação o SERNIC teria 
entrado em troca de tiros com 
os traficantes; que também 
teria interpelado uma viatura 
transportando droga pesada na 
rota Supinho-Namacurra, que 
por último dizia que no esque-
ma complexo estava envolvido 
um político da Casa do Povo, 
eleito pelo povo a partir do 
círculo eleitoral da Zambézia”, 
segundo o site do Integrity Ma-
gazine.
Informou à CPI que diante das 
inverdades postas a circular 
nas redes sociais, no dia 25 de 
Novembro de 2022 o SERNIC 
na Zambézia, com anuência da 
Direcção-Geral, convocou uma 
conferência de imprensa, com 
o objectivo de apresentar os in-
divíduos ora detidos em cone-
xão com o tráfico de droga em 
Macuse e desmentir inverdades 
postas a circular nas redes so-
ciais.
Disse que ao longo da confe-
rência de imprensa, o porta-voz 
do SERNIC na Zambézia foi 
questionado pelo jornalista Re-
zique Zacarias, da Rádio Mo-

çambique, que na altura estava 
na companhia de outros jorna-
listas, nomeadamente da TV 
Sucesso, da STV, nos seguintes 
termos: “Há informações de 
envolvimento de um deputado 
no tráfico de drogas e o que o 
SERNIC tem a dizer?”.  
Entretanto, avançou ainda que 
a mesma questão foi insistida 
pelo jornalista da TV Sucesso, 
de nome Virgílio António Owa-
nho.
Disse à CPI que no seu escla-
recimento, o porta-voz disse 
que “se houve aqui um depu-
tado que está envolvido neste 
esquema, nós estamos abertos 
para trabalhar neste caso e não 
temos problemas de investigar 
até trazer a verdade”.
No mesmo contexto, informa-
ram à CPI que a estação tele-
visiva StrongLive, na edição da 
peça, concretamente o vídeo 
que foi colocado a circular, terá 
omitido o conector “Se”, sendo 
uma conjugação condicional 
que antecede a palavra “hou-
ve”, fazendo entender que o 
porta-voz disse: “…houve aqui 
um deputado que está envolvi-
do neste esquema, nós estamos 

abertos para trabalhar neste 
caso e não temos problemas de 
investigação até trazer a verda-
de”. 
Disseram ainda que com o ad-
vento das tecnologias de comu-
nicação e informação é possível 
distorcer uma mensagem e ma-
nipular a opinião pública.
Solicitados pela CPI a apresen-
tarem a versão original do áu-
dio da conferência de imprensa 
em referência, esta foi colocada 
à disposição e seguiu-se uma 
escuta colectiva.
Informaram à comissão que no 
dia 23 de Dezembro de 2022, o 
porta-voz do SERNIC da Zam-
bézia recebeu uma chamada 
telefónica da STV de Maputo 
solicitando uma entrevista, e 
ao longo da mesma o jornalista 
perguntava se constituía verda-
de o envolvimento de um po-
lítico no caso. Face a questão 
colocada, respondeu que não.
Referiu, na audição, que das 
várias interpelações feitas ao 
porta-voz sobre o assunto men-
cionou que nunca disse haver 
envolvimento de um político 
na província e muito menos 
um deputado da Assembleia 

da República, sendo que até à 
data o SERNIC na Zambézia 
não tem algum dado que impu-
ta um deputado.
Dentre vários órgãos ouvidos, o 
destaque vai igualmente para o 
director do SISE na província 
da Zambézia, que se fez acom-
panhar pelo senhor Justino 
Fernando Gubudo, quadro do 
SISE. Ele teria esclarecido que 
sobre os contornos da apreen-
são da droga existem dois mo-
mentos. No primeiro momento, 
o SISE participou do processo 
que culminou com a detenção e 
apreensão da droga em Macu-
se, detinha toda a informação, 
desconhecendo a relacionada 
com o envolvimento de um de-
putado.
Informou à CPI que das dili-
gências feitas não se produziu 
nenhuma evidência do suposto 
envolvimento de uma figura 
política. A secreta SISE con-
firma que o SERNIC não disse 
ou não se pronunciou nos ter-
mos veiculados por alguma im-
prensa, como atesta a gravação 
em sua posse que foi objecto de 
escuta colectiva.
Destaca ainda, no capítulo das 

recomendações, que é urgente 
a necessidade do mapeamen-
to das actividades ligadas ao 
narcotráfico e consequente 
definição de medidas de com-
bate ao tráfico de drogas; “ao 
mesmo tempo que aposta uma 
notável exiguidade de meios 
humanos especializados em 
todas as áreas inquiridas; falta 
de meios materiais e circulan-
tes especializados para a pro-
tecção da costa; falta de meios 
de comunicação para garantir 
uma eficaz intercomunicação 
institucional; fraca coordenação 
interinstitucional (Base Naval-
-PRM-SERNIC-INAMAR)”.
Aclara que não houve troca 
de tiros, mas sim disparos 
efectuados pela PRM na ten-
tativa de neutralizar uma via-
tura e seus ocupantes no local 
onde foi apreendida a droga 
e uma embarcação, e que o 
“SERNIC-Central e Provin-
cial não foram contactados 
pela Bancada Parlamentar da 
RENAMO e nem de forma 
individual por um deputado 
sobre o alegado envolvimento 
de um deputado no tráfico de 
droga em Macuse”.

Por insistência da Renamo, 
as eleições distritais foram 
incluídas no pacote de des-
centralização acordado entre 
o Governo e a Renamo, em 
2019. Foram então aprovadas 
alterações à Constituição mo-
çambicana sobre descentra-
lização, incluindo o compro-
misso de realizar as primeiras 
eleições distritais em 2024.
 Mas a Constituição não diz 
nada sobre quais os poderes 
terão as assembleias distritais, 
quanto custarão ou mesmo 
quantos membros terão assen-
to nelas. O Presidente Filipe 
Nyusi apelou no ano passado 
a uma reflexão nacional sobre 
a viabilidade da realização de 
eleições distritais.
 Esta situação enfureceu a 
Renamo, que se fez passar de 
defensora da Constituição. 
“Uma vez que a Constitui-
ção estabelece que as eleições 
distritais serão realizadas em 
2024, então devem ser realiza-
das nesse ano”, argumenta a 
Renamo. 
Entretanto, os dois projectos 
de lei que apresentou forne-

ceriam o quadro jurídico ne-
cessário para a realização das 
eleições.

Mondlane sublinhou que nos 
termos da Constituição, a 
Renamo tem todo o direito 

de recorrer contra a retirada 
das suas propostas de lei da 
ordem do dia parlamentar. 
“Logicamente, a Renamo vai 
usar a possibilidade que a lei 
permite”, disse, para depois 
frisar que “não vamos parar. 
Existem vários instrumentos 
de recurso que vamos usar”.
 Acrescentou que “se a Re-
namo parasse com esta luta 
isso significaria concordar 
com uma retirada para a mo-
narquia”. Nisso, segundo ele, 
“toda a luta travada pela Re-
namo ao longo de cerca de 
quatro décadas visa trazer a 
plena democracia aos moçam-
bicanos”.
 Foi o Conselho de Adminis-
tração da Assembleia da Re-
pública, a sua Comissão Per-
manente, que decidiu retirar 
da ordem do dia os projectos 
de lei da Renamo. Mas o re-
lator da bancada parlamentar 
da Renamo anotou que, na 
realidade, a decisão foi to-
mada pelo partido Frelimo, 
no poder, que tem a maioria 
absoluta na Comissão Perma-
nente.

“Não vamos parar com a luta”
Sobre as eleições distritais de 2024, Renamo promete recorrer da decisão da AR

A Renamo, partido líder da oposição moçambicana, prometeu recorrer da decisão da Assembleia da República de retirar 
da ordem do dia da presente sessão parlamentar duas propostas de lei da Renamo, destinadas a abrir caminho às elei-
ções para as assembleias distritais, em 2024. “Temos um conselho de jurisdição, temos reuniões de quadros partidários, 
e temos uma comissão política que está neste momento a analisar profundamente que alternativas legais a Renamo vai 
tomar”, disse em Maputo o relator do grupo parlamentar da Renamo, Venâncio Mondlane.

 De acordo com o deputado, 
os projectos de lei da Renamo 
são a base para a realização 
das eleições distritais. “Se não 
tivermos base legal as eleições 
não são viáveis”, apontou.
 Referiu que as eleições distri-
tais são o resultado “da luta 
da Renamo para devolver o 
poder ao povo, uma luta que 
deve culminar na descentrali-
zação. Este é o acordo que o 
Presidente Filipe Nyusi che-
gou com o falecido Presidente 
da Renamo, Afonso Dhlaka-
ma”.
 A posição da Frelimo no 
Parlamento, acusou Mondla-
ne, “é um sinal claro de que 
não há interesse em manter 
o espírito que levou à assina-
tura do acordo entre os dois 
presidentes”.
 Presumivelmente, Mondlane 
referia-se ao acordo de paz 
assinado em Agosto de 2019 
entre o Presidente Nyusi e o 
sucessor de Afonso Dhlakama, 
Ossufo Momade. Esse acordo 
nunca foi publicado, então 
não se sabe o que ele diz so-
bre as assembleias distritais.
 No entanto, Venâncio Mon-
dlane declarou que “a base de 
todo o processo de reconci-
liação e paz reside no acordo 
para a realização de eleições 
distritais”.
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Em causa acusações de raptos e assassinato 

Golpes de Estado e fraudes eleitorais 
minam a democracia em África

A IDC considera que o con-
tinente africano confronta-se 
com movimentos políticos sem 
precedentes, caracterizados por 
dinâmicas desestabilizadoras, 
por vezes violentas, como o 
terrorismo, o questionamento e 
a ineficácia do Estado, a frau-
de eleitoral, sem esquecer as 
tensões sociais daí resultantes, 
bem como o enfraquecimento 
das instituições políticas, au-
sência de liberdade de expres-
são, de imprensa e a corrupção. 
É um retrato que encaixa to-
talmente no que se passa em 
Angola.
Ao sustentar este posiciona-
mento da IDC, o líder da Re-
namo, Ossufo Momade, pre-
sente no evento, sublinhou que 
“entendemos que a África está 
a passar por um momento me-
nos bom, sob ponto de vista 
político, onde a ocorrência de 
golpes de Estado, mudanças 
constitucionais para prolongar 
mandatos e fraudes eleitorais 
têm sido frequentes, o que co-
loca o continente num grande 
desafio para eliminar ou mini-
mizar essas práticas anti-demo-
cráticas”.
Nisso, segundo Momade, “a 
Internacional Democrática do 
Centro, imbuída de valores e 
princípios democráticos, tem 
um papel fundamental para re-
verter essa situação que põe em 
causa as liberdades fundamen-
tais dos cidadãos”. 
Para o efeito, “a família IDC 
deve estar cada vez mais unida 
e solidária para enfrentar estes 
fenómenos”, anotou o líder da 
oposição moçambicana.
Aliás, Momade disse que a des-
locação a Lisboa serviu para 
“avaliarmos o estágio dos resul-
tados do último encontro que 
tivemos com a antiga Secre-
tária-geral do MpD, Filomena 
Delgado, em Julho de 2022, em 
Luanda”.
Segundo Momade, foi consen-
sual que a família da IDC deve 
aprimorar a articulação em 
momentos eleitorais e no fu-
turo ver a possibilidade de ter 
os seus observadores presentes 
em todos os processos eleito-
rais. “A união na família IDC, 
estando os seus partidos mem-
bros na oposição, assim como 

no poder, é fundamental para a 
materialização dos objectivos e 
ideais pelos quais lutamos”.

“Não fechem os olhos aos 
actos inconstitucionais”, 

afirma a UNITA

Presente na conferência, o 
presidente da UNITA, Adal-
berto da Costa Júnior, pediu 
à comunidade internacional 
que não feche o olhos aos “ac-
tos inconstitucionais” pratica-
dos pelo partido no poder em 
Angola, o MPLA, e criticou a 
“conivência” do Banco Mun-
dial que “aprovou programas 
de financiamento formalmen-
te concebidos para comprar 
votos”.
“Faço daqui um apelo à 
União Africana, à União Eu-
ropeia, ao Parlamento por-
tuguês e aos Estados Uni-
dos para que não fechem os 
olhos aos actos inconstitu-
cionais que o partido no po-
der (MPLA) fez e faz para se 
manter no poder e perpetuar 
a pobreza, as dificuldades e 
as crises que afectam os di-
reitos e a liberdade do povo”, 
afirmou o líder da oposição 
angolana, criticando a “coni-
vência” de vários países e ins-
tituições.
Adalberto da Costa Júnior 
citou o Banco Mundial que 
“aprovou programas de finan-

ciamento formalmente conce-
bidos para comprar votos”, e 
disse que há “milhares de an-
golanos a abandonar o país a 
seguir às eleições”.
O líder da UNITA voltou a di-
zer que o seu partido ganhou 
as eleições de 2022, afirmando 
mesmo que “em três anos de li-
derança da oposição nunca me 

deixaram debater com o Pre-
sidente João Lourenço, nunca 
fui entrevistado nos canais pú-
blicos de comunicação social, o 
Tribunal Constitucional anu-
lou, a 10 meses das eleições, 
o congresso que elegeu o can-
didato da oposição, que tinha 
sido feito três anos antes”.
Adalberto da Costa Júnior, 
que apontou a enorme saída de 
cidadãos para o exterior depois 
das eleições, disse que o passa-
do colonial “não explica as di-
ficuldades actuais, mas sim as 
elites governantes e os golpes 
constitucionais, como aconte-
ceram em Angola e na Guiné 
Equatorial”.
A IDC afirma que a conferên-
cia “permitiu-nos trocar pontos 
de vista, confrontar opiniões e 
manter um diálogo construti-
vo sobre as grandes decisões 
da política, da geopolítica e da 
actual governação de muitos 
países, e a luta contra o ter-
rorismo no Sahel e por toda a 
África, com o objectivo de pro-
mover respostas e acções que 
contribuam para a consolida-
ção da Democracia, dos Direi-
tos Humanos, da Liberdade e 
a Paz, em benefício dos povos 
africanos”.
“Analisámos assim, em Lis-
boa, a actual situação geopo-
lítica do continente africano, 
a insegurança que vivem os 
países pela ameaça terrorista, 

A Conferência Democracia em África, realizada há dias, em Lisboa, Portugal, numa iniciativa da IDC – Internacional De-
mocrática do Centro, associação internacional que tem mais de 100 partidos filiados (entre os quais a Renamo e UNITA), 
actualmente presidida pelo ex-Presidente da República da Colômbia, Andrés Pastrana, procura defender a Democracia, 
os Direitos Humanos, as liberdades fundamentais e a paz nos países dos seus membros. Ossufo Momade, líder da Renamo, 
defende a mudança do actual ambiente político em África, caracterizado por golpes de Estado, mudanças constitucionais 

para prolongar os mandatos e fraudes eleitorais, práticas que classifica como anti-democráticas.

Ossufo Momade em Lisboa na conferência da IDC, onde a UNITA pede que se “abra os olhos”

destacando-se assim a falta de 
transparência democrática, a 
reiterada fraude eleitoral que 
tem acompanhado inúmeras 
eleições, o crescimento demo-
gráfico, a deterioração da es-
colaridade das mulheres e do 
seu empoderamento, o ques-
tionamento das minorias, a ex-
clusão social e da juventude, o 
enfraquecimento político, bem 
como outras questões relevan-
tes que afectam o presente e 
pesam sobre o futuro e o de-
senvolvimento de muitos paí-
ses e regiões do continente”, 
refere a IDC nas conclusões, a 
chamada “Declaração de Lis-
boa”.
Na “Declaração de Lisboa”, 
a IDC fala da necessidade de 
consolidação e promoção da 
Paz, da Democracia e da Li-
berdade, “como motores fun-
damentais do desenvolvimento 
económico e social”.
A IDC considera “que a De-
mocracia, o respeito pelos Di-
reitos Humanos e as liberda-
des fundamenais são valores 
e princípios fundamentais das 
Nações Unidas.
Que a Democracia é a forma 
mais realizada de sociedade, 
que reconhece e respeita a li-
berdade e a igualdade de todos 
os cidadãos perante a lei, sen-
do um dos valores universais.
Que o oposto da Democracia é 
a ditadura, em todas as suas 
formas e expressões, o que im-
plica a negação da igualdade e 
a negação dos direitos indivi-
duais.
Que as eleições livres e trans-
parentes, a independência da 
justiça, o Estado de Direito, a 
divisão de poderes e o respei-
to pelos direitos fundamentais 
são os pilares da Democracia 
e da Liberdade. Que o uso da 
tecnologia serve para reforçar 
a Democracia e não para con-
fiscar a escolha dos eleitores”.
Perante a radiografia feita, 
nomeadamente em África, a 
IDC “tomou a decisão de dar 
um passo em frente e criar um 
grupo de trabalho para a defe-
sa da segurança dos Estados, 
da Democracia e das Liberda-
des fundamentais em África, 
com o objectivo de observar 
com total independência o ne-
cessário acompanhamento e a 
correcção das múltiplas e diver-
sas irregularidades e arbitrarie-
dades cometidas, que violam o 
Estado de Direito, os Direitos 
Humanos e outras leis univer-
sais”.Folha8/RedacçãoOssufo Momade
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Lei de Conteúdo local arrisca-se a fiasco
Segundo o economista Hipólito Hamela 

Foi num tom como quem diz 
que esta iniciativa de Lei vai 
ser um fiasco que o economis-
ta Hipólito Hamela se referiu 
sobre ela. As exigências que a 
Lei de Conteúdo Local coloca 
às multinacionais são excessi-
vas para o seu cumprimento, 
o que mostra que elas não vão 
abrir mão dos seus níveis de 
padrão de qualidade somente 
para satisfazer as empresas na-
cionais. 
Hamela defende uma maior 
capacitação e certificação das 
empresas nacionais.
 O economista aponta para 
uma possível falha na elabo-
ração desta iniciativa de lei, 
facto que pode acontecer por 
não haver muita experiência 
e qualificação com os padrões 

internacionalmente exigidos na 
elaboração de normas sobre a 
matéria. 
No seu ponto de vista, a Lei 
deveria exigir que as empre-
sas que fornecem serviços às 
multinacionais se desloquem 
dos seus países e venham se 
instalar aqui em Moçambi-
que, facto que geralmente não 
acontece. “É só olhar para a 
Sasol, as empresas que a forne-
cem serviços estão instaladas 
na África do Sul. E por que 
não se instalam em Moçam-
bique?”, questionou para em 
seguida salientar que “a Mozal 
até aqui é a única empresa que 
fez um esforço enorme nessa 
matéria”.
Uma dos factores que Hamela 
avança como estando por de-
trás do possível fiasco desta 
Lei de Conteúdo Local tem 

a ver com o facto de não se 
negociar a deslocação das em-
presas e suas fornecedoras, de 

modo a agregar maior valor. 
“O próximo contrato de pe-
tróleo e grandes projectos tem 
que se negociar a deslocação 
das empresas e seus fornece-
dores”, defendeu Hamela, que 
falava em aula aberta por oca-
sião do início do ano lectivo na 
Universidade Técnica de Mo-
çambique.
 Um dos aspectos referencia-
dos pelo economista, que tam-
bém poderá estar por detrás 
do fracasso da Lei de Conteú-
do Local, tem a ver com o não 
mapeamento das PMEs, suas 
necessidades e capacidades de 
responder às exigências das 
multinacionais.
 Outrossim, o economista ano-
ta que não é a Lei do Conteú-
do Local que vai fazer as em-
presas nacionais fornecerem 

A iniciativa da Lei de Conteúdo Local, desenhada para alavancar o sector privado nacio-
nal, ainda gera controvérsia no seio dos empresários e analistas económicos, quanto a 
sua real aplicabilidade. Segundo o economista Hipólito Hamela, a ser aprovada, a Lei de 
Conteúdo Local, nos termos em que está, é uma coisa que não vai funcionar, pois há que 
investir mais nas empresas nacionais, e as actuais receitas do gás poderiam ajudar as 

Pequenas e Médias Empresas (PMEs) a alavancar.

serviços e bens às multinacio-
nais, mas sim o uso da tecno-
logia e o conhecimento.
 “É preciso criar capacidades 
nas empresas nacionais para 
elas fornecerem serviços e bens 
e competirem globalmente. A 
lei em referência, na minha 
opinião, não vai resolver estes 
problemas, pelo que temos que 
ter um programa de certifica-
ção de empresas e investir ne-
las”, anotou o economista.
 Hamela foi categórico ao afir-
mar que “a Lei de Conteúdo 
Local, nestes termos em que 
está, é uma coisa que não vai 
funcionar, há que se pensar no 
futuro”. 
Por outro lado, o economista 
entende que o dinheiro que o 
País está a receber agora, das 
receitas do gás, uma parte de-
veria ir ao Fundo Soberano e 
outra para a capacitação das 
empresas de modo a que es-
tas sejam capazes de ombrear 
com outras de fora. A agricul-
tura deveria ter este bolo pro-
veniente das receitas do gás, 
para amortizar as elevadas 
taxas do juro aplicadas pela 
banca, o que torna o investi-

mento neste sector quase im-
possível.
Os pronunciamentos de Ha-
mela ocorrem numa altura 
em que as PMEs aguardam 
com expectativa a aprovação 
do projecto de Lei do Con-
teúdo Local. É uma iniciativa 
de Lei que já foi aprovada em 
Agosto de 2019 pelo Conselho 
Económico, esperando neste 
momento pela aprovação do 
Conselho de Ministros para 
que seja transformada em Lei 
pela Assembleia da Repúbli-
ca.
 Aliás, um dos responsáveis 
pelas PMEs já havia avan-
çado com a possibilidade do 
Governo instar os grandes 
projectos a subcontratar de 
forma orientada as PME’s 
moçambicanas para que, de 

forma directa ou indirecta, 
possam prestar serviços.
“Se houver uma orientação 
para que as PME’s fechem di-
rectamente contratos com as 
multinacionais, isso poderia 
aliviar bastante a situação. 
Mas enquanto não houver 
vontade de quem é de direi-
to, de facilitar as PME’s a 
fechar contratos de forma di-
recta, enquanto se espera pela 
Lei de Conteúdo Local, vai 
ser um fracasso”, sublinhou o 
presidente da Associação das 
Pequenas e Médias Empresas, 
Feito Tudo Male. 

Algumas nuances da Lei 

A iniciativa da Lei do Conteú-
do Local, dentre vários aspec-
tos, estabelece a obrigatorie-
dade dos provedores de bens 
e serviços estrangeiros se asso-
ciarem com pessoas moçambi-
canas e que, na regra de prefe-
rência para a aquisição de bens 
e serviços, os nacionais que 
estejam disponíveis em tempo 
e nas quantidades requeridas 
tenham preferência. 
O projecto impõe ainda que en-

tre 5% e 20% do capital social 
da empresa concessionária de-
vem ser reservados para a par-
ticipação de pessoas públicas 
e privadas moçambicanas, in-
cluindo uma componente “free 
carry” e outra de alienação 
através da Bolsa de Valores de 
Moçambique (BVM), para pes-
soas singulares moçambicanas.  
Entretanto, alguns círculos 
da sociedade suspeitam haver 
um lobby que está a ser feito 
por multinacionais para não se 
aprovar a Lei de Conteúdo Lo-
cal e que o Governo está a ser 
pressionado para não aprovar 
o instrumento, em salvaguar-
da dos interesses das multina-
cionais na contratação de bens 
e serviços e mão-de-obra, bem 
como escapar da obrigatorieda-
de de alienar algumas acções.

Elísio Muchanga 

Hipólito Hamela
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No mundo inteiro, incluindo Mo-
çambique, os factos relacionados 
com calamidades naturais falam 
por si. O movimento estratégico 
e comportamental da sociedade e 

dos governos sucessivos no sentido de minimizar 
os impactos negativos destes fenómenos são a 
prova da consciência desses factos. 
Cavando a história humana descobre-se que es-
tes factos são conhecidos desde tempos remotos. 
As escrituras sagradas nos contam as cheias e 
inundações do tempo de Noé e do incêndio de 
Sodoma e Gomorra. Está registado nos anais da 
história a praga de justiniano, que em 541 DC 
dizimou milhões de pessoas do Império Bizanti-
no. É conhecida a erupção vulcânica do Monte 
Vesúvio, que em 79 DC destruiu as cidades ro-
manas de Pompeia, Herculano e outros assenta-
mentos. 
Mais recentemente e já no século XX da nossa 
era registaram-se cheias e inundações devasta-
doras e frequentes dos rios Nilo, Mesopotâmia, 
Congo, Amazonas, Mississipi, Zambeze, etc.  
No passado distante, com falta de conhecimento, 
as sociedades atribuíam significado mitológico à 
ocorrência da fúria destruidora da natureza, e 
por isso nada faziam para além de orar ou ofe-
recer sacrifícios aos deuses. Hoje não faz sentido. 

Hoje em dia, a atitude de esperar para ver 
é comparável com aquela em que alguém 
caminhando na rua vê uma casca de ba-
nana e põe as mãos na cabeça assustado, 
porque tem a certeza de que vai pisar na 
casca, escorregar e provavelmente cair. 
Se este alguém já escorregou e caiu por 
causa da casca de banana, ou se já ouviu 
que isso aconteceu a alguém no passado, 
e ainda por cima consegue ver a casca a 
uma distância considerável, devia ter vá-
rias formas de evitar pisar na casca da 
banana ou evitar uma queda catastrófica. 
Nada o impediria de orar, mas que não 
fique só por aí. São essas experiências do 
passado, o conhecimento e a informação 
gerada que deveriam permitir-lhe tomar 
atitudes preventivas. 
A prevenção é um acto inerente à vida em 
todos os seus aspectos. Ela procura redu-
zir ou impedir problemas específicos ou 
previsíveis, proteger o “status quo” actual 
de bem-estar e promover resultados dese-
jados. Quem pratica exercícios regulares e 
tem uma dieta balanceada acompanhados 
por visitas periódicas ao médico está a pre-
venir certas doenças e promover uma vida 
mais saudável. O motorista que verifica e 
corrige o funcionamento do carro (travões, 
faróis, óleos, água, bateria, etc.) antes de 
colocar a viatura na estrada está a procu-
rar formas de evitar acidentes ou ficar pen-
durado na estrada.  
A empresa que obriga os seus trabalha-
dores a andarem com capacetes está a 
antecipar a possibilidade de algo pesado 
cair na cabeça de alguém. Estas medidas 
e outras não exemplificadas aqui mostram 
claramente o quão necessária e importante 
é a prevenção exercida em vários níveis. O 
conhecimento e a informação nas mãos de 
cada indivíduo constituem as ferramentas 
principais de prevenção para cada cidadão, 
cada comunidade e cada Governo.  
Em Moçambique não deveria ser um bi-
cho-de-sete-cabeças compreender a neces-

sidade imperativa de existirem comporta-
mentos e actividades comuns e individuais 
direccionados para a redução do risco das 
calamidades naturais. Se por um lado se 
tem consciência global sobre as mudanças 
climáticas, por outro lado sabe-se que os 
desastres naturais de indução hidrológica 
e ciclones (que afectam Moçambique) são 
recorrentes e sabe-se aonde batem com 
maior frequência e quando. Os hábitos de 
prevenção têm que ser tratados em vários 
lotes relacionados, que para além do lote 
de conhecimento e informação tem que 
praticar medidas de longo termo, de curto 
e médio termo, bem como medidas ime-
diatas reactivas. 

a)Conhecimento como arma 
fundamental

Já é mais do que tempo para que o Sis-
tema Nacional de Educação contemple a 
obrigatoriedade curricular sobre os desas-
tres naturais, desde o ensino primário até 
ao universitário. A geração e difusão do 
conhecimento deve-se estender às comuni-
dades, locais de trabalho e todos os outros 
lugares onde por razões diferentes há fun-
cionamento de aglomerados de pessoas. 
Este conhecimento deve vestir os dois la-
dos da moeda, nomeadamente a consciên-
cia dos riscos associados às intempéries 
da natureza e as oportunidades que estas 
podem trazer para melhorar a vida. Os 
meios de comunicação de massas (jornais, 
rádios, televisão, etc.) devem em particu-
lar ter domínio desta matéria, pois eles 
podem ter um alcance maior, bem para 
além das salas de aula. 
No passado, o então Instituto Nacional de 
Gestão das Calamidades chegou a dese-
nhar e a propor o curriculum do ensino 
primário sobre os desastres naturais e for-
mulou os guiões de procedimentos ao ní-
vel das comunidades. Foram esses guiões 
que produziram os Comités Locais de 

Gestão do Risco como os primeiros res-
pondentes em caso de desastre. Caso para 
dizer que existe matéria-prima que pode 
cimentar a cadeia do conhecimento neces-
sário e utilizável para a redução do risco 
das calamidades.
Todo o cidadão deveria ter noção da es-
trutura do planeta e a sua dinâmica de 
cuja a energia e as forças associadas po-
dem transformar-se em desastre com 
impacto devastador. Não seria de outro 
mundo levar cada cidadão a entender os 
perigos e os benefícios associados às cheias 
e inundações, aos ciclones e outras intem-
péries. Aliás, há muita gente que enten-
de a existência destes fenómenos mesmo 
sem saber ler e escrever. Mesmo que o 
entendimento seja associado à mitologia 
que acredita que a fúria da natureza é um 
castigo do além, não custa muito comple-
tar esse raciocínio explorando os pecados 
merecedores do castigo. 
Conhecendo os pecados se encontra ma-
neira de como evitá-los e escapar da fúria 
divina ou dos deuses. Noé e sua família 
escaparam do dilúvio porque tomou me-
didas preventivas. Qual seria o problema 
de mostrar que a destruição dos mangais, 
os incêndios florestais e o corte desmedi-
do de madeiras são parte desse pecado de 
que se pode redimir plantando mais árvo-
res, controlando a erosão, parar de usar 
fogo como forma de limpeza do solo, etc.? 
Seja qual for o método pedagógico a usar, 
o importante é trazer o conhecimento 
para o domínio de todos.  Existe uma ci-
tação que reza que “o conhecimento é o 
olho do desejo e pode se tornar o piloto da 
alma”. 
É bem possível que a atitude da sociedade 
moçambicana não esteja preparada para 
encarar o conhecimento como uma arma 
poderosa, mas basta começar a dar-lhe a 
importância que merece e logo se sabe que 
“tudo pode ser difícil até se tornar fácil” 
numa rotina de práticas apropriadas. 

Se fechas os olhos aos factos vais aprender 
com o desastre- (Provérbio africano)

Opinião

Bairro da Coop, Av. Base Ntchinga, Casa nº 451, Edifício único, Cidade de Maputo.

(30/05/1938 - 22/07/2017)

Paulo Zucula
Calamidades naturais
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Uma Gala e um reconhecimento
de colegas para colegas

Editorial

Era uma vez uma 
Gala. O título caía 
bem. 
Semana passada, o 
Media Club (Clube 

da Imprensa) organizou uma 
Gala top de premiações aos ór-
gãos de comunicação social, aos 
comunicadores e a empresas e 
marcas que pautam pela exce-
lência no contexto da comuni-
cação social, do jornalismo e de 
marketing e publicidade.
A Gala visava reconhecer o 
esforço de jornalistas, de pro-
dutores, de órgãos de comu-
nicação social, de fazedores de 
opinião, mesmo em redes so-
ciais e de programas e empre-
sas jornalísticas que pautam 
pela excelência, rigor e qualida-
de.
Organizada pelo Media Club, 
uma instituição lançada no ano 
passado tendo como caras visí-
veis Tomás Vieira Mário e Elsa 
Matula, a Gala surpreendeu-nos 
pela positiva, mexendo sensi-
bilidades, mentes e figuras da 
dinâmica área da comunicação 
social moçambicana, influente 
mas nem sempre reconhecida 
na vanguarda dos acontecimen-
tos, mas muitas vezes colocada 
de lado por quem acha que es-
ses jornalistas só atrapalham.
A Gala teve requintes de dig-
nidade, tendo conseguido os 
seus propósitos: dar dignidade a 

quem trabalha com amor e pai-
xão no jornalismo, quer fazendo 
rádio, quer fazendo televisão, 
quer escrevendo para órgãos im-
pressos, quer mesmo informan-
do ou formando através das di-
nâmicas redes sociais.
A Gala premiou a excelência 
para profissionais e para pro-
gramas de rádio e de televisão. 
Premiou indivíduos e institui-
ções que, na opinião de um júri 
de quadros competentes na ma-
téria em jogo, ditou quem me-
recia estatuetas nesta primeira 
iniciativa do género.
Há muito tempo que este tipo 
de galas fazia falta no universo 
da nossa comunicação social. O 
Sindicato Nacional de Jornalis-
tas e o MISA, instituições por 
vocação ligadas ao jornalismo 
moçambicano, nunca consegui-
ram promover iniciativas do gé-
nero com tão elevado impacto, 
sendo de saudar o Media Club 
e a dupla dos seus mentores, 
nomeadamente Tomás Vieira 
Mário e Elsa Matula, que mau 
grado as dificuldades conhecidas 
sonharam e transformaram o 
sonho em realidade, realizando 
uma superprodução, estenden-
do um tapete vermelho para a 
malta.
A Gala não só serviu para re-
conhecer a excelência entre os 
profissionais da comunicação 
social moçambicana, como tam-

bém constituiu uma oportuni-
dade para um raro reencontro 
entre estes quadros, uma rara 
dignificação a esta gente, dando 
o prestígio devido aos represen-
tantes do Quarto Poder.
Profissionais com mais de 40 
anos de ofício reencontraram-
-se depois de anos perdidos na 
grande capital, cada um no seu 
lado lutando pela vida cada vez 
mais difícil. Quadros que há 20, 
30 anos juntos cruzaram o País 
e o Mundo, e nos últimos anos 
se desligaram da profissão por 
diferentes razões, reencontram-
-se na Gala da Media, semana 
passada, e mataram saudades 
com visível orgulho, por final-
mente alguém se ter lembrado 
deles, convidando-lhes para um 
evento de luxo. 
Mas não foi só o reencontro en-
tre estes colegas que marcou a 
Gala. O encontro entre a velha 
e nova geração de jornalistas 
foi emocionante, com diferen-
ças visíveis nos conceitos, nas 
“escolas” e na maneira de ser. 
Os tempos e as épocas deixam 
diferenças e, na Gala, era vi-
sível essa diferença entre as 
diversificadas escolas de jorna-
lismo, com uns mais recatados, 
mais modestos e mais serenos, 
e outros mais expostos, mais 
agressivos, digamos assim, e 
até mais arrogantes. Os tempos 
definem estes detalhes e a Gala 

serviu como termómetro tam-
bém para se ver a quantas an-
damos em termos de modéstia 
e humildade.
Foi uma primeira experiência, 
à qual certamente se seguirão 
outras. Naturalmente haverá 
tempo e oportunidades para 
se aprimorar aspectos menos 
bem conseguidos, quer a nível 
de critérios de premiação quer 
a nível mesmo da cobertura 
nacional da classe jornalística, 
no contexto da Gala do Media 
Club.
Nesta primeira edição pareceu-
-nos que as atenções estiveram 
apenas viradas a Maputo, es-
quecendo-se o valioso e gran-
dioso contributo que colegas 
residindo nas províncias dão ao 
pluralismo informativo, através 
dos seus trabalhos nas rádios, 
nas televisões e em pequenos 
órgãos de comunicação social 
impressos.
Depois da primeira edição da 
Gala fica a expectativa sobre 
quando e como será a segunda. 
Há ainda muito jornalista por 
premiar, por reconhecer. Há 
ainda muitos influenciadores. 
Há ainda muitas estações de 
rádio e televisão com trabalho 
impactante. Há programas e 
profissionais que deram e ainda 
dão que justamente merecem 
estar na galeria de excelência 
do Media Club.

Vamos lá ver o que se segue. 
Mesmo a homenagem justa 
feita aos fundadores da comu-
nicação social moçambicana 
não inclui muitos dos que de 
forma brilhante exerceram o 
jornalismo depois da Indepen-
dência Nacional. Do Rovuma 
ao Maputo e com tempo, cal-
ma, justeza e paciência, há 
nomes que merecem aparecer 
na tela. Acreditamos que esse 
TPC ficará a cargo do júri e 
dos líderes do Clube da Me-
dia.
Finalmente, há que reconhe-
cer nesta Gala a pronta res-
posta dada pelos parceiros e 
patrocinadores. Grandes em-
presas, grandes marcas que 
juntaram o seu prestígio a uma 
classe de prestígio, num evento 
de reconhecimento profissional 
da classe para a classe, de cole-
gas para colegas.
Pois, desta vez o barulho foi en-
tre eles, os jornalistas e comuni-
cadores, e nenhuma instituição 
de fora foi chamada para dizer 
quem entre jornalistas e órgãos 
de informação é merecedor de 
referência. Foi tudo entre eles, o 
que dá legitimidade à iniciativa 
e retira as intrigas e barulhos 
que existem sempre que alguém 
de fora quer se meter no sensí-
vel mundo dos homens da pena. 
Valeu. Vamos ver o que nos 
dirá o futuro.  

DESEVOLVIMENTO:

(30/05/1938 - 22/07/2017)

A Convenção sobre os Direi-
tos da Criança continua a ser 
um instrumento orientador 
para os países no sentido de 
implementarem uma agenda 
que vá de acordo com as ne-
cessidades das crianças e das 
suas famílias, particularmente 
em períodos desafiadores como 
o que vivemos. No nosso caso, 
se mesmo sem os tais períodos 
desafiadores este e outros di-
reitos humanos nunca foram 
cumpridos, agora a situação é 
ainda mais dramática.
“O cenário actual é desafia-
dor, mas é importante que esta 
crise não se transforme numa 
crise dos direitos da criança. 
Falhar com a criança e os seus 
direitos hoje é falhar com o 
presente e o futuro. Nenhuma 
sociedade prospera se os direi-
tos da criança não forem pro-
tegidos”, afirma Ivan Yerovi, 

300 milhões de crianças precisam de ajuda (Conclusão)
Representante do Unicef em 
Angola.
Diante dos desafios, o Unicef 
recomenda que se mantenha a 
criança no centro das decisões, e 
que ela continue a ser priorida-
de absoluta. 
Para isso é urgente materializar 
e monitorizar a implementação 
dos 11 Compromissos, para ga-
rantir a sustentabilidade de to-
dos os avanços alcançados até 
à data, ao mesmo tempo que se 
reforça o investimento no sector 
social.
Oficialmente, Angola fez pro-
gressos na implementação da 
Convenção sobre os Direitos 
da Criança, destacando-se, por 
exemplo, o aumento da cober-
tura do registo de nascimento, 
o aumento do acesso ao ensino 
ou o aumento do investimento 

na aquisição de vacinas. É cla-
ro que, no terreno, o registo de 
nascimento não enche barriga e 
a compra de vacinas não é sinó-
nimo de que elas sejam minis-
tradas.
Outros passos importantes da-
dos recentemente (de acordo 
com a propaganda oficial e que 
conta com a cobertura do Uni-
cef) foram a aprovação do De-
creto Executivo Conjunto que 
aprova os Procedimentos Ope-
racionais Padrão no âmbito da 
Lei do Julgado de Menores; a 
inclusão no Orçamento Geral do 
Estado de recursos para o pro-
grama de Transferências Mone-
tárias destinado às crianças me-
nores de 5 anos, assim como a 
definição de um orçamento que 
contempla questões sensíveis ao 
género. Estas e outras acções 

promovem, de certa forma, um 
ambiente mais propício para 
o desenvolvimento da criança. 
Para as que estiverem vivas…
“Reconhecemos que muito 
tem sido feito, mas não deve-
mos descansar enquanto ainda 
existirem crianças sem vacinas, 
fora da escola, crianças sem 
nenhum documento de iden-
tificação; enquanto existirem 
crianças caladas vítimas de 
violência, e crianças a padece-
rem de malnutrição ou algu-
ma doença prevenível”, apela 
o Unicef, certamente inspirado 
pelo conforto de os donos dos 
escravos terem todos os dias, 
pelo menos, três coisas que fal-
tam a milhões de crianças ango-
lanas, as refeições.
É tempo de (re)imaginar um 
presente e futuro diferente, é 

tempo de definir e agir sobre 
metas claras que trarão mudan-
ças na vida das crianças a curto, 
médio e longo prazo. É isso que 
se espera de um país rico, inde-
pendente há 47 anos e em paz 
total há 20 anos. As crianças 
angolanas contam com todos e 
cada um ou cada uma, para 
poderem viver num ambiente 
seguro e favorável para o seu 
desenvolvimento, um ambiente 
onde tenham voz e vez.
O Unicef apela para um es-
forço conjunto na construção 
e fortalecimento de uma rede 
de protecção da criança onde 
actores do Governo, famílias, 
sociedade civil, sector privado 
trabalhem em conjunto para 
providenciar o necessário a 
cada criança, porque ela não 
pode esperar. Folha 8
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Lurdes Zasmina
A PGR decidiu, com base no número 1 do artigo 

35 e no número 6 do artigo 38 do Código de Estra-
da, aprovado pela Portaria nº 13469, que a coloca-
ção de películas escurecedoras no vidro pára-brisas e 
nas janelas dos veículos viola as normas regulamen-
tares e, por conseguinte, passível de aplicação de 
multas, cujos valores constam do instrumento legal 
supra mencionado pelas autoridades competentes. 
É punida com a multa de 2750 meticais e com per-
da dos objectos.

Lucílio Majante
A composição e cor dos vidros dos veículos au-

tomóveis não constam da lista das características 
definidas na lei, pelo que a colocação das pelícu-
las escurecedoras não consubstancia, legalmente, 
uma alteração do padrão dos veículos. Por isso, 
entendo que a actuação da PRM é ilegal, ina-
ceitável e violadora do princípio de legalidade a 
que os agentes da lei e ordem estão vinculados. A 
PRM entende que a colocação de películas escu-
recedoras nos vidros impede a visibilidade.

PGR dá luz verde à PT para autuar automobilistas de 
carros com vidros fumados

Olívio Jeco
Penso que a Polícia de Trânsito tem luz verde 

para voltar a autuar os automobilistas. A polé-
mica sobre a proibição ou não de circulação de 
viaturas com vidros fumados iniciou em meados 
do ano passado, quando a Polícia de Trânsito 
começou a aplicar multas, ou no mínimo man-
dar retirar as películas nas viaturas, consideran-
do que esta situação fazia parte das alterações 
das características das viaturas.

Ester Jeremias
O n.º 3 do artigo 89 do Código de Estrada 

proíbe a instalação e utilização de quaisquer 
aparelhos, dispositivos ou produtos susceptíveis 
de revelar a presença ou perturbar o funcio-
namento de instrumentos destinados à detec-
ção ou registo das transgressões. A proibição 
de circulação de viaturas com vidros escuros é 
uma prática ilegal recorrente e assumida pelos 
agentes da Polícia.

Opinião

Falta literacia visual no jornalismoA comunicação visual co-
meça antes da escrita. De-
pois, ao longo do ensino 
escolar obrigatório, a edu-
cação visual passa para 
segundo plano. A leitura 
na diagonal do texto escri-
to acaba por se sobrepor à 
leitura visual. Passamos a 
estar condicionados na ca-
pacidade de representar ou 
de interpretar visualmente. 

Ademocratiza-
ção  da  f o to -
grafia, através 
da revolução 
digital, deixou-

-nos a todos a ver e a fa-
zer gestos fotográficos pou-
co pensados. De stick com 
um smartphone ou de dro-
ne como crianças, vemo-
-nos em selfies ou olhamos 
o horizonte de outro modo. 
Inundamos e afogamo-nos 
em megabytes de RGB’s a 
perder no éter.
No frenesim do grande ba-
zar visual em que vivemos 
– de revistas, jornais, redes 
sociais, etc. – raramente 
surge o tempo para olhar e 
raramente surge uma ima-
gem com a força para nos 
fazer parar, sentir e reflec-
tir. Muitas imagens publica-
das são simples ilustrações 
que nada acrescentam.
Neste tsunami visual que 
nos arrasta, o bom jornalis-
mo deveria saber navegar e 
ajudar os leitores a encon-
trar portos e faróis. Muitas 

vezes, a redundância entre 
fotografias e textos cumpre 
só com a função de deixar 
a grande mancha de carac-
teres ser mais ligeira e me-
nos maçadora nos layouts. 
O decrescente espaço em 
papel condicionou a repor-
tagem fotográfica na rela-
ção quase inversa em que 
o espaço virtual infinito da 
internet banalizou a publi-
cação de fotos. As grandes 
revistas e jornais de outro-
ra, com grandes espaços de 
fotografias, deram lugar a 
mais pequenos jornais e re-
vistas com muitos “selos de 
correio”.
O decrescente investimento 
e rendimento dos meios de 
comunicação sacrificou o 
número de reportagens, de 
jornalistas, de páginas e de 
tiragens mas não a sofregui-
dão dos cidadãos de verem 
e saberem mais. A maioria 
dos cidadãos recebe as no-
tícias e procura informação 
num smartphone (já nem é 
no pc) e não se vislumbra 
outra tendência dominante 
no futuro. Já ninguém abre 
um jornal de papel num 
transporte público e pou-
cos o fazem num café. Mi-
lhares tiram do bolso o seu 
smartphone, consultam a 
meteorologia, escolhem um 
filme ou informam-se sobre 
assuntos do seu interesse 
nacionais, internacionais ou 

desportivos.
Muitos profissionais da fo-
tografia de imprensa com 
saudosismos ou desalento 
vêem o fotojornalismo na 
geriatria ou nos cuidados 
intensivos. Está pálido, tal-
vez anémico! Afinal, depois 
de tantas horas e dias em 
pé a olhar e pensar fotogra-
fias dá que pensar. O foto-
jornalismo tem de conquis-
tar maior e melhor espaço 
nos novos meios, deixando 
de ser uma bengala de ilus-
tração frequente e mecani-
camente editada com pouca 
moderação e reflexão visual. 
Quantas mini fotos de uma 
entrevista valem uma boa e 
grande foto? Quantas fotos 
são usadas como filetes de 
paginação? Quantas assina-
turas de foto são esquecidas 
ou escritas em caracteres de 
tamanho ilegível?
Basta só um boneco? Mui-
tas vezes, sim. No entanto, 
a produção e publicação 
de mais reportagens foto-
gráficas em formato galeria 
trará seguramente mais lei-
tores interessados em ver e 
saber mais. Mas que essas 
as galerias não sejam meros 
contadores estatísticos.
A presença e pro-actividade 
de editores de fotografia não 
se sobrepõe à dos designers 
e outros editores e aportaria 
uma maior complementari-
dade do texto e da visão e 

um maior e melhor interesse 
dos leitores. Por outro lado, 
em órgãos mais pequenos 
não existindo essa categoria 
profissional, deveria existir 
a sensibilidade e a formação 
para essa função.
Existem vários tipos de es-
crita – poesia, literatura, 
publicidade, jornalismo… 
Mas, se para escrever não 
basta ter uma caneta, por 
que é que para fotografar 
bastaria ter uma máquina? 
Também existem diferentes 
tipos de fotografia – artís-
tica, publicitária, jornalís-
tica… Falta reconhecimento 
da especialização profissio-
nal do fotojornalismo que 
pressupõe conhecimentos de 
técnica, de arte, de comuni-
cação visual, de recolha de 
informação e deontologia 
jornalística.
A mesma democratização 
tecnológica que no virar do 
século banalizou a fotogra-
fia abalou o fotojornalismo. 
Nessa tendência tecnológica 
a autossuficiência levou al-
guns meios de comunicação 
a contratarem “canivetes 
suíços” – jornalistas que se-
guravam um microfone, fa-
ziam fotos, tomavam notas, 
filmavam e escreviam – é o 
frequentemente designado 
backpack journalist. E essa 
tendência germinou em me-
nos qualidade e menor pro-
fundidade para os leitores.

Ficámos, tal como os leito-
res, mais pobres.
Trabalhos de reportagem 
aguardam nas gavetas e 
só vêem a sua publ ica-
ção depois de premiados 
em concursos. Freelancers 
são forçados a assumir ex-
c lus iv idade,  sem víncu-
los formais ou financeiros. 
Fotojornalistas nacionais 
“emigram editorialmente”, 
publicando o seu trabalho 
em prestigiados órgãos in-
ternacionais. Tal como em 
outras áreas da sociedade 
também aqui encontramos 
uma geração mais bem pre-
parada e pouco reconhecida.
A universalidade da lingua-
gem visual do fotojornalis-
mo não precisa de tradução, 
somente que a publiquem. 
Antes de ler, já víamos. O 
espaço para bom fotojorna-
lismo está entre nós e hoje, 
é ainda maior. Urge capaci-
dade e vontade para olhar 
o fotojornalismo nos novos 
suportes. Faltam bom senso 
e humildade para assumir e 
combater a iliteracia visual 
nas redacções.
Acredito que os cidadãos 
merecem melhor informação 
visual dos órgãos de comu-
nicação social e do todos os 
jornalistas.
Folha 8
Nota: Artigo publicado 
no site do Sindicato dos 
Jornalistas de Portugal.

José Manuel Ribeiro 
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Ensino bilingue contribui de forma 
significativa para o sucesso escolar 

A Comissão de Defesa, Seguran-
ça e Ordem Pública da Assem-
bleia da República instou há dias 
a Direcção- Geral das Alfânde-
gas de Moçambique a ser mais 
actuante na defesa da soberania 
económica do País, mediante o 
controlo e fiscalização cerrado 
ao contrabando de mercadorias, 
bem como no combate à fuga ao 
fisco, duas situações que têm le-
sado o Estado na arrecadação de 
receitas.
Este apelo foi feito pelo presi-
dente da Sexta Comissão, a de 
Defesa, Segurança e Ordem Pú-
blica, Raimundo Diomba, duran-
te um encontro de trabalho que 
aquele grupo de deputados da 
Assembleia da República efec-
tuou à Autoridade Tributária de 
Moçambique, cujo objectivo era 
de se inteirar sobre a sua organi-
zação, funcionamento e desafios 
que enfrenta no seu trabalho.
“Devem continuar a cooperar 

com outras forças alfandegárias 
dos países vizinhos, nas frontei-
ras, para que haja harmonia no 
controlo de contrabando e de 
fuga ao fisco”, disse Diomba, fri-
sando que os deputados ficaram 
satisfeitos porque, apesar de di-
versos desafios não tem havido 
grandes problemas para o seu 
funcionamento.
Na ocasião, o director-geral das 
Alfândegas de Moçambique, 
Taurai Tsama, apelou “aos de-
putados sobre a sensibilidade do 
Governo sobre a necessidade de 
apetrechamento daqueles ser-
viços, sobretudo na aquisição e 
alocação de material de vigilân-
cia e fiscalização no alto- mar, 
local que se acredita que pode 
ser corredor de tráfico de dro-
gas”.
No que diz respeito à questão de 
arrecadação de receitas, Tsama 
informou aos deputados da As-
sembleia da República que “a 

perspectiva para o ano 2023 é 
de cobrança de 103.756.357,51 
mil meticais, tendo sido cobra-
dos até ao dia 19 de Fevereiro 
corrente cerca de 10.814.008,55 
mil meticais, correspondente 
a uma realização de 11,61 por-
cento e um desvio negativo de 
82.341.413,24 mil meticais.
“Este nível de cobrança repre-
senta um crescimento nominal 
de 4.01 porcento em relação a 
igual período de 2022, que foi 
de 10.397.533,85 mil meticais, o 
equivalente a uma realização de 
13.12 porcento”, referiu Tsama.
Acrescentou que “dentre os vá-
rios desafios há necessidade de 
aprimoramento do controlo e 
fiscalização aduaneira nas prin-
cipais linhas de fronteira rodo-
viária que ligam os pontos de 
entrada e saída das mercadorias, 
incluindo as cidades-capitais, 
bem como a costa marítima”.

António Nhangumbe

Deputados exigem controlo cerrado 
ao contrabando de mercadorias

Está comprovado que o ensino 
bilingue tem contribuído de for-
ma significativa para o sucesso 
escolar nas classes iniciais e, com 
vista a consolidar os resultados 
até aqui alcançados com a in-
trodução do ensino bilingue, a 
ministra da Educação e Desen-
volvimento Humano, Carmelita 
Namashulua, lançou, no âmbito 
das celebrações do Dia Inter-
nacional da Língua Materna, a 
campanha de advocacia em prol 
do ensino bilingue.  
Trata-se de uma acção de ad-
vocacia que visa envolver, para 
além dos órgãos de comunicação 
social, os pais e encarregados de 
educação, líderes comunitários, 
para a massificação e conscien-
cialização sobre a importância 
do ensino bilingue.
Na ocasião, Namashulua instou 
aos presentes a reflectirem sobre 
o impacto das línguas nacionais 
na transformação da educação, 
na afirmação da moçambica-
nidade, tendo como lema para 
este ano “Educação multilingue 
- uma necessidade de transfor-
mar a educação”, cuja reflexão 
deve ser igualmente em relação 
ideal de uma educação inclusi-
va, patriótica e de qualidade.
A governante assegurou igual-
mente que “queremos uma 
educação onde os professores 
ensinam, os alunos aprendem 
efectivamente e as competên-
cias se revelem na melhoria das 
condições de vida dos cidadãos 
moçambicanos”.
Por outro lado, de acordo com 
a ministra, a participação siste-
mática de Moçambique nas cele-
brações do Dia Internacional da 
Língua Materna justifica-se pelo 
reconhecimento da importância 
inequívoca das línguas nacionais 
no processo de ensino-aprendi-
zagem e enquadra-se sobretudo 
na implementação da Lei núme-
ro 18/2018 de 21 de Dezembro, 
que no seu artigo 12 confere ao 
ensino bilingue o estatuto de 
uma modalidade de ensino no 
subsistema de educação geral, e 
em particular no ensino primá-
rio.
“O ensino bilingue tem o po-
tencial de facilitar a ambienta-
ção, comunicação, assimilação 
e aprendizagem das classes ini-

ciais em contexto multilingue, 
recorrendo às línguas das nossas 
crianças nas escolas, evitando 
desse modo as barreiras linguís-
ticas culturais, por isso, no qua-
dro da implementação da Lei do 
Sistema Nacional da Educação, 
o ensino bilingue tem nos permi-
tido lograr ganhos significativos 
que se revelam no crescimento 
de efectivos”, disse Namashulua.
Para a governadora da provín-
cia de Gaza, Margarida Mapan-
dzene, as celebrações do Dia In-
ternacional da Língua Materna 
é um momento oportuno para 
desenvolver-se uma reflexão so-
bre a utilidade da língua mater-
na na sociedade moçambicana.
O ano 2023, segundo a gover-
nante, é um marco com a ino-
vação do Sistema Nacional da 
Educação a introduzir o sistema 
bilingue nas escolas, modalidade 
pela qual todas as crianças te-
rão a oportunidade de aprender 
usando a sua língua materna.
Do ponto de vista pedagógico, 
a fonte referiu que esta moda-
lidade de ensino proporciona 
boa comunicação e melhora a 
interacção aluno-professor na 
sala de aulas, contribuindo deste 
modo na melhoria do rendimen-
to escolar.
No contexto sócio-cultural, de 
acordo com a Mapandzene, esta 
modalidade de ensino contribui 
para o conhecimento, promoção 
do multilinguismo e multicultu-
ralismo, através da valorização, 
preservação e desenvolvimento 

A província de Gaza acolheu recentemente o lançamento da campanha de advocacia 
em prol do ensino bilingue, cuja acção tem em vista assegurar a massificação, difusão 
e garantir que mais crianças nas zonas rurais possam aderir ao ensino bilingue. 
A iniciativa teve lugar no âmbito das celebrações do Dia Internacional da Língua 
Materna, cujas cerimónias centrais aconteceram na Escola Primária Completa de 

Guemulene, no posto administrativo de Malehice, distrito de Chibuto.

das línguas moçambicanas, faci-
litando a participação activa das 
comunidades na vida escolar.
“O distrito de Chibuto, que este 
ano acolhe as celebrações do Dia 
Internacional da Língua Mater-
na, é disso exemplo; encontra-
mos aqui uma população apai-

xonada em falar Chi-changana 
e a UDEBA-LAB, parceiro da 
Educação, proporciona acções 
através da capacitação de pro-
fessores para melhor atender 
alunos que aprendem na mo-
dalidade bilingue”, explicou a 
fonte.
Para Mapandzene, estes dados 
exigem de todos maior envolvi-
mento com vista a fazer com-
preender que as línguas mater-
nas são essenciais para o alcance 
e desenvolvimento, porque é 
com elas que no seu dia-a-dia a 
maior parte dos moçambicanos 
se expressa, aprende e participa 
na vida familiar e pública.
“O sucesso na implementação 
de vários programas e projectos 
de desenvolvimento local, em 
grande medida, depende de boa 
comunicação para que as comu-
nidades possam ter uma boa 
participação consciente e conse-
quentemente se apropriarem dos 
mesmos”, explicou.
De seguida recordou aos pre-
sentes que a língua materna é 
a primeira identidade e é um 
meio de inserção social que as-
segura a transmissão de valo-
res, experiência e saberes locais 
de geração em geração, daí que 
“apelamos aos pais e encarrega-
dos de educação e aos professo-
res para que estimulem as novas 
gerações a usarem e preservar as 

nossas línguas maternas”, aflo-
rou.
A UDEBA-LAB é reconhecida 
ao nível da província de Gaza 
como um dos parceiros da Edu-
cação que muito tem contribuí-
do para o desenvolvimento do 
sector.
Chamado a intervir, Januário 
de Sousa, director executivo 
desta associação que trabalha 
em prol de educação de quali-
dade, reafirmou o compromisso 
da instituição que representa em 
continuar a trabalhar com vista 
a formação de um homem ínte-
gro e capaz de interagir com o 
meio que lhe rodeia e tirar dele 
o seu maior proveito.
Para Januário de Sousa, a 
UDEBA-LAB tende a especiali-
zar-se na área de educação for-
mal e não formal, promovendo 
deste modo uma maior partici-
pação, desde professores, alu-
nos, conselhos de escola, pais e 
encarregados de educação e ges-
tores do sistema para que os ob-
jectivos do sector da Educação 
sejam alcançados.
Dados da província de Gaza in-
dicam que o ensino bilingue é 
ministrado em todos os distritos 
da província de Gaza e nele es-
tão inscritos 27.023 alunos, con-
tra 26.355 inscritos em 2022, um 
crescimento na ordem de dois 
porcento. 

Aida Matsinhe 



28 de Fevereiro 2023   |   Terça-feira 11MAGAZINE Independente  |

CFM introduz mais uma carreira de Automotoras Boane-Maputo

Tendo em vista minimizar a dificuldade de ligação entre Boane e Maputo, na sequência 
das chuvas que devastaram as vias de acesso, a Empresa Portos e Caminhos de Ferro de 
Moçambique (CFM) introduziu no dia 16 de Fevereiro mais uma carreira de Automotoras 
de Maputo para Boane, sendo que as Automotoras irão partir às 17:15 horas e às 18:00 ho-
ras. E de Boane para Maputo, a primeira Automotora irá partir às 05:15 horas e a segunda 
parte no horário habitual das 06:30 horas.

Os CFM já restabeleceram a circulação do comboio de passageiros partindo de Goba, 
cujas carruagens estavam retidas naquela estação fronteiriça em consequência da interdi-
ção da linha em resultado das enxurradas ocorridas naquela região.

Os CFM aproveitam para reiterar aos estimados passageiros para estarem vigilantes aos 
actos de vandalismo contra os meios circulantes que são úteis a todos. No dia 15 de Feve-
reiro anotamos com muita tristeza acções criminosas de arremesso de pedras contra a Au-
tomotora que circulava na rota Maputo-Marracuene.

Valorizemos o Nosso Património

Maputo, 17 de Fevereiro de 2023

Gabinete de Comunicação e Imagem

COMUNICADO DE IMPRENSA

Publicidade
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“Chapa” sobe sem garantias de acabar com encurtamento de rotas e entrevistas 
FEMATRO culpa a Polícia Municipal por falta de fiscalização

Depois de recusada a subida de 
7 meticais, os 3 meticais são a 
única consolação dos transpor-
tadores e desalento dos transpor-
tados, que terão mais uma vez 
de apertar os cordões à bolsa e 
pagar sem garantias quanto ao 
encurtamento de rotas e entre-
vistas dos cobradores. 
A nova tarifa aprovada pela FE-
MATRO e chancelada pelo Mu-
nicípio de Maputo indica que o 
preço do transporte público de 
passageiros na cidade de Maputo 
sobe em três meticais, preço que 
no entanto se aplica no Grande 
Maputo.
Assim, as rotas que aplicavam 
12 meticais passam a cobrar 15 
meticais e nas rotas cuja tarifa 
era de 15 meticais serão aplica-
dos 18 meticais.
Alexandre Muianga, vereador 
da área de Transportes e Mobi-
lidade, no Município da Cidade 
de Maputo, explica que “cons-
cientes da insustentabilidade do 
subsídio” foram realizadas várias 
rondas de discussão com o Go-
verno Central, das quais saiu um 
consenso para um incremento da 
tarifa em três meticais.
“Da articulação tida com o Go-
verno Central, conscientes da 
insustentabilidade do subsídio 
realizamos várias rondas de dis-
cussão, debate e conseguimos 
encontrar consenso. O Conse-
lho Municipal de Maputo e os 
transportadores, representados 
pela FEMATRO, decidiram um 
incremento da tarifa em três me-
ticais, no lugar de sete como an-
teriormente foi proposto. 
O Conselho Municipal de Mapu-
to deliberou o incremento desta 
tarifa em três meticais a partir 
de segunda-feira, 27 de Fevereiro 
de 2023”, disse.
Muianga explicou que a subida 
das tarifas só abrange os trans-
portadores filiados à Federação 
Moçambicana das Associações 
dos Transportadores Rodoviários 
(FEMATRO) e não aos trans-
portes municipais.
Entretanto, apesar desta subida 
nenhuma das partes garantiu o 
fim dos encurtamentos de rotas, 
muito menos eliminar as entre-
vistas ao passageiro. 
Contactado pelo MAGAZINE, 
o presidente da FEMATRO, 

Castigo Nhamane, disse que a 
agremiação queria um aumento 
maior, isto é, de sete meticais, 
porém, desta vez não consegui-
ram, mas promete que as nego-
ciações irão continuar, afirmando 
que para a decisão de aumentar 
o equivalente a três meticais pe-
sou mais a parte humana.
“Reconhecemos as dificuldades 
que recaem sobre os transporta-
dores e os transportados”, disse 
Nhamane, mas neste momento 
estão satisfeitos com os três me-
ticais que seriam aplicados a par-
tir de segunda-feira, dia 27.
Um outro dado abordado pelo 
MAGAZINE ao presidente da 
FEMATRO tem a ver com o 
encurtamento de rotas e as en-
trevistas ao passageiro, facto que 
Nhamane rebateu de imediato e 
atribuiu a culpa à Polícia Muni-
cipal pela deficiência na fiscaliza-
ção dos transportadores.
“O encurtamento de rotas é uma 
indisciplina praticada pela tripu-
lação, isto é, pelo motorista e co-
brador”, disse Nhamane, frisan-
do que “nós temos vindo a dizer 
todos os dias, através dos media, 
que o encurtamento de rotas não 
é da orientação da FEMATRO, 
das associações e muito menos 

dos proprietários dos carros”. 
Castigo Nhamane sublinhou que 
a matéria de fiscalização cabe 
à Polícia Municipal, Polícia de 
Protecção e à própria população, 
o passageiro, que devem denun-
ciar. Nós como FEMATRO não 
somos permitidos fazer a fiscali-
zação, embora tenhamos algu-
mas brigadas em certos termi-
nais específicos em que tal somos 
permitidos”, acrescentando que 
“estamos a dizer que aquele indi-
víduo que pratica esta acção de 
encurtar rotas e entrevistas ao 
passageiro não foi orientado por 
nós, e isso não faz parte do nos-
so trabalho. É indisciplina e tem 
que ser punido”.
Outrossim, Nhamane salien-
ta que este problema prevalece 
muitas vezes porque a Polícia 
Municipal quando se depara com 
uma situação dessas prende o 
autocarro e solta o infractor, isto 
é, o motorista, o que deveria ser 
o contrário, punindo o motorista. 
“O passageiro moçambicano tem 
que resgatar a vigilância popular, 
não pode ser visto como normal 
o motorista encurtar a rota e os 
passageiros não dizerem nada. 
Este é um problema social gra-
ve”, anotou Nhamane.

Mas adiante referiu ser possível 
estancar o encurtamento de ro-
tas desde que a fiscalização e as 
entidades que tem o direito de 
fiscalizar agem conforme, como 
prender o motorista, por exem-
plo.
 “Já entramos em conversações 
com a Polícia, mas o problema 
continua”, disse a fonte.

Município atira a responsabi-
lidade à FEMATRO

É a partir desta segunda-feira, 27 de Fevereiro, que os transportadores de várias rotas ao nível do Grande Maputo iniciaram 
com a cobrança da nova tarifa do “chapa”, que surge depois de fracassado e não cumprimento por parte do Governo do 
subsídio ao passageiro, bem como o subsídio aos transportadores. Entretanto, várias associações e transportadores não 
garantem que com a nova tarifa se vai respeitar o cumprimento de rotas, bem como eliminar as famosas entrevistas com 
o objectivo de conhecer o destino do passageiro. As famosas entrevistas visam transportar apenas passageiros que usam o 

“chapa” para distâncias mais curtas. A Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários (FEMATRO) empurra a 
responsabilidade de fiscalização à Polícia Municipal, mas esta preferiu não falar do assunto à nossa reportagem.

Para reagir ao caso de encurtamento 
de rotas e entrevistas, o MAGAZI-
NE contactou a Polícia Municipal, 
tendo esta se fechado em copas. 
A nossa reportagem insistiu mais 
de duas vezes junto ao gabinete do 
porta-voz do Comando da Polícia 

Municipal de Maputo, Mateus Cuna, 
mas este, inflexível e extremamente 
ocupado, convidou o jornal a regres-

sar três dias depois. 
Chegados ao dia combinado, Cuna 
mandou alguém nos informar que 
ainda estava ocupado, pelo que de-
víamos anunciar o assunto e depois 
nos iria contactar.

Munícipes indignados e revolta-
dos com o reajuste 

“Isto está um caos e eu não gostei. 
Está difícil apanhar ‘chapa’ agora e 
com essa subida do transporte mui-
tos vão optar em caminhar. Eu por 
dia terei que gastar mais de 50 meti-
cais para chegar à escola, mas antes 

Elísio Muchanga 

Castigo Nhamane
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“Chapa” sobe sem garantias de acabar com encurtamento de rotas e entrevistas 
gastava menos que isso. Pedimos 
ao Governo para que nos ajude, a 
vida está difícil para todos, sim, 
mas no nosso País as coisas estão 
bem piores”, disse a estudante 
Ana Maringula.
Outro estudante revelou que 
terá que optar por outro meio 
de transporte, além do “chapa”, 
para chegar à faculdade, estando 
ciente das dificuldades que terá 
de enfrentar ao pedalar por lon-
gas distâncias. 
A fonte defende que a priori-
dade do Governo devia ser a 
reabilitação das estradas da ca-
pital, numa primeira fase, para 
facilitar a circulação de pessoas e 
bens. “É muito complicado para 
um estudante como eu porque 
para chegar à faculdade preciso 
de apanhar três ‘chapas’; eu não 
trabalho, não tenho negócio, só 
dependo dos meus pais, facto que 
torna este agravamento muito 
complicado. Com esta subida do 
transporte não me resta muita 
alternativa além de caminhar ou 
usar a minha bicicleta para che-
gar à faculdade, mas mesmo as-
sim não será fácil. 
Na verdade, o Governo sabe mui-
to bem o que deve fazer, as estra-
das estão um caos e os ‘chapas’ 
sobem. Como é possível isso? Não 
é justo o que está a acontecer no 
nosso país”, disse um dos muníci-
pes interpelado pela nossa repor-
tagem.
Jorge Paulo, um encarregado de 
educação, fala das dificuldades 
que poderá enfrentar para man-

dar os seus filhos à escola. A 
fonte afirma que essa subida do 
transporte não é bem-vinda, uma 
vez que a mesma é muito eleva-
da, defendendo a redução da ta-
rifa para que possa aliviar o custo 
de vida.
“Os meus filhos precisam de fa-
zer ligações para chegar à esco-
la, quer dizer que cada um deles 
deve apanhar dois a três chapas 
para chegar ao destino. Não será 
nada fácil gerir essa situação, 
olhando para o custo de vida que 
está muito elevado. 
Eu não estou preparado para ge-

rir tudo isso, mas vamos ver no 
que vai dar. Acho que o Governo 
devia subsidiar o transporte, pois 
essa é tarefa do Governo e sabe 
muito bem disso. O que está a 
acontecer é que somos transpor-
tados por transportadores priva-
dos do que públicos”, destacou o 
entrevistado.
Por seu turno, Dorca Mondlane, 
mãe e encarregada de educação, 
referiu que a tarifa é elevada e 
o Governo deve antes de tomar 
uma decisão olhar para o povo.
“É um absurdo esta tarifa ele-
vada, o nosso Governo antes de 
marcar preços absurdos deve fa-
zer um plano; eles sabem muito 
bem das necessidades que nós 
passamos e mesmo assim aumen-
tam o ‘chapa’ com valores ab-
surdos. O Governo deve mudar 
de estratégias pois assim não dá 
nada”, disse.
A fonte foi mais longe ao destacar 
que a Região Metropolitana de 
Maputo não tem transportes su-
ficientes. “O problema é que nem 
mesmo os transportes não são 
suficientes mas o preço é elevado; 
todo santo dia temos que fazer 
ligações desnecessárias pois os co-
bradores nos fazem entrevistas, o 
nosso Governo tem conhecimento 
disso mas nunca fez nada. Olhan-
do para as estradas que não estão 
em condições, eu vejo que o Go-
verno se precipitou com o reajus-
te do transporte semi-colectivo”.

CIP alerta para os impac-
tos da subida do preço do 

“chapa”

O Centro de Integridade Pública 
(CIP) alerta para o agravamento 
das condições de vida da maio-
ria dos moçambicanos, devido ao 
elevado preço dos combustíveis e 
a subida da tarifa do transporte 
público, sobretudo numa situação 
em que o País está a ser afectado 

por cheias e ciclone.
Uma nova tarifa do “chapa” dos 
transportes semi-colectivos de 
passageiros entrou em vigor a 

partir desta segunda-feira (27), 
em Maputo.
As medidas do Pacote de Acele-
ração Económica (PAE) anun-
ciadas pelo Governo, em Agosto 
de 2022, incluíram a redução do 
Imposto sobre o Valor Acrescen-
tado (IVA), de 17 para 16%, e a 
redução do Imposto sobre o Ren-
dimento de Pessoas Colectivas 
(IRPC) do sector dos transportes 
urbanos, de 32% para 10% .
A economista e pesquisadora do 
CIP, Estrela Charles, anota que 
estas reduções começaram a pro-
duzir efeitos a 1 de Janeiro deste 
ano, e por essa razão devia haver 
uma redução do preço de venda 
ao público de combustíveis e da 
tarifa de transporte público urba-
no.
Charles enfatiza que ao fim do 
segundo mês da entrada em vi-
gor da redução dos impostos re-
feridos, a Autoridade Reguladora 
de Energia (ARENE) mantém a 
aplicação da taxa de 17% no pre-
ço final dos combustíveis, “o que 
ao abrigo da Lei n° 22/2022 de 28 
de Dezembro é ilegal”.
A economista refere que a redu-
ção da taxa do IRPC no sector 
dos transportes urbanos tem por 
objectivo baixar os custos ope-
racionais, tornar o sector mais 
atraente ao investimento privado 
e promover a competitividade.
Na prática, significa que os trans-
portadores passaram, desde 1 de 
Janeiro, a incorrer a menos custos 
operacionais, mas passados me-
nos de dois meses da entrada em 
vigor desta medida a Federação 
Moçambicana das Associações 
dos Transportadores Rodoviários 
(FEMATRO) e o Conselho Mu-
nicipal de Maputo anunciaram o 

aumento da tarifa do transporte 
público, em três meticais, para a 
Zona Metropolitana de Maputo 
(cidade de Maputo, Matola, Vila 
de Boane e Marracuene).

A discórdia que leva ao rea-
juste da tarifa 

 Muito antes do anúncio das no-
vas tarifas dos transportes, isto 
é, no ano passado, o Governo e 
os transportadores fumavam o 
cachimbo de paz, após o Execu-
tivo ter prometido o pagamento 
de subsídio aos transportadores, 
uma medida usada no passado e 
tempestivamente interrompida.
A medida foi anunciada após um 
encontro onde ficou decidido que 
o Executivo vai subsidiar, numa 
primeira fase, os transportadores 
urbanos, a nível nacional, durante 
duas semanas. Enquanto isso, o 
mesmo vai conceber um mecanis-
mo que permitirá subsidiar o pas-
sageiro. O valor do subsídio ficou 
muito tempo como um enigma, 
sabendo-se apenas que o dinheiro 
que o Governo iria aplicar pro-
vinha de parceiros como Banco 
Mundial, Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) e Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD).
 Da lufa-lufa do subsídio, o que se 
viu nos meses subsequentes foi a 
FEMATRO e outras associações 
dos transportes em correria no 
alistamento dos transportadores 
elegíveis ao subsídio, que abran-
geria quase todos os transpor-
tadores licenciados, facto que se 
mostrou uma tarefa difícil, dado 
que a maioria dos transportado-
res opera no regime informal. 
Apesar desta dificuldade, o Minis-
tério dos Transportes e Comuni-
cações, através do seu porta-voz, 
Ambrósio Sitoe, garantia que ne-
nhum transportador seria excluí-
do nas compensações e subsídios.
“Não vamos discriminar nenhum 
transportador, seja ele formal ou 
informal. Todos têm direito”, di-
zia o porta-voz.
Foi em Novembro último que a 
FEMATRO confirmou à impren-
sa o início do pagamento dos sub-
sídios, sendo que na altura, ape-
nas cerca de 1672 transportadores 
de 15, 26 e 32 lugares receberam 
os valores correspondentes aos 
meses de Julho e Agosto, e de lá 
para cá nunca mais se ouviu falar 
disso.

Magala já alertava para o fim 
dos subsídios 

 Foi no final do ano passado, 
numa sessão de perguntas ao Go-
verno, que o Executivo começou 
a emitir um sinal de que os subsí-

dios teriam os dias contados. 
Mateus Magala, o ministro dos 
Transportes, prometeu na ocasião 
concluir o processo de pagamento 
das compensações aos transpor-
tadores até Dezembro, porém a 
promessa não passou disso mes-
mo.
 “O subsídio é uma anomalia no 
funcionamento da economia, po-
rém o Governo está a trabalhar 
para encontrar um mecanismo 
eficaz de atingir todos os moçam-
bicanos. Porém, enquanto isso 
não se materializa o Governo ofe-
rece uma compensação que será 
desembolsada aos transportadores 
até Dezembro deste ano, e findo 
este período vai-se decidir o passo 
a seguir”, disse o governante na 
ocasião. 
Quanto à sustentabilidade dos 
subsídios, Magala deixou claro 
que o Executivo não quer perpe-
tuar o subsídio, dado que este é 
uma anomalia. Assim, a médio e 
longo prazo o Governo iria ape-
nas continuar a subsidiar os estu-
dantes, os combatentes, os idosos 
e portadores de deficiência.

 E como forma de contornar e 
se livrar dos subsídios no futuro, 
Magala apontou para a massifica-
ção do transporte público, sendo 
neste contexto que, segundo o go-
vernante, se estava a introduzir o 
transporte de massas, como por 
exemplo o meio ferroviário.
“Estamos a estudar e projectar 
planos para electrificar as linhas 
férreas, mas também para intro-
duzir o transporte do metro de 
superfície, na base do gás ou na 
base de energias. Com estas ini-
ciativas pensamos que possamos 
trazer o custo de transporte ao 
nível sustentável e o subsídio vai 
continuar a se aplicar na medida 
das necessidades, mas não como 
uma condição permanente”, afir-
mou.

Mateus Magala

Jorge Paulo

Dorca Mondlane
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Terrorists captured in 
Mocimboa da Praia  

The Mozambican 
defence and se-
curity forces and 
their Rwandan 
allies have, over 

the past week, captured more 
than a dozen islamist terro-
rists in the district of Mocaim-
boa da Praia, in the northern 
province of Cabo Delgado, ac-
cording to a report in Friday’s 
issue of the independent news-
sheet, “Mediafax”.  
Seven terrorists were captu-
red on Monday by Rwandan 
troops near the village of Ma-
linde. According to local sour-
ces, cited by the paper, the se-
ven were surprised while they 
were cooking at a hideout in 
the bush.  A group of local fi-
shermen gave the Rwandans 
directions to reach the jihadist 
hideout.  
 The Rwandans captured a 
further ten terrorists after 
what was described as “an 
intensive exchange of fire” in 
the bush between the villa-
ges of Makulo, Cabecera and 
Malinde.  These jihadists had 
supposedly told local villagers 
that they were willing to sur-
render, but when they saw 
that they were surrounded, 
they opted to fight instead.  

During these clashes, the re-
sidents of the nearby villages 
fled to the district capital, Mo-
cimboa da Praia town, which 
remained calm.    
On Thursday, the Mozambi-
can defence forces presented 
to reporters in Mocimboa da 
Praia town three terrorists 
who had abandoned jihadist 
camps and had surrendered to 
the authorities.  
According to a report in the 
newssheet “Carta de Mocam-
bique”, the commander of the 

army, Tiago Nampele, said 
the terrorists had surrendered 
due to various operations car-
ried out by the defence and se-
curity forces.  
The three terrorists, named as 
Abdremane Issa (31), Nze As-
sumane (45) and Buanamade 
Ali (30), said they had opera-
ted across the northern part of 
Cabo Delgado, participating 
in attacks against villages in 
Mocimboa da Praia, Palma. 
Nangade, Muidumbe and Ma-
comia.AIM

One man died on Wednes-
day when an illegal gold mine 
collapsed at Machipanda, in 
the central Mozambican pro-
vince of Manica.  
The 23 year old man, named 
only as Danimo, contracted 
fatal injuries inside the mine 
where he, and three others, 
were digging for the pre-
cious metal. One of the eye-
-witnesses, Marco Ndapiwa, 
told AIM that Danimo and 
his colleagues were inside the 
mine when it was raining. He 
said the heavy rain caused 
the mine to collapse on those 
inside.  
Danimo was taken by his col-
leagues to the nearest health 
unit. He was then transferred 
to Chimoio provincial hospi-
tal, where he died.  
“The accident was caused 
by the rain”, said Ndapiwa.  
“They were working at a dep-
th of more than three metres 
when it rained. The young 
man was buried. He was still 
alive, when he was found be-
neath a layer of earth. There 
was first aid, but he lost his 

life in the provincial hospi-
tal”.    
This part of Manica is rich in 
gold and other valuable mi-
nerals, which act as a magnet 
drawing people from across 
central Mozambique and the 
neighbouring countries, par-
ticularly Zimbabwe, in search 
of their fortune.  
But illegal mining is highly 
dangerous, and mine shafts 
are often dug without obser-
ving any safety measures.  

Last year, there were ten dea-
ths in mine collapses in Mani-
ca district (where Machipan-
da is located).  
To avoid further loss of life 
the government’s mineral re-
source sector, in collaboration 
with the local community and 
religious leaderships, has been 
undertaking awareness and 
training campaigns about the 
safety measures that should 
be observed during informal 
mining.AIM

One dead in gold mine collapse  

District elections: Renamo 
promises to appeal  
Mozambique’s main opposition 
party, Renamo, has promised 
to appeal against the decision 
of the country’s parliament, 
the Assembly of the Republic, 
to remove from the agenda for 
the current parliamentary sit-
ting, two Renamo bills planned 
to pave the way for elections to 
district assemblies in 2024.     
“We have a jurisdictional cou-
ncil, we have meetings of party 
cadres, and we have a political 
commission who are currently 
analysing profoundly what le-
gal alternatives Renamo will 
take”, the rapporteur of the 
Renamo parliamentary group, 
Venancio Mondlane, told re-
porters at a Friday press confe-
rence in Maputo.  
At Renamo’s insistence, dis-
trict elections were included 
in the decentralisation packa-
ge agreed between the gover-
nment and Renamo in 2019. 
Amendments to the Mozambi-
can constitution on decentrali-
sation were then passed, inclu-
ding a commitment to hold the 
first district elections in 2024.  
But the Constitution says no-
thing about what powers dis-
trict assemblies will have, how 
much they will cost, or even 
how many members will sit in 
them.  President Filipe Nyusi 
last year called for a nationwi-
de reflection on the feasibility 
of holding district elections at 
all.  
This infuriated Renamo whi-
ch posed as a defender of the 
Constitution. Since the Consti-
tution states that district elec-
tions will be held in 2024, then 
they must be held in that year, 
Renamo argues. The two bills 
it submitted would provide the 
necessary legal framework for 
holding the elections.  
Mondlane stressed that, under 
the Constitution, Renamo has 
every right to appeal against 
the removal of its bills from the 
parliamentary agenda.  
“Logically, Renamo will use 
the possibility that the law 
allows”, he said. “We aren’t 

going to stop. There are va-
rious instruments of appeal 
that we shall use”.  
“If Renamo were to stop this 
struggle, that would mean 
agreeing with a retreat into 
monarchy”, Mondlane clai-
med. “All the struggle waged 
by Renamo over about four 
decades seeks to bring full de-
mocracy to Mozambicans”.  
 It was the Assembly’s go-
verning board, its Standing 
Commission, which had de-
cided to remove the Renamo 
bills from the agenda. But 
Mondlane said that, in rea-
lity, the decision had been 
taken by the ruling Frelimo 
Party, which has an absolu-
te majority on the Standing 
Commission.  
 The Renamo bills, Mondlane 
said, are the basis for district 
elections to take place. “If we 
don’t have a legal basis, the 
elections are not viable”, he 
pointed out.  
 District elections, he claimed, 
are the result of “Renamo’s 
struggle to return power 
to people, a struggle which 
should culminate in decen-
tralisation. This is the agree-
ment that President Filipe 
Nyusi reached with the late 
President of Renamo, Afonso 
Dhlakama”.  
 Frelimo’s position in parlia-
ment, Mondlane accused, “is 
a clear sign that there is no 
interest in maintaining the 
spirit that led to the signing 
of the agreement between the 
two Presidents”.  
 Presumably Mondlane was re-
ferring to the peace agreement 
signed in August 2019 between 
Nyusi and Dhlakama’s suc-
cessor, Ossufo Momade. That 
agreement has never been pu-
blished so we do not know 
what, if anything, it said about 
district assemblies.  
 Yet Mondlane declared that 
“the basis for the entire process 
of reconciliation and peace lies 
in the agreement to hold dis-
trict elections”.AIM
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A Nacala Logistics procedeu ao lança-
mento da primeira pedra para a cons-
trução da Escola Primária de Cunle, 
no distrito de Ribáuè, em Nampula. O 
evento teve lugar na semana passada, 
numa cerimónia muito concorrida que 
contou com a presença de representan-
tes do Governo do distrito de Ribáuè, 
membros de Direcção da EP1 de Cunle, 
líderes tradicionais locais e população 
local. 
A escola a ser construída é de material 
convencional e resiliente a impactos de 
mudanças climáticas a acções sísmicas. 
A nova infra-estrutura irá substituir a 
actual cuja localização e estrutura não 
oferecem condições de segurança e de 

aprendizagem aos pou-
co mais de 200 alunos 
que frequentam o esta-
belecimento de ensino. 
O projecto de cons-
trução da nova escola 
prevê três salas de au-
las, um bloco admi-
nistrativo e sanitários 
para crianças e adultos, 
e será executado por 
mão-de-obra local, no-
meadamente jovens da 
comunidade de Cunle 
que passam a ter uma 
fonte de renda duran-
te os oito meses que 

irá durar a obra. “Nós temos sempre 
a preocupação de garantir o bem-estar 
das nossas comunidades. Por isso, a 
Nacala Logistics pensou em construir 
esta escola com material convencional, 
para contribuir na melhoria das con-
dições de ensino e aprendizagem das 
crianças desta região”, afirmou Celso 
Mutadiua, Gerente de Relações com a 
Comunidade na Nacala Logistics, fa-
lando na cerimónia de lançamento da 
primeira pedra. 
Por sua vez, a Secretária Permanente 
de Ribáuè, Ana Paula Banana, afirmou 
que “a escola é muito importante para a 
comunidade de Cunle e já era esperada 
faz muito tempo”. 

A Puma Energy Moçambique Lda, tem 
vindo a apoiar as operações de resgate 
às vítimas das cheias, no sul de Moçam-
bique, através da doação de combustí-
vel e lubrificantes para embarcações e 
viaturas envolvidas no socorro às popu-
lações mais afectadas. A empresa tem 
vindo a articular esta ajuda em parceria 
com o concessionário da marca localiza-
do na Matola-Rio, devido à proximida-
de a Boane, uma das zonas mais atingi-
das pela forte precipitação que ocorreu 
nas últimas semanas. Moçambique atra-
vessa a época chuvosa e a forte preci-
pitação que se fez sentir afectou, sobre-
tudo, as populações do sul 
do país, deixando para trás 
um rasto de destruição com 
milhares de desalojados e 
dezenas de vítimas mortais, 
segundo dados do Governo. 
Informações oficiais adian-
tam ainda que já foram res-
gatadas mais de 15 mil pes-
soas que se encontravam 
em zonas críticas. 
“A Puma Energy não po-
dia ficar indiferente à situa-
ção dramática que muitas 

famílias moçambicanas estão a passar 
nesta altura, devido às cheias”, refe-
re Danilo Correia, Director Geral da 
Puma Energy Moçambique. 
“Estamos conscientes de que a disponi-
bilidade de combustível é essencial para 
que as operações de socorro possam 
decorrer o mais rápido possível no ter-
reno, por isso solidarizámo-nos desde a 
primeira hora”, adiantou o mesmo res-
ponsável. Esta iniciativa enquadra-se 
nos valores da Puma Energy, dentro do 
espírito humano da marca e da missão 
de trabalhar e apoiar as comunidades 
onde opera. 

Nacala Logistics oferece escola primária 
completa à população de Ribáuè 

Puma Energy apoia operações de resgate 
às vítimas das cheias em Moçambique 

Marcas em Movimento

A ideiaLab, empresa mo-
çambicana que apoia o de-
senvolvimento de startups 
e o crescimento de Micro, 
Pequenas e Médias Empre-
sas, promovendo o empreen-
dedorismo e a inovação no 
País, certificou-se recente-
mente em Qualidade pela 
norma ISO 9001:2015. O 
processo de certificação tem 
como principal objectivo 
melhorar o desempenho da 
organização para que alcan-
ce um alto nível de qualidade nos seus pro-
cessos internos, garantindo uma satisfação 
ainda maior por parte dos clientes. 
Para Tatiana Pereira, Co-fundadora da 
ideiaLab e Executive Catalyst, esta certi-
ficação comprova a experiência e os servi-
ços de qualidade que a ideiaLab apresenta 
e incentiva a uma aposta na qualidade de 
forma contínua. “Através desta certificação 
teremos uma maior estruturação interna, 
com processos bem definidos e mais conhe-
cimento da organização por parte dos cola-
boradores, tendo a oportunidade de avaliar 
em que aspectos devemos melhorar”, referiu 
aquela responsável. 
A empresa tem trabalhado continuamente 

para melhorar a qualidade de todos os seus 
serviços, investindo nos colaboradores e na 
inovação. Através do envolvimento de toda 
a equipa tem dado maior foco aos clientes 
e parceiros. “Queremos reforçar ainda mais 
a relação com os nossos clientes, parceiros e 
colaboradores e mostrar que estamos empe-
nhados em garantir a qualidade dos nossos 
serviços”, reforçou Tatiana Pereira, frisando 
a importância desta certificação para a em-
presa. 
A ISO 9001:2015 é uma norma do Sistema 
de Gestão de Qualidade (SGQ) reconhecida 
em todo o mundo e é utilizada por organi-
zações que desejam comprovar e certificar a 
sua qualidade. 

IdeiaLab certifica-se em Qualidade 
para reforçar níveis de desempenho 

Foi realizado há dias, no Auditório do 
BCI, em Maputo, um workshop que 
discutiu a problemática de combate e 
prevenção contra o branqueamento de 
capitais, financiamento do terrorismo 
e financiamento da proliferação de ar-
mas de destruição em massa. O fórum 
juntou especialistas, líderes religiosos, 
comunidade empresarial, membros da 
classe política, da Sociedade Civil e aca-
démicos.
Na sua intervenção, o director-geral do 
Gabinete de Informação Financeira de 
Moçambique (GIFIM), Armindo Ubis-
se, fez uma resenha histórica do fenóme-
no do branqueamento de capitais e suas 
ramificações, falou dos comandos nor-
mativos institucionais para o combate 
ao flagelo, assim como da avaliação das 
constatações feitas pela equipa técnica 
do Comité das Nações Unidas 
contra o Terrorismo e pelos 
peritos do Grupo dos Países 
da África Austral e Oriental 
de Prevenção e Combate ao 
Branqueamento de Capitais, 
tendo salientado ainda que 
caso Moçambique não traba-
lhe para sair da lista cinzen-
ta incorre no risco de cair na 
lista negra e ficar isolado da 
comunidade internacional.
Para o director de Relações 
Públicas do BCI, Heisler 

Castelo David, após a inserção de Mo-
çambique na lista de jurisdições de vi-
gilância reforçada do GAFI (Grupo de 
Acção Financeira), conhecida como lista 
cinzenta, “somos todos convidados a en-
gajar esforços para fortalecer a integri-
dade do sistema financeiro nacional e 
internacional, eliminando as deficiências 
estratégicas identificadas no âmbito de 
prevenção e combate ao branqueamento 
de capitais, financiamento do terrorismo 
e financiamento da proliferação de ar-
mas de destruição em massa”.
Já o assessor do Gabinete da Função 
Compliance do BCI, Leonel Mulando, 
fez um enquadramento conceptual das 
temáticas e apresentou as etapas, que 
incluem a colocação, circulação e inte-
gração de fundos provenientes de activi-
dades supostamente ilícitas. .

BCI acolhe seminário sobre 
branqueamento de capitais
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Mercado Livre Africano: há que aprimorar 
a legislação para tirar maior proveito 

Ernst & Young incentiva jovens a 
conquistarem competências para o futuro 

Segundo o economista, que 
falava na aula aberta por oca-
sião da abertura no ano lecti-
vo na Universidade Técnica 
de Moçambique, a entrada de 
Moçambique no Mercado Li-
vre Africano é bem-vinda, pois 
vai ajudar a incrementar o vo-
lume de negócios entre os paí-
ses membros, no entanto, há 
elementos ao nível dos blocos 
regionais que ainda não estão 
a funcionar bem.
Dentre estes elementos, o eco-
nomista levanta o facto de se 
houver litígio entre dois países 
que estão em blocos diferen-
tes, sendo um na SADC e ou-
tro na COMESA, o que deve 
prevalecer como instrumento é 
do Mercado Livre Africano ou 
dos blocos regionais. Isto deve 
estar claro antes de se entrar, 
efectivamente, no Mercado Li-
vre Africano.
Na opinião do economista, a 
movimentação de mercado-
rias entre países africanos não 
vai ser um problema. “O pro-

blema maior vai ser quando 
se chegar à movimentação de 
pessoas, devido aos desníveis 
e guerras entre alguns países”, 
disse.
 Contudo, Hamela salienta 
que não vai ser fácil a imple-
mentação efectiva deste acor-
do, mas é algo possível.
Quanto a Moçambique, o eco-

nomista frisou que “há algu-
mas coisas que temos que 
acertar antes de entrar neste 
mercado. “Por exemplo, Mo-
çambique tem um mercado 
com um IVA de 17 porcento, 
muito superior que os outros 
países. Temos o problema de 
taxas de juro altas. Só a taxa 
MIMO está em 22,5 porcento, 

Moçambique caminha a passos largos para a ratificação do instrumento que 
materializará a sua entrada no Mercado Livre Africano, cujo documento 
poderá ser chancelado brevemente pela Assembleia da República, porém, o 
economista Hipólito Hamela defende a necessidade de se melhorar alguns 
aspectos na legislação nacional, de modo que Moçambique e seus empresários 

possam tirar maior benefício da sua entrada no mercado livre.

o que significa que as outras 
taxas de juro também estão 
elevadíssimas de 28 a 30 por-
cento, enquanto isso, os nos-
sos irmãos da África do Sul 
estão a gozar de uma taxa de 

juro de 12 a 14 porcento. Os 
nigerianos estão a gozar de 
uma taxa de juro de 12 a 16 
porcento”.
Com estes dados todos, se-
gundo Hamela, “pode-se ima-
ginar um empresário que vai 
buscar dinheiro sobre essas 
taxas baixas para competir 
com o empresário moçam-

bicano, que vai buscar um 
empréstimo à taxa de 28 a 
30 porcento, para os dois 
produzirem tomate. Pode ser 
que quem estará em melhores 
condições será o outro empre-
sário e não o moçambicano, 
que goza de 28 a 30 porcento. 
Esta é uma questão que tem 
que ser resolvida”.
 O economista discorda da 
tese lançada por alguns ana-
listas de que o empresariado 
moçambicano será engolido 
quando entrar no Mercado 
Livre Africano, “até porque 
os estrangeiros já estão a in-
vestir no mercado nacional 
com capital externo”, porém 
avança que há aspectos que 
devem ser melhorados.
Outro aspecto que Hamela 
avança que pode influenciar 
de forma desvantajosa na im-
plementação do acordo é o 
facto de não haver livre cir-
culação de investimentos de 
capitais, o que se traduz em 
não ser fácil ir buscar crédito 
na África do Sul ou na Nigé-
ria para investir aqui em Mo-
çambique. 
O economista defende uma 
entrada faseada de Moçambi-
que no mercado de comércio 
livre. Elísio Muchanga

A Ernst & Young (EY) par-
ticipou há dias numa sessão 
sobre “Competências para o 
futuro”, na Universidade Pe-
dagógica, em Maputo. A con-
ferência, que decorreu durante 
três dias, foi organizada pela 
AIESEC - Associação Interna-
cional de Estudantes de Econo-
mia e Ciências Comerciais. 
Paulo Reis, Sócio-Gerente do 
Escritório EY em Maputo e 
líder do Departamento de Au-
ditoria, foi um dos oradores 
convidados e falou para uma 
plateia de cerca de 150 jovens 
universitários. A iniciativa de-
correu no âmbito da recente 
parceria da EY com a AIE-
SEC - Associação Internacional 
de Estudantes de Economia e 
Ciências Comerciais, que tem 
como principal objectivo de-
senvolver e implementar um 
conjunto de programas ligados 
ao EY Ripples, um projecto de 
responsabilidade corporativa. 
A sessão de sexta-feira reuniu 
líderes de várias empresas com 

o objectivo de partilhar compe-
tências e experiências que ser-
virão de base para um melhor 
posicionamento no mercado 
de trabalho. Teve ainda como 
intuito apresentar as diversas 
oportunidades que os estudan-
tes terão ao participarem em 
programas como a AIESEC e 
falar sobre os desafios do mun-
do profissional. 
Entre os inúmeros desafios no 
mercado de trabalho deu-se 
ênfase ao tema da diversidade 
e da questão da igualdade de 
género. “Por ser um tema ob-
viamente fundamental, não só 
para a EY como para o mundo 
inteiro, ao longo do processo 
de recrutamento procuramos 
assegurar um equilíbrio entre 
candidatos masculinos e femi-
ninos”, destacou Paulo Reis, 
frisando que este é um compro-
misso e uma preocupação per-
manente da EY. 
Ao longo da sessão, o Sócio-
-Gerente do Escritório da EY-
-Moçambique realçou, igual-

mente, o papel fundamental 
que a AIESEC teve em vários 
aspectos do seu percurso aca-
démico. “A associação permite-
-nos ao longo do nosso processo 
académico trocar experiências 
e fazer parte de uma rede de 
contactos internacionais, que 
alargam os nossos horizontes”, 
referiu aquele responsável, sa-
lientando também o facto de a 
associação ter um papel impor-
tante na ponte que faz entre o 
meio académico e o meio em-
presarial. 

“Em termos de estratégia, o 
nosso recrutamento passa por 
uma proximidade cada vez 
maior ao meio académico, sen-
do o típico profissional da EY 
alguém que saiu da faculdade, 
que se junta a nós e que vai 
fazendo carreira, promovendo 
um crescimento orgânico”, afir-
mou ainda o Sócio-Gerente da 
EY em Moçambique. 
Paulo Reis considerou que 
“para isso, é de total interesse 
a firma estar perto das univer-
sidades, por ser a sua principal 

fonte de recrutamento”, já que 
“cerca de 80% das pessoas da 
EY- Moçambique foram recru-
tadas à saída da universida-
de”, deixando claro o quanto a 
Ernst & Young valoriza a sua 
parceria com a AIESEC. 
Segundo Izidino Matlava, Pre-
sidente da AIESEC em Mo-
çambique, “através da sessão 
facilitada pela EY os jovens 
puderam não só conhecer o 
percurso académico do Dr. 
Paulo Reis, como também tive-
ram a oportunidade de ficarem 
a saber as competências neces-
sárias para o futuro e como eles 
poderão desenvolver estas com-
petências na AIESEC”.
 A AIESEC é uma organiza-
ção global, não-governamental 
e sem fins lucrativos, liderada 
por jovens. Está presente em 
Moçambique desde 2000 e tem 
como objectivo contribuir para 
o desenvolvimento pessoal e 
profissional através de progra-
mas de liderança, estágios e 
experiências globais de inter-
câmbio. 
Socialmente responsável, a EY 
tem como objectivo construir 
um mundo melhor para os jo-
vens, comprometendo-se com o 
desenvolvimento sustentável de 
Moçambique.
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Valá insta classe empresarial a usar mercado bolsista

Gemfields divulga números actualizados 
do ‘G-Factor para Recursos Naturais’

Segundo Salim Valá, a clas-
se empresarial deve, a par do 
Estado, assumir a dianteira, 
pois a Bolsa apresenta van-
tagens competitivas no que 
respeita ao custo do financia-
mento.  
“Nós, como BVM, não esta-
mos satisfeitos, porque temos 
actualmente apenas12 empre-
sas cotadas e uma capitaliza-
ção bolsista em percentagem 
do PIB de 24,5%. Estamos 
a trabalhar para ter mais 
empresas cotadas, os empre-
sários e investidores devem 
encarar a BVM como uma 
plataforma fiável, credível e 
viável para fazer negócios”.
Salim Valá foi chamado à 
mesa-redonda para abordar 
o Empoderamento e Capaci-
tação das Empresas Moçam-
bicanas, o qual, depois de 
traçar o quadro empresarial 
nacional, se referiu à necessi-
dade urgente de capacitação 
das empresas nacionais.
A capacitação das empre-
sas, no entender do PCA da 
BVM, vai contribuir, por um 
lado, para as tornar verdadei-
ramente competitivas, sus-
tentáveis e, por outro, para 
a dinamização da economia 
do país, que, não obstante os 

choques externos e internos, 
tende a apresentar sinais de 
recuperação.
“A capacitação é vital para 
as empresas. O fortalecimen-
to da própria instituição, do 
capital humano adequado e 
calibrado para os desafios do 
país e globais é um activo 
económico para o próprio sec-
tor empresarial. Listar-se em 
bolsa é uma forte vantagem 
competitiva para as empre-
sas”, sublinhou. 
Posicionamento similar foi 
vincado por Jaime Joaquim, 
membro da Comissão Exe-
cutiva do Moza Banco, para 
quem a capacitação deve ser 

inclusiva e abrangente. 
Jaime Joaquim afirmou que 
o Moza Banco tem ao dispor 
dos clientes (empresas) vá-
rias linhas de financiamento, 
que, no entanto, só podem 
ser acedidas por empresas que 
reúnem os requisitos para o 
efeito, dentre os quais pon-
tificam, por exemplo, a boa 
saúde económica e financeira, 
contabilidade organizada, pla-
no concreto de amortização, 
entre outros.     
Já o Presidente da Associação 
de Comércio, Indústria e Ser-
viços (ACIS), Luís Magaço, 
entende que os sinais de reto-
ma da economia configuram, 

O Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Bolsa de Valores de Mo-
çambique (BVM), Salim Cripton Valá, fez este convite às empresas para usarem 
os produtos e instrumentos financeiros disponíveis no mercado bolsista, recen-
temente, em Maputo, durante o “Breakfast on Economics and Business”, que 
debateu as perspectivas macroeconómicas para 2023 e a sustentabilidade das em-

presas moçambicanas. O evento foi promovido pela Associação de Comércio, Indústria e Serviços 
(ACIS), em parceria com a BVM e o Moza Banco.

A Gemfields, operadora e de-
tentora de 75% da Montepuez 
Ruby Mining (MRM), divul-
gou números actualizados, até 
finais de Dezembro de 2022, 
do ‘G-Factor para Recursos 
Naturais’, um instrumento de 
medição que visa aumentar a 
transparência sobre os níveis 
de capital partilhados pelas 
empresas com os governos dos 
países detentores dos recur-
sos, sejam do sector mineiro, 
oil & gás, madeira ou pesca, 
lançado em Julho de 2021.
A Gemfields convida nova-
mente os membros de gover-
nos, empresas mineiras, obser-
vadores da indústria e governos 
anfitriões a adoptar o G-Factor 
para Recursos Naturais, de 
modo a elevar a transparência 
no que concerne ao que é pago 
aos governos dos países anfi-
triões pelas empresas.
O G-Factor para Recursos Na-

turais pretende tornar-se um 
indicador de fácil compreensão 
sobre a percentagem de recei-
tas que uma operação de re-
cursos minerais paga ao País a 
que pertencem os recursos em 
impostos primários e directos, 
mais - onde o governo anfi-
trião é accionista - dividendos. 

Como tal, é um indicador da 
parte da riqueza gerada pe-
los recursos naturais paga ao 
Governo de um país anfitrião. 
O G-Factor para os Recursos 
Naturais tem o seu nome a 
partir dos “g’” em “governo”, 
“governação” e “boas práti-
cas”.

O mais alto representante 
britânico para o Comércio e 
Investimento em África, John 
Humphrey, fez há dias uma 
visita de trabalho a Moçam-
bique, centrada no reforço de 
parcerias entre os dois países 
em vários sectores prioritá-
rios.
A visita incluiu reuniões com 
o ministro da Indústria e Co-
mércio, Silvino Moreno, com 
o vice-ministro dos Transpor-
tes e Comunicações, Amilton 
Alissone, e o Secretário Per-
manente do Ministério dos 
Recursos Minerais e Energia, 
Teodoro Vales, nas quais se 
estabeleceu formas de tornar 
as parcerias entre Moçambi-
que e o Reino Unido nestas 
áreas, através do investimen-
to britânico e da criação de 
um ambiente empresarial com 
menos barreiras ao acesso e 
crescimento.
Por ocasião da visita, o Co-
missário britânico do Comér-
cio para África, John Hum-
phrey, salientou a relevância 
de Moçambique no ecossis-
tema empresarial africano 
e afirmou que “as empresas 
britânicas são dos principais 
empregadores e contribuin-
tes fiscais em Moçambique, 
apoiando mais de 400.000 mo-
çambicanos só no sector agro-
-industrial. É uma expectati-
va nossa o reforço dos laços 
comerciais bilaterais entre as 
nossas duas nações nos próxi-

mos anos”.
A visita permitiu um con-
tacto directo com empresas 
britânicas em Moçambique, 
tais como Vodacom, Com-
pass Group, Maragra Sugar, 
Gemfields, Gemrocks e Glo-
beleq. Estas conversas permi-
tiram uma compreensão dos 
actuais desafios do mercado 
moçambicano e a concepção 
de estratégias para atrair in-
vestimentos mais sustentáveis 
e mutuamente benéficos.
A Alta-Comissária Britâni-
ca para Moçambique, Helen 
Lewis, deixou as suas obser-
vações durante a reunião de 
negócios em Maputo, afir-
mando que “o Reino Unido e 
Moçambique têm uma relação 
histórica e mutuamente bené-
fica nas áreas do comércio e 
dos negócios. Como parte da 
Commonwealth, várias bar-
reiras são reduzidas e há uma 
maior margem para parcerias 
mutuamente benéficas. Esta-
mos fortemente empenhados 
em continuar a reforçar esta 
relação com as empresas e o 
Governo de Moçambique”, 
disse Lewis.
O Governo britânico está 
concentrado em restaurar o 
comércio e o investimento 
e parcerias comerciais com 
Moçambique aos níveis pré-
-Covid e em reforçar o inves-
timento responsável e susten-
tável nas áreas de energia, 
agricultura e mineração. 

Reino Unido fortalece relações comerciais e 
de investimento com Moçambique

hoje, o renascer das empresas 
para o sector, espelhado so-
bretudo pelo número crescen-
te de empresas que voltaram 
a filiar-se à agremiação. 
“Algumas não estão activas 
devido à situação difícil que 
todos atravessámos nos úl-
timos três anos. Contudo, a 
situação melhorou bastante 
e isto nota-se com o número 
crescente de empresas que vol-
tam a filiar-se à ACIS e parti-
cipar activamente em todos os 

processos”, disse Luís Magaço. 
A ACIS está representada em 
todo país e conta, actualmen-
te, com 600 empresas filiadas. 
Para Alexis Meyer, represen-
tante do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) em Mo-
çambique, todas as atenções 
devem estar viradas ao desen-
volvimento do capital huma-
no, destacando que o mesmo 
pode servir de importante ca-
talisador para a dinamização 
da economia do país. 
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As fortes chuvas que nos 
dias 07 e 11 deste mês caí-
ram na região Sul de Mo-
çambique, provocando inun-
dações generalizadas que 
atingiram cerca de 40 mil 
hectares de terra agrícola e 
afectaram 43 mil pessoas, 
provocando a deslocação de 
16.588 e pelo menos 10 mor-
tes confirmadas, até 22 de 
Fevereiro, estão a levantar 
uma onda de solidariedade 
com vista a minimizar o so-
frimento daquelas famílias 
que viram os seus investi-
mentos e seus entes queri-
dos arrastados pelas águas.
Nesta onda de solidarieda-
de juntou-se a Organização 
da Mulher Moçambicana 
(OMM), que fez a entrega 
de diferentes produtos no 
centro de acolhimento das 
vítimas de inundações em 
Boane, ao mesmo tempo 
que foi lançado o início das 
actividades dos 50 anos des-
ta organização.
Para a presidente da or-
ganização, Isaura Nyusi, a 
ocorrência de chuvas inten-
sas em Moçambique e na 
vizinha África do Sul, que 
estão a provocar inundações 
e erosão de grande dimen-
são e destruição de residên-
cias, pontes, estradas, perda 
de culturas agrícolas, entre 
outros danos que afectam o 
tecido socioeconómico, tem 
sido motivo de preocupação 
e tristeza para a organiza-

ção que dirige, e não só.
Face a este triste cenário, 
Isaura Nyusi reconheceu os 
esforços do Governo, aos 
diferentes níveis, para mi-
nimizar os impactos ime-
diatos das fortes chuvas que 
já causam a perda de vidas 
humanas, com tendência 
para o surgimento de doen-
ças endémicas.
Guiada pelo sentido de soli-
dariedade que caracteriza a 
OMM desde a sua criação, a 
16 de Março de 1973, atra-
vés do trabalho e apoio às 
comunidades e famílias em 
diversas situações de vul-
nerabilidade, Isaura Nyusi 
disse que a OMM junta-se 
ao movimento nacional para 
anunciar e praticar a solida-
riedade que é característica 
desta organização.
De acordo com a presidente 
da OMM, a oferta simbó-
lica de produtos no centro 
de acomodação visa apoiar 
a população afectada pelas 
cheias nesta parcela do País 
e foi antecedida pela entre-
ga ao Governo da Província 
de Maputo, através do Ins-
tituto Nacional de Gestão 
de Desastres, de 110 tone-
ladas de produtos diversos, 
a destacar farinha, feijão, 
açúcar, óleo, frangos e miu-
dezas, cobertores, calçados 
para crianças e adultos.
“Como forma de consoli-
darmos o alargamento da 
abrangência da nossa so-
lidariedade para com este 
grupo-alvo que viu agrava-

As chuvas que continuam a cair na região Sul de Moçambique, no início do mês de 
Fevereiro, causando inundações, danos humanos e materiais, principalmente na 
cidade e província de Maputo, estão a criar uma onda de solidariedade. Para se jun-
tar à causa, a presidente da Organização da Mulher Moçambicana (OMM), Isaura 
Nyusi, fez há dias a entrega de diversos produtos, facto que marca o arranque das 

actividades dos 50 anos da organização que dirige. 

Isaura Nyusi conforta vítimas das inundações e marca 
arranque das actividades dos 50 anos da OMM

da a sua vulnerabilidade, 
lanço o meu apelo a todas 
as organizações nacionais e 
internacionais, nossos par-
ceiros de boa vontade e à 
sociedade em geral, a ade-
rirem massivamente a esta 
causa que nos une em apoio 
às famílias afectadas pe-
las chuvas e inundações no 
País, onde especial atenção 
devemos dedicar às crianças, 
idosos, pessoas com deficiên-
cia, mulheres grávidas e lac-
tantes”, disse a presidente 
da OMM.
Neste movimento de solida-
riedade, de acordo com Isau-
ra Nyusi, o desejo da OMM 
e seus parceiros é colocar à 
disposição das famílias afec-
tadas bens e produtos não 
perecíveis, vestuário, cader-
nos, entre outros artigos de 
primeira necessidade, como 
forma de contribuição para 
minimizar o sofrimento des-
tas famílias.
Igualmente, “prestaremos o 

nosso apoio moral e psicos-
social como forma de moti-
var a todos para o respeito 
rigoroso das medidas sanitá-
rias indicadas pelo protocolo 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), juntando-nos 
aos esforços do Governo na 
luta contra os impactos dos 
desastres naturais, para evi-
tar mais prejuízos humanos 
e materiais”, acrescentou.
Isaura Nyusi disse igualmen-
te que os eventos extremos 
são o reflexo das mudanças 
climáticas que têm assolado 
de forma cíclica o Mundo, 
incluindo Moçambique, pro-
vocando secas em algumas 
regiões e chuvas intensas 
em outras, com consequên-
cias graves para a segurança 
e bem-estar da população.
Por outro lado, Isaura Nyu-
si exortou a todas as pes-
soas que vivem em zonas de 
alto risco a abandonarem 
essas zonas para áreas mais 
seguras.

Nacional

O Standard Bank entregou, há 
dias, ao Conselho Municipal 
da Vila de Boane, o epicentro 
das inundações que assolaram 
a província de Maputo, um to-
tal de 15 toneladas de produtos 
alimentares, de higiene pessoal 
e utensílios domésticos diversos, 
destinados às vítimas das en-
xurradas.
A este donativo, acresce-se vá-
rios outros produtos, entre ali-
mentos e roupa, oferecidos pelos 
colaboradores do banco, que 
não mediram esforços para con-
tribuir no alívio ao sofrimento 
das vítimas das chuvas.
No acto de entrega, o director 
de Marketing e Comunicação 
do Standard Bank, Alfredo 
Mucavela, referiu que o gesto 
do banco visa minimizar o so-
frimento de milhares de pessoas, 

em Boane, que perderam o que 
tinham:
“Esperamos que a nossa oferta 
melhore as actuais condições 
de vida e a dieta alimentar dos 
afectados pelas inundações, até 
que se recomponham dos danos 
provocados pela intempérie”, 
disse, realçando o facto de a po-
pulação ter perdido quase tudo, 
incluindo culturas agrícolas, ha-
bitações e bens.
Por sua vez, o presidente do 
Conselho Municipal da Vila de 
Boane, Jacinto Loureiro, indi-
cou que o apoio do Standard 
Bank representa um grande 
conforto para os munícipes que 
enfrentam a dramática situação 
originada pelas cheias que asso-
laram a autarquia:
“Temos cerca de 5.400 pessoas 
ainda alojadas em centros de 

acolhimento e 18 mil afecta-
dos, que se encontram nos seus 
bairros, mas com água ainda ao 
nível do joelho. Muitas dessas 
pessoas tentam dormir sobre 
as mesas ou com as camas co-
locadas sobre caixas. O cenário 
é ainda muito difícil para essas 
populações que perderam tudo, 
incluindo as suas machambas”, 
frisou.
Em breve, conforme enfatizou, 
as populações, que se encon-
tram nos centros de acolhi-
mento, vão voltar para as suas 
casas, pois as águas estão a 
baixar, mas não vão encontrar 
nada nas suas residências: “Daí 
que o conforto e o carinho do 
Standard Bank revestem-se de 
um significado enorme, uma vez 
que vão minimizar o sofrimento 
dessas famílias”, sublinhou.

Standard Bank ameniza dor e sofrimento 
dos desalojados pelas cheias em Boane

Aida Matsinhe
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Adelina Pinto

Que todos os teus sonhos se 
realizem diante de Deus. 

Hoje tu podes sorrir, 
amar e te aproveit-
ares; o teu dia está 
repleto de alegrias 
e felizes surpresas, 
como as que estás 
sempre levando por 

onde passas. Só hoje. 
Esqueças tudo o que te 

incomoda, passe uma bor-
r a c h a nas preocupações, não permitas 
que nada possa te magoar, pois, afinal, tu 
mereces todas as coisas boas. Votos do teu 
pai Indemula.

Lembre-se que nem tudo 
acontece como quere-

mos, mas não desan-
ime nunca, pois tu ja-
mais estarás sozinha. 
Tu és uma criança 
adorável, meiga, 
carinhosa e mereces 

no dia de hoje mui-
tas alegrias. O nosso 

coração se enche de fe-
licidade por estar sempre 

presente, vendo que os teus sonhos de 
criança possam ser o teu futuro realizado 
e que os teus passos te levem a alcançar 
muitas vitórias. 

     O caminho serve para tornar 
todos os sonhos brilharem 

e em cada ano saibas 
mais apreciar a vida, 
fazer da experiência 
uma escada para 
atingir o topo das 
realizações. A tua 
existência é motivo de 
grandeza para o meu 

coração que hoje está 
batendo palmas para 

saudar mais um ano de 
alegrias e felicidades para esse 

teu coração que tanto merece. Feliz aniversário!

Ella

Neymar

Amelia
Natacha

Stella
Que o teu dia seja repleto 

de comemorações, 
presentes lindos e 

abraços aperta-
dos. Te ver cresc-
er é o meu priv-
ilégio da minha 
vida. Desejo que 
os próximos 356 

dias da tua vida 
sejam recheados 

de amor, paz e bên-
ção. Tu és a luz, paz e 

amor enrolada num pacotinho. 
Que continues crescendo e te tornando 
essa princesa de menina maravilhosa, 
independente e cheia de amor. Feliz 
aniversário!

Que a felicidade e conquistas 
possam ser um exemplo 

para todos. Estou muito 
feliz porque sei que a 
vida tem coisas mara-
vilhosas reservadas 
para ti. Tu só preci-
sas de coragem para 
buscá-las. E eu não 

estou nada preocupada 
com o teu futuro. Porque 

o mundo tem muitas coisas 
boas a oferecer para quem tem 

a ousadia de buscar. Se alguém tem força 
e vontade para conquistar tudo de bom 
essa pessoa és tu. Parabéns!

Ivandra 

Emely
Hoje mais uma janela se 

abre diante dos teus ol-
hos, mais um espinho 

foi retirado da flor, 
restando apenas a 
beleza da tão bela 
data. Brincadeiras 
fazem parte de dar 
os parabéns a ti, ano 

após ano; fazem com 
que o teu orgulho suba 

cada vez mais a tua dedi-
cação. Na vida só devem 

valer felicidades, nessa caminhada 
não esqueças de descobrir tudo o que 
precisas para o alcance de vitória. Feliz 
aniversário!

Feliz aniversário, que Deus 
te permita comemorar 

mais anos e possa-
mos estar sempre 
ao teu lado, lemb-
rando quão espe-
cial é encarar os 
desafios da vida. É 
um bom momento 

para recomeçar o 
que deixaste de fazer. 

Fé para batalhares por 
tuas conquistas e paciência 

ao encarar os desafios da tua vida. Que 
os anos se repitam como este cheio de 
bênçãos dos céus. Parabéns! 

Joana

Aniversariantes email:jornalmagazineinde@gmail.com, adelinap33@gmail.com ou WhatsApp 842793140

É uma honra estar ao 
teu lado por todos 

esses anos e acom-
panhar o quanto 
tu amadureceste, 
te tornaste uma 
mulher linda e in-
crível. Hoje é um 
dia muito especial 

para ti e para todos 
que têm a sorte de 

ter uma amizade tão 
verdadeira como a tua. Espero que 
encontres somente coisas boas no teu 
caminho. Que Deus esteja sempre te 
iluminando e que o teu caminho esteja 
cheio de vitórias.

Pensando desta forma, 
desejamos que este teu 

aniversário seja um 
marco importante, 
para que possa ob-
ter a oportunidade 
que tanto procuras 
para encontrar o 
caminho que falta. 

Não lamentar é a 
regra básica para se 

sentir bem e colher em 
todas as situações o melhor proveito. 
Tenhas certeza na força que reside 
dentro de ti e todas as coisas se en-
caminharão da melhor maneira pos-
sível. Parabéns!

Cheila
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Cultura
Amós refaz seu percurso na majestosa Malanga

O artista, que já vai na sua 
terceira exposição, desafia-se 
com a sua prática artística 
encarando novos moldes, ex-
perimentando matérias, técni-
cas e superfícies, o que leva-o 
a pensar e reimaginar o de-
senho e os seus limites. Este, 
que num momento se ensaia 
emoldurado nos aros das por-
tas e em outros instantes, am-
bicionando tornar-se escultu-
ra, obriga-nos a circundá-lo e 
encontrar novas perspectivas.
Pode-se reconhecer uma ca-
racterística na sua aborda-
gem, através dos seus objec-
tos que viajam pela Malanga. 
São obras que nos levam a 
percorrer aquelas mesmas 
ruas que Amós, enquanto 
criança, pisou. O passar do 
tempo materializa-se não só 
nos seus desenhos, mas tam-
bém nesses objectos, nos des-
gastes característicos do seu 
uso, no enferrujado das do-
bradiças, nas rachas da ma-
deira e no estalar da tinta.
Amós destacou que “sempre 
que a vontade de embarcar 
numa viagem pictória me vi-
sita a alma largo todos os afa-
zeres e regresso aos subúrbios 
da minha Malanga, para revi-
ver as minhas estórias e nelas 
me inspirar”.
 “Do parapeito da varanda”, 
prosseguiu, “do primeiro an-
dar da casa onde cresci, ima-
ginariamente observo os me-
ninos do futebol, na neca, no 
xinguerenguere, no xikhondla 

buluku, no xikhakha, no zo-
tho, no polícia-ladrão, no len-
cinho caiu na mão e noutras 
brincadeiras desse tempo.”
Mas, segundo ele, “de repente 
junto-me a eles de sorriso ras-
gado, pés descalços, disposto 
a suar todo o suor do mundo. 
Depois vou ao Pharione ou 
ao Xitala Mati, ali próximo 
à ponte Maputo-Katembe, 

refrescar a pele e nadar nas 
suas águas sujas, mesmo sa-
bendo da porrada que me es-
pera lá em casa depois dessa 
suicida aventura”. 
Acrescentou que “uma por-
rada a valer, mas sem impor-
tância nenhuma porque no 
dia seguinte os meus amigos 
e eu estaremos novamente ali 
a nadar, rezando para que os 

O artista Famos Amós convida para uma viagem através da memória para um mun-
do de histórias e vivências da sua infância na Malanga, bairro da capital que faz 
limite entre a parte urbana e periférica, que nunca mais voltará a ser, cujo percurso 
inicia no papel, percorre as janelas e portas, atravessando as condutas de água e 
cobrindo até os pilares das infra-estruturas que por ali se erguem. Esta é a nova 

obra de Amós, intitulada “O desenho e a liberdade criadora”

nossos pais não descubram. 
Acreditamos na sorte e no 
efeito mágico de amarrar ca-
pim e mijar-lhe em cima para 
que todas as nossas asneiras 
fiquem ocultas”.
Amós contou que “vou tam-
bém ao terraço do meu pré-
dio, de três andares, mirar as 
casas de madeira e zinco à 
volta, com as casas de banho 
cobertas pelo imenso azul do 
céu, muitas vezes atravessado 
por coqueiros que desafiam a 
altura dos prédios. Graças a 
estas árvores, esta área é tam-
bém chamada Mukhokhwe-
ni, zona dos coqueiros. O 
olhar na larga e comprida 24 
de Julho, cheia de mamanas 
sentadas no chão cinzento de 
cimento vendendo pão colori-

do, peixe frito, badjias, ma-
hantis, amendoim torrado, 
matoritori, pirulitos e outros, 
enquanto os carros, em fila 
indiana, vão seguindo para 
mil lugares, no asfalto quen-
te e pegajoso que nos queima 
os pés descalços ou cola nos 
nossos chinelos pipoquinhas, 
ora remendados com arames 
de construção, ora costurados 
pelo sapateiro ali da esquina.”
O artista entende que “Ma-
langa é majestosa, é o berço 
das aventuras que fazem de 
mim um contador de estórias 
desenhadas, pintadas, faladas, 
escritas, dançadas ou sonha-
das. É para lá que retorno em 
busca de inspiração para nar-
rar as suas estórias e de outros 
lugares. Em cada trabalho da 
minha arte há um pedaço da-
quele lugar”.
“O Mukhokhweni do meu 
tempo já não existe. Os co-
queiros que disputavam al-
turas com os prédios foram 
quase todos devastados. Só 
ficaram dois, são dois coquei-
ros teimosos que disputam as 
suas idades com a idade do 
tempo. As casas de madeira e 
zinco foram engolidas pelo de-
senvolvimento, primeiro pela 
escola que ali surgiu, depois 

pela ponte Maputo-Katembe”, 
detalhou o artista plástico.
Amós explicou ainda que “não 
existe mais a casa do latoeiro, 
a vovó Khioma, toda feita de 
pedaços de metal amanhados 
pela sua mestria. Era solitá-
rio aquele vovó, as suas únicas 
companhias eram o trabalho e 
a perseguição que de vez em 
quando encetava, nervoso, de-
pois de o chatearmos arremes-
sando pedras para o seu caste-
lo de lata. Éramos malandros, 
ou apenas putos sem android. 
Não existe mais a casa da 
vovó Joana, a grande casa co-
lonial de madeira e zinco com 
o seu vasto quintal, que pariu 
dezenas de casas menores e 
cada uma delas abrigou uma 
ou várias famílias”.

“O Xitala Mati secou, o 
Pharione virou drenagem de 
águas pluviais; neca, o xin-
guerenguere, o xikhondla 
buluku, o xikhakhakha, o 
zotho, o polícia-ladrão, o len-
cinho caiu na mão e outras 
brincadeiras que marcaram 
muitas infâncias apenas nas 
nossas memórias. São estó-
rias de vida das gentes da 
minha majestosa Malanga”, 
enfatizou.
Famos sublinhou ainda que 
é “nesta exposição que não 
está presa à linguagem, que 
se tornou conhecido o dese-
nho, devido a suportes que 
usou até agora, não quer ex-
perimentar outros suportes, 
outras linguagens, embora o 
desenho esteja ainda muito 
presente e também outros 
matérias. O bairro da Ma-
langa, as suas memórias, as 
fotos que fui tirando no com-
plexo processo que conduziu 
à construção da ponte, os 
materiais que recolhi, os boca-
dos de lata, portas, pedaços de 
madeiras que pertenceram a 
janelas, nem sempre no local, 
mas simbólicos de um lugar 
já desaparecido, são o supor-
te desta exposição presente na 
galeria da Kulungwana”.

António Nhangumbe
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Fortaleza da Ilha de Moçambique beneficia de obras de reabilitação 

Série fotográfica homónima relata 
América aos olhos de José Cabral 

A viagem de três meses aos Es-
tados Unidos de América do fo-
tógrafo José Cabral deu origem 
a fotografias que compõem a 
exposição “América”. O projec-
to expositivo “Americanos”, que 
reúne mais de 150 fotografias 
desta série de José Cabral, con-
tou com a participação do poeta 
Luís Carlos Patraquim, de José 
Manuel dos Santos, escritor, 
poeta, curador, agente cultural 
e director da Revista Electra, e 
Alexandre Pomar, curador e crí-
tico de arte.
A propósito deste projecto, Luís 
Carlos Patraquim registou que 
“José Cabral exibe no seu tra-
balho um agudo olhar e um 
pundonor subtil e mostra-nos a 
“sua América” alheia ao famo-
so dream e onde há um silêncio 
prodigioso da imagem a ritmar 
uma música por dentro. Gente e 
situações banais, tantas que, ao 
menos para mim, julgo ouvir as 
notas das Gymnopedies de Satie. 
E a fera amansada na vulgarida-
de quotidiana dos dias a preto e 
branco da América”.

De acordo com José Manuel dos 
Santos, “olhamos esta bela e ri-
gorosa colecção de fotografias e 
reconhecemos, de imediato, uma 
voz visual. Ou encontramos um 
estilo que nos diz sobre a visão 
que vê, o que vê e como vê. Ou 
descobrimos a pulsação de um 
olhar que bate ao ritmo incerto 
do coração secretamente selva-
gem”.
 A exposição “Americanos” reú-
ne um conjunto alargado de fo-
tografias desta série, a preto & 
branco, com novas impressões 
efectuadas a partir dos negativos 

originais deste icónico fotógrafo 
moçambicano. 
José Cabral é fotógrafo profissio-
nal deste 1975 e foi professor no 
Centro de Formação Fotográfica 
de 1986 a 1990, e a sua obra ga-
nhou mais visibilidade nas duas 
primeiras décadas do séc. XXI. 
Estes trabalhos, que pela primei-
ra vez são apresentados ao pú-
blico, têm origem numa viagem 
que o fotógrafo fez aos Estados 
Unidos da América, durante três 
meses, ao abrigo de uma bolsa 
da Mid-American Arts Alliance, 
num amplo roteiro que incluiu 

O Camões-Centro Cultural Português inaugurou recentemente uma exposição 
de fotografia, intitulada “Americanos”, do fotógrafo José Cabral, que contém 
a apresentação de uma série fotográfica homónima. A apresentação individual 
resultou de uma parceria entre o Camões – Centro Cultural Português, em Ma-
puto, e a produtora Art Dispersion (Portugal).

A ministra da Cultura e Turis-
mo, Eldevina Materula, proce-
deu ao lançamento da primeira 
pedra para o restauro e reabili-
tação da Capela Nossa Senhora 
do Baluarte, que se encontra na 
Ilha de Moçambique, e o lança-
mento das obras de reabilitação 
e restauro do Coreto, tendo na 
mesma ocasião assinado um me-
morando de entendimento sobre 
a preservação e valorização do 
património cultural.
A Ilha de Moçambique beneficia 
de reabilitação da Capela Nossa 
Senhora, em Nampula. A ceri-
mónia foi presidida pela ministra 
da Cultura e Turismo, Eldevina 
Materula, tendo sido marcada 
pelo lançamento da primeira pe-
dra para o restauro. 
Na mesma oportunidade, Mate-
rula inaugurou a “Casa dos Con-
tos” e assinou um memorando 
de entendimento sobre a preser-
vação e valorização do patrimó-
nio cultural da Ilha de Moçam-
bique, assinado entre o Governo 
de Moçambique, o Governo Por-

tuguês e a Mota-Engil, que entra 
como parceiro na recuperação do 
Património Mundial.
O Estado Moçambicano tem 
vindo a implementar acções que 
garantem a conservação e pre-
servação do património cultural 
da Ilha, local de convergência de 
culturas por excelência. 
A reabilitação do Coreto, bem 
como a recuperação da emble-
mática Capela Nossa Senhora 
do Baluarte, parte integrante da 
Fortaleza de São Sebastião, es-
tão cobertas à luz do memoran-

do de entendimento rubricado 
recentemente entre o Ministério 
da Cultura e Turismo de Mo-
çambique, o Camões – Instituto 
de Cooperação e da Língua, I.P., 
e a Mota-Engil, Engenharia e 
Construção África, SA – Sucur-
sal de Moçambique. 
O instrumento foi assinado pela 
ministra da Cultura e Turismo, 
Eldevina Materula, pelo Secretá-
rio de Estado dos Negócios Es-
trangeiros e da Cooperação da 
República Portuguesa, Francisco 
André, e pelo representante da 

Mota-Engil, Aníbal Leite.
O memorando centra-se na pre-
servação, valorização e fruição 
do património artístico e cultu-
ral, através do apoio à conser-
vação do património histórico 
edificado, com especial atenção 
à Ilha de Moçambique, que cons-
titui uma das prioridades identi-
ficadas no Plano Estratégico de 
Cooperação (PEC) Portugal – 
Moçambique (2022-2026).
A reabilitação e o restauro do 
Coreto acontecem após ter sido 
danificado aquando da passagem 
devastadora do ciclone Gombe, 
em Março de 2022.  
Por outro lado, a “Casa dos 
Contos”, ora inaugurada, está 
enquadrada no Projecto “Ilhas e 
Encantamentos”, reforço do sec-
tor de literatura infanto-juvenil 
e emprego cultural criativo, que 
integra quatro Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP), nomeadamente Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçambi-
que e São Tomé e Príncipe. 
O Projecto “Ilhas e Encanta-

mentos”, do qual resultou a 
“Casa dos Contos”, tem apoio 
do PROCULTURA, acção fi-
nanciada pela União Europeia, 
co-financiada e gerida pelo Ca-
mões e implementada na Ilha de 
Moçambique pelo Gabinete de 
Conservação da Ilha de Moçam-
bique - GACIM.
A ministra da Cultura e Turis-
mo disse que a expectativa é que 
a “Casa dos Contos” se afirme 
como uma verdadeira incubado-
ra para a produção literária in-
fanto-juvenil e criação de empre-
gos para a juventude, inspirando 
a recuperação e manutenção das 
técnicas construtivas tradicionais 
da arquitectura.
A par das obras de reabilitação 
e de restauro, Materula destacou 
a necessidade da contínua forma-
ção e capacitação dos recursos 
humanos; o apetrechamento em 
equipamentos, a mobilização de 
recursos financeiros, e repisou 
ainda que o Estado vai conti-
nuar empenhado na recuperação 
da Ilha de Moçambique.

cidades como Nova Iorque, Wa-
shington, Chicago, New Orleans, 
San Diego/California, El Paso/
Texas e no Novo México Santa 
Fé, Las Cruces e White Sands.
 Ao descrever o percurso do José 
Cabral, este começou por prati-
car com o pai, amante de foto-
grafia e de cinema, técnico dos 
Caminhos de Ferro de Moçambi-
que, que aos 12 anos lhe ofereceu 
um pequeno laboratório e uma 
câmara “caixote”. Torna-se fotó-
grafo profissional em 1975. 
Começou como fotógrafo no 
Instituto Nacional do Cinema e 
passou depois de alguma prática 
de foto-repórter (1979-1982) a 
programas documentais menos 
determinados pela urgência para 
o Ministério da Agricultura e 

Unicef. 
De autodidacta passou a pro-
fessor no Centro de Formação 
Fotográfica, de 1986 a 1990. A 
sua fotografia, em especial a for-
ma de expor como trabalho de 
artista, foi-se tornando discreta-
mente mais autobiográfica e até 
intimista, sempre sem deixar de 
ser documental e sem pretender 
ser formalista e narcísica, mesmo 
nos seus muitos auto-retratos de 
rua. 
A obra de Cabral ganhou mais 
visibilidade nas duas primeiras 
décadas do séc. XXI, em especial 
através de exposições subtilmen-
te antológicas, equilibrando um 
lugar sempre algo à margem com 
o crescente reconhecimento pú-
blico. 
Cabral viajou para a América 
durante três meses, em 1996, 
como bolseiro da Mid-American 
Arts Alliance, num amplo roteiro 
por Nova Iorque, Washington, 
Chicago, New Orleans, San Die-
go/California, El Paso/ Texas e 
no Novo México Santa Fé, Las 
Cruces e White Sands. 
Faz uma viagem de descoberta, 
uma aventura para quem saía de 
Maputo no fim de guerra civil. 
Viagem é também reencontro 
com linguagens e visões que, de 
algum modo, o formaram, vis-
tos os filmes, lidos muitos livros, 
sempre num olhar culto.

Adelina Pinto
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Desporto
Edmilson Dove eleito homem do jogo 
no dérbi de Soweto

Abrantes eleito presidente da Associação 
de Futebol de Tete

“Capitão” Maninho despede-se dos 
relvados

Moçambique e Angola decidem acesso 
ao Afrobasket

Jogabets rende homenagem ao melhor 
marcador do Moçambola-2022

O internacional moçambicano Ed-
milson Dove foi nomeado homem do 
jogo, no dérbi de Soweto, jogo que 
opôs as formações do Kaizer Chiefs 
e Orlando Pirates, na 21ª jornada da 
primeira Liga sul-africana de futebol. 
Os “Amakosi” levaram a melhor por 
margem mínima (1-0), após uma ex-
celente exibição do internacional mo-
çambicano.

O empresário e promotor de eventos 
desportivos superou a concorrência 
de Estrela Gonçalves e Adamo Juma. 
António Nurmahomed não foi tido 
nem achado. Kiko Abrantes arrecadou 
um total de 14 votos dos associados 
contra apenas três da antiga árbitra 
Estrela Gonçalves. Adamo Juma, que 
já liderou os destinos da associação, foi 
confiado apenas um voto. Os restantes 
três candidatos saíram sem votos.

Com efeito, Isac de Carvalho recebeu 
este sábado, 25 de Fevereiro, um che-
que no valor de 30 mil meticais da-
quela casa de apostas genuinamente 
moçambicana. O avançado – agora no 
Costa do Sol – foi surpreendido com o 
prémio instantes antes do pontapé de 
saída da Liga Jogabets, no campo dos 
canarinhos. A entrega do cheque foi 
feita por Vasco Jafar e Alima Baptis-
ta, do marketing da Jogabets.

Aos 34 anos de idade, o internacional 
moçambicano decidiu pôr fim à car-
reira de atleta profissional. Manuel 
Fernandes, ou simplesmente Maninho, 
despede-se dos relvados depois de uma 
carreira repleta de êxitos, com dois tí-
tulos de campeão nacional, um com a 
Liga Desportiva (2010) e outro com o 
Ferroviário da Beira (2016), bem como 
duas taças de Moçambique com o em-
blema do Chiveve.

Moçambique e Angola vão disputar 
hoje, terça-feira, em Bulawayo, Zim-
babwe, às 14 horas, a final de acesso 
ao Afrobasket de seniores femininos, 
cuja fase final terá lugar no segun-
do semestre deste ano, no Ruanda. 
Enquanto isso, a selecção nacional de 
basquetebol em seniores masculinos 
enfrenta, às 18 horas desta terça-
-feira, a sua congénere do Zimbabwe, 
em Bulawayo.

Operação CAN-2023

ENZ aprovado e Reinildo será 
a grande baixa nos Mambas 

Uma boa notícia para os mo-
çambicanos: finalmente não 
vamos ao vizinho, mas sim 
jogaremos em casa. A nossa 
maior catedral desportiva na 
era moderna, o Estádio Na-
cional do Zimpeto (ENZ) foi 
aprovada para sediar o jogo 
da 4ª jornada de qualificação 
para o CAN-2023, entre Mo-
çambique (Mambas) e Senegal 
(Leões da Teranga). O espera-
do embate está agendado para 

o próximo dia 28 de Março.
O Estádio Nacional do Zimpe-
to foi alvo de uma pré-inspec-
ção, medida recomendada pela 
Confederação Africana de Fu-
tebol (CAF) à Federação Mo-
çambicana de Futebol (FMF). 
Na altura, a CAF deu um pra-
zo de 10 dias à FMF para que 
fizesse a pré-inspecção, o que 
caso não acontecesse poderia 
implicar a interdição do está-
dio para acolher jogos oficiais, 
mormente a partida contra o 
Senegal, inserida nas elimi-

O Estádio Nacional do Zimpeto, no meio de muitas 
incertezas, foi aprovado para hospedar o jogo da 
quarta jornada de qualificação para o CAN-2023, 
diante do Senegal. Mas uma notícia triste vem 
da diáspora, dando conta de que o internacional 

moçambicano Reinildo Mandava contraiu uma lesão que o obrigará a 
ficar fora dos relvados, por cerca de seis meses.

natórias para o Campeonato 
Africano de 2025.
Através de uma publicação 
na sua página oficial das redes 
sociais, Feizal Sidat, presiden-
te da FMF, confirmou que os 
Mambas vão receber o Sene-
gal no Estádio Nacional do 
Zimpeto, em Março próximo, 
afastando desta feita a possi-
bilidade de o combinado na-
cional receber a selecção sene-
galesa num terreno neutro, tal 
como aconteceu em 2021 em 
que o conjunto moçambicano 
foi obrigado a realizar a parti-
da contra o Malawi na vizinha 
África do Sul.
O presidente da Federação 
Moçambicana de Futebol fez 
a publicação a partir de Cairo, 
na sede da Confederação Afri-
cana de Futebol, após efectuar 

Alfredo Langa

ENZ

Feizal Sidat
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Logo que saíram 
os “Mambinhas” 
para o CAN do 
Egipto, onde es-
tiveram inseri-

dos num dos grupos com o 
Egipto, Senegal e Nigéria, 
teoricamente já se pensava 
que seria um grupo muito 
complicado para os treina-
dos de Dário Monteiro. 
Fora da prova e nas contas 
finais, jogados que foram os 
três jogos no certame, os 
“Mambinhas” conseguiram 
voltar na bagagem para 
casa com um ponto. O pri-
meiro na história. 
Neste contexto, este foi um 
ano com anotações despor-
tivas muito boas para o 
nosso futebol. Nos “Mam-
bas” conseguimos a inédita 
qualificação para os oitavos-
-de- finais. E no CAN de 
Sub-20 em que Moçambi-
que participou saímos com 
um empate.
E os “Mambinhas” despedi-
ram-se do Egipto com um 
pontinho histórico.
Uma derrota diante da Ni-

géria, por 2-0, marcou o fim 
da segunda participação dos 
“Mambinhas” numa fase fi-
nal do CAN de Sub-20. 
Já contra a poderosa selec-
ção do Senegal, esta foi a 
partida em que o combi-
nado nacional mais golos 
sofreu em campo, tendo 
perdido por 3-0, enquanto 
que no jogo de abertura 
os “Mambinhas” empata-
ram a zero golo diante do 
Egipto, no arranque do 
Campeonato Africano das 
Nações de Sub-20. 
Na hora de balanço, o se-
leccionador nacional mos-
trou-se um “homem satis-
feito” com os resultados. 
Dário Monteiro reconheceu 
que os adversários de Mo-
çambique no grupo em que 
estava inserido estão mais 
bem cotados e noutro ní-
vel de andamento, “mas 
nós fizemos a nossa parte. 
O que ficou é continuarmos 
a trabalhar para alcançar 
bons resultados nos próxi-
mos embates que vêm pela 
frente”. 

“Mambinhas” demonstram 
confiança no CAN do Egipto

uma visita de cortesia. Assim, 
fica confirmado o encontro en-
tre os “Mambas” e os “Leões 
de Teranga” para 28 de Março 
próximo, a partir das 18h00, 
em Maputo, partida de capital 
importância para o combinado 
nacional, que procura qualifi-
car-se para a sua quinta pre-
sença em fases finais do Cam-
peonato Africano de Futebol, 
após ter cometido essa proeza 
em 1986, 1996, 1998 e 2010.
Moçambique e Senegal lide-
ram neste momento o Grupo 
L de qualificação para o CAN, 
cuja fase final vai ter lugar na 
Costa do Marfim, com quatro 
pontos cada um, fruto de uma 
vitória e um empate. 
Os “Mambas” estão bem en-
caminhados para alcançar esse 
desiderato, o que caso aconte-
ça vai quebrar o enguiço de 13 
anos sem marcar presença na 
mais prestigiada festa do fute-
bol africano.

As duas selecções defrontam-
-se primeiro em Dakar, a 20 
de Março, para a terceira jor-
nada, e oito dias depois em 
Maputo, para a quarta jor-
nada. Em caso de vitória nas 
duas partidas, os Mambas fi-
cam com meio caminho anda-
do rumo ao CAN.

Reinildo Mandava é baixa 
para Chiquinho Conde

Muito brevemente será anun-
ciada, na casa do futebol, 
a convocatória para o jogo 
frente ao Senegal, pelo selec-
cionador nacional, Chiquinho 
Conde, que se encontra em 
Portugal devido ao falecimen-
to da sua esposa. Mas um 
dado certo é que na lista da 
convocatória o nome de Rei-
nildo Mandava estará de fora, 
sendo que o motivo é a lesão 
no joelho.
O nosso melhor jogador da 

actualidade, a jogar na diás-
pora, Reinildo Mandava, con-
traiu uma lesão e neste do-
mingo foi submetido a uma 
cirurgia no joelho, na sequên-
cia de ruptura no ligamento 
cruzado do joelho direito.     
 O relatório emitido pelos 
serviços médicos dos “colcho-
neros” refere que a cirurgia 
decorreu sem incidentes e de 
acordo com o previsto. 
Contudo, o craque moçam-
bicano deverá ficar fora dos 
relvados por pelo menos seis 
meses. Na sua conta do fa-
cebook, Reinildo Mandava 
escreveu o seguinte: “O suces-
so não acontece por acaso. É 
trabalho duro, perseverança, 
aprendizado, estudo, sacri-
fício, e acima de tudo amor 
pelo que você faz! Muito obri-
gado a todos pelas mensagens 
de apoio, de carinho e de en-
corajamento. Voltarei mais 
forte”. 

Reinildo Mandava será o grande ausente no jogo Moçambique-Senegal



PUBLICIDADE

Para assuntos 
Administrativos e 

Comerciais

Email:
Multimediacomercial18@gmail.com

Telemóvel:
820152830/877684840

jornalmagazineinde@gmail.com www.magazineindependente.commagazineindependente

Sector privado exige mais 
reformas fiscais do Governo 

De acordo com Agostinho 
Vuma, presidente da CTA, 
apesar de se reconhecer os 
avanços alcançados com a re-
dução do IVA, no quadro do 
Pacote de Medidas de Acelera-
ção Económica (PAE), “gosta-
ríamos de reiterar a necessida-
de de revisão dos princípios de 
dedução do IVA nos sectores 
de transportes, construção e 
indústria, para evitar-se que 
o seu encargo em determina-
das operações não tenha que 
constituir um encargo para as 
empresas”.
Falando no IX Conselho de 
Monitoria do Ambiente de 
Negócios (CMAN), uma pla-
taforma de diálogo que junta 
Governo e Sector Privado, 
Agostinho Vuma explicou que 
“devido ao modelo actual, o 
IVA representa um custo es-
timado em 6% no sector de 
transportes de carga, algo si-
milar à existência de um im-
posto invisível”.
 O segundo aspecto aponta-
do por Vuma tem a ver com 
a introdução do conceito de 
autofacturação ou inversão de 
sujeito passivo para operações 
agrícolas, por forma a facilitar 
as transacções e aprofunda-
mento da formalização do sec-
tor agrário.
No que concerne à revisão do 
Imposto do Consumo Específi-
co, a CTA é da opinião de que 
se por um lado reduziu a sua 
base de incidência, represen-
tando em média uma poupan-
ça fiscal em torno de 10,2% na 
importação da matéria-prima, 
por outro lado, preocupa-nos a 
introdução do ICE em produ-
tos como sumos produzidos no 
mercado nacional, facto que 

atenta contra a competitivida-
de deste sector.
Outra questão tem a ver com 
a redução do IRPC na agricul-
tura, de 32% para 10%, que, 
contudo, a CTA não vê de 
bons olhos o período de 2 anos 
previstos para sua vigência, 
frisando ser muito reduzido 
para que, de facto, possa atrair 
novos investimentos no sector. 
Nesta perspectiva, os empre-
sários propõem um período 
de 5 a 10 anos como horizonte 
temporal suficiente para criar 
as bases para atractividade e 
resiliência do sector.
Uma outra preocupação apre-
sentada pela classe empresarial 
no evento, junto do Governo, 
tem a ver com a reforma do 
sistema tributário para a con-
solidação de uma política ami-
ga dos negócios.
 Esta reforma, de acordo com 
a CTA, deverá incluir a eli-
minação da actual percepção 
de existência de uma federa-
lização da política tributária 
moçambicana, com cada sec-
tor chamando para si a prer-
rogativa de administrar taxas 
ou encargos tributários con-
signatários para atender aos 
problemas sectoriais, sem ne-
cessariamente passar por uma 

análise por parte do ministério 
de tutela.
No que diz respeito ao acesso 
ao financiamento, o empresa-
riado nacional reclama sobre a 
taxa de juros aplicada, salien-
tando que “a taxa de juros de 
referência aplicada no quadro 
da política monetária nacional, 
para além de encarecer o cus-
to de financiamento e reduzir 
as facilidades de acesso pelas 
PMEs, constitui um verdadei-
ro nó de estrangulamento que 
vai impedir a competitividade 
do nosso sector empresarial”. 
No entanto, a CTA pede ur-
gência e celeridade na imple-
mentação do PAE, que propõe 
a criação do fundo de garantia 
mutuária.
Por seu turno, o Governo, 
através do Primeiro-ministro 
Adriano Maleiane, reconhe-
ceu os desafios existentes na 
implementação das reformas, 
no âmbito da melhoria do am-
biente de negócios. Maleiane 
garantiu, no entanto, que o 
Governo está a implementar 
as reformas previstas no PAE.
“A definição e implementação 
destas reformas estão a ser fei-
tas na base de auscultação e 
diálogo com o sector privado, 
tornando este processo mais 

Em mais um encontro de monitoria do ambiente de negócios entre o Governo e 
Sector Privado, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique 
(CTA) exigiu do Executivo mais reformas fiscais, com particular destaque ao IVA 
nos sectores de transportes, construção e indústria. No entanto, o Governo, repre-
sentado pelo Primeiro-ministro Adriano Maleiane, reconhece o desafio e promete 

acelerar algumas reformas de modo a melhorar o ambiente de negócios.

abrangente e inclusivo na revi-
são e elaboração de normas e 
legislação. Este facto demons-
tra o empenho e compromisso 
que o Governo tem com o Sec-
tor Privado, seu parceiro estra-
tégico na implementação do 
Programa Quinquenal do Go-
verno e, consequentemente, na 
dinamização da economia na-
cional, assim como na geração 
de emprego e renda”, frisou. 
O governante reafirmou na 
ocasião a determinação do 
Executivo em continuar a 
criar condições para acelerar 
a aprovação e implementação 
efectiva das reformas remanes-

centes do PAMAN 2019-2021, 
com destaque para as revisões 
legislativas da Lei do Traba-
lho, para incentivar o investi-
mento nacional e estrangeiro; 
Lei de investimento para sim-
plificar os requisitos necessá-
rios para os investidores, bem 
como a estatutos das Micro, 
Pequenas e Médias Empresas.
No invento, alguns empre-
sários apelaram ao Governo 
para deixar o Fundo de Ga-
rantia Mutuária com a banca 
comercial e pediu igualmente 
a isenção do IVA em qua-
se toda a cadeia de valor da 
agricultura. 

Elísio Muchanga 

O Ciclone Tropical Freddy, 
na sua passagem por Moçam-
bique, criou danos avultados 
nas infra-estruturas, e não só, 
tornando mais vulneráveis as 
pessoas, cuja porta de entrada 
foi a província de Inhambane. 
Apesar da redução dos níveis 
de precipitação, o País conti-
nua em alerta porque o caudal 
de alguns rios ameaça trans-
bordar. 
Ainda de acordo com dados 
preliminares da passagem 
do Ciclone Freddy, o mesmo 
criou destruições de várias 
infra-estruturas em algumas 
regiões de Moçambique. 
O Centro Meteorológico da 
Ilha Francesa de Reunião e 
o Serviço de Meteorologia do 
Zimbabwe informaram que o 
ciclone intenso Freddy já não 
deverá voltar a intensificar-se 
e poderá atingir a terra num 
nível mais baixo, já não como 
ciclone mas sim como tempes-
tade tropical.
O Ciclone Tropical Freddy 
atingiu a parte continental 
de Moçambique e o distrito 
de Vilankulo, na província de 
Inhambane, foi a porta de en-

trada da intempérie.
O fenómeno está a causar chu-
vas intensas nas províncias de 
Inhambane e Gaza.
Em termos de precipitação 
prevê-se chuvas em regime 
forte a muito forte, acima de 
200 milímetros, que poderão 
também afectar a parte sul de 
Sofala e Manica.
Até a semana passada previa-
-se que a depressão tropical 
“Freddy” seguiria em direcção 
ao Sul do Zimbabwe e Norte 
da África do Sul.
Entretanto,15.000 clientes da 
província de Sofala ficaram 
sem energia eléctrica devido 
ao Ciclone Tropical Freddy, 
que atingiu a cidade da Beira 
e a região Sul da província de 
Sofala, destruindo várias infra-
-estruturas eléctricas.
Como consequência deste fe-
nómeno verificaram-se cortes 
e oscilações de energia eléctri-
ca, mantendo-se sem corrente 
eléctrica 12.000 clientes que 
recebem energia a partir das 
subestações da Munhava, na 
cidade da Beira, e Inchope, na 
província de Manica.

Alfredo Langa 

“Freddy” destrói 
infra-estruturas no País


