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“

Medo e superstição aumentam violação sexual de menores

Detido na África do Sul em conexão com os raptos

Filipe Nyusi não está 
preocupado com legado 

Três anos de Governação

Advogado nega que 
Nangy tenha confessado 

Familiares de Hayyum suspeitos de serem 
mandantes da morte da “senhora do salão”
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Mirko Manzoni

Advogado de Esmael Nangy nega que seu 
constituinte tenha confessado ser raptor

Detido na África do Sul

Na quinta-feira passada, pou-
cas horas depois do assassina-
to em Maputo de uma senho-
ra de 68 anos de idade, mãe 
de Édson Vombe, um cidadão 
alegadamente procurado por 
raptos em Moçambique, sur-
giu nas redes sociais a infor-
mação segundo a qual Esmael 
Nangy havia sido interrogado 
pela Polícia sul-africana e te-
ria confessado o crime.
O advogado disse que Nangy 
não foi interrogado pela Polí-
cia local e que ele foi detido 
com base num mandado de 
captura internacional, emiti-
do em Julho do ano passado 
pelas autoridades moçambica-
nas. 
Maille contou que em Mo-
çambique foi detido no dia 
6 de Julho um mecânico da 
empresa de Esmael Nangy, 
porque este estaria a conduzir 
uma viatura de marca Hon-
da, de cor azul, que a Polícia 
desconfiava que era a mesma 
usada no rapto de um cida-
dão moçambicano.
Durante o interrogatório pela 
Polícia, em Moçambique, o 
mecânico de Nangy disse que 
a viatura pertencia a Nangy, 
há mais de seis meses, e que 
a mesma não podia estar en-
volvida no rapto porque na 
altura a viatura era usada por 
Nangy, sua família e seus tra-
balhadores, pelo que ela era 
conhecida por todos.
O advogado sul-africano disse 
ainda que a Polícia moçambi-
cana devia fazer uma investi-
gação mais precisa e convin-
cente. “Não é possível alguém 
usar uma viatura registada 
em nome pessoal para come-
ter um rapto”.
Maille disse que o proble-
ma de Moçambique é que as 
pessoas acreditam facilmente 
o que vem escrito nas redes 
sociais, nem sequer investi-
gam a fonte da notícia, não se 
preocupam em saber se a fon-
te é credível ou não, a única 
preocupação que têm é serem 
os primeiros a reencaminhar.
Contou que na África do Sul, 
a maioria das pessoas quando 
recebem uma mensagem des-
tas em algum grupo, o pró-
prio administrador do grupo 

tem o dever de investigar se a 
notícia é credível ou não, para 
que não se propague como 
“fake news”.
O advogado garantiu que 
Nangy não foi ouvido no tri-
bunal e muito menos na ca-
deia. Desde o primeiro dia, de 
acordo com o seu constituin-
te, sempre se declarou ino-
cente, portanto, não há nada 
para confessar.
Por seu turno, Lourenço Ma-
lia, advogado da família Nan-
gy, confirmou ser o represen-
tante legal desta família há 
muitos anos. Este disse que 
não podia comentar muito so-
bre este assunto, por tratar-se 
de segredo de justiça.
Referiu que o mecânico que 
está detido, desde o dia 6 de 
Julho de 2022, sempre disse 
que nunca raptou ninguém e 
muito menos sabe quem rapta 
as pessoas. Declarou também 
que a viatura pertence à famí-
lia Nangy há muitos meses.
Depois do mecânico ser preso 
foi ouvido pelo juiz de instru-
ção, entre os dias 9 e 11 de 
Julho, onde disse categorica-
mente que é inocente e ape-
nas está detido pela história 
da viatura que é uma coin-
cidência de cor e marca. O 
causídico disse que o mecâni-

co nunca mais foi ouvido até 
hoje. E a lei diz claramente 
que depois do interrogatório 
feito pelo juiz de instrução  a 
Polícia deve fazer um interro-
gatório.
Sabe-se que o Esmael nunca 
foi acusado, apenas é cita-
do como dono da viatura, o 
que para o causídico o man-
dado constitui uma surpresa. 
“Se queriam ouvir o Esmael 
podiam notificar e ele podia 
apresentar-se”.

Precipitação 

No entanto, o MAGAZINE 
ouviu há dias alguns qua-
dros da Direcção-Geral do 
Serviço Nacional de Investi-
gação Criminal (SERNIC), 
que disseram que o juiz de 
instrução precipitou-se em 
emitir o mandado de captura 
contra Esmael Nangy. Con-
taram que devia-se investigar 
melhor antes de emitir este 
mandado, porque não existe 
nenhuma imagem onde apare-
ce a matrícula da viatura ou 
dos ocupantes. “Apenas apa-
rece um carro com a mesma 
cor e marca do carro de Es-
mael Nangy, coisa tão comum 
numa cidade onde a maioria 
dos carros são iguais”.

O advogado Calvin Maille, que representa o moçambicano Esmael Nangy, detido no 
passado dia 7 de Janeiro, em Centurion, perto de Pretória, na África do Sul, deu uma 
“risada estridente quando lhe perguntamos se o seu constituinte havia confessado qual-
quer coisa em interrogatório policial ao longo da semana”. O causídico disse que Esmael 
Nangy não foi interrogado pela Polícia sul-africana e nem confessou nada, pois, segundo 

o causídico, a história da confissão não passava de uma fake news, visto que “não há nada para confessar”.

Os investigadores do SERNIC 
disseram que a Direcção da 
cidade não investiga propria-
mente, pois prendem depois 
é que investigam. “Há uma 
divergência ali dentro, onde 
muitos quadros novos vêm do 
SISE e não se entendem com 
os colegas já antigos”, afian-
çaram as fontes ao nosso jor-
nal.
No dia 09 de Janeiro, Nangy 
compareceu perante uma juí-
za do Thembiza Magistrate 
Court, mas a audiência foi 
adiada para esta segunda-
-feira, 16 de Janeiro. O Di-
rectorate of Public Prossecu-
tion (DPP) da África do Sul 
ainda não tinha recebido das 
autoridades moçambicanas 
as evidências de envolvimen-
to de Nangy em actividades 
criminais, nomeadamente nos 
raptos. 
Essas evidências são necessá-
rias para que o Procurador 
designado do caso convença o 
tribunal no sentido de se ex-
traditar Nangy para Moçam-
bique. 
O moçambicano foi detido na 
sua residência, em Centurion, 
e detinha licença de porte de 

arma. Ele tem o bilhete de 
identidade em dia que lhe 
permite residir legalmente na 
África do Sul. A sua localiza-
ção foi graças ao endereço que 
consta no documento de iden-
tificação passado pelas autori-
dades sul-africanas.
No entanto, logo após o assas-
sinato da mãe de Edson Vom-
be várias narrativas foram 
postas a circular sobre os con-

tornos do crime, para além da 
suposta ligação de Nangy com 
Vombe. 
Outro texto alegava que o 
assassínio era um ajuste de 
contas no seio da gangue que 
protagonizou o rapto do em-
presário Hayyum Momade, a 
14 de Dezembro, encontrado 
morto no passado dia 27 do 
mesmo mês. 
Edson Vombe foi condenado 
a 7 anos de prisão pelo Tribu-
nal da província da Matola, 
como conivente no crime de 
rapto. 
Na sexta-feira, 13 de Janeiro, 
o MAGAZINE deslocou-se 
ao Tribunal da Matola, onde 
soube que Edson Vombe não 
tem nenhum mandado de 
captura. Ele foi condenado 
em 2013 porque apenas teria 
alugado uma viatura da sua 
empresa que os raptores usa-
ram. Cumpriu mais de me-
tade da pena e foi posto em 
liberdade e até já foi feita a 
liquidação da pena na totali-
dade.
Na quinta-feira passada, 12 
de Janeiro, depois do maca-
bro assassinato da sua mãe, 
houve conversas nas redes so-

ciais que davam conta de que 
só podiam ter sido polícias a 
cometer tal crime, num su-
posto acto de desespero para 
mostrar trabalho.
A Procuradora-Geral da Re-
pública, no último informe 
na Assembleia da República, 
disse que os raptos são pro-
tagonizados pelos agentes da 
PRM. Este pronunciamento 
da PGR na Assembleia da 

Calvin Maille

Calvin Maille

Hayyum
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A Magazine Multimédia, SA, proprietária do 
Jornal MAGAZINE Independente, vem por 
meio desta informar que a partir do dia 15 de 
Novembro do corrente ano estamos localiza-
dos no novo endereço, sito no Bairro da Coop, 
Av. Base Ntchinga, Casa n. 451, Cidade de Ma-
puto. 

Para qualquer dúvida ou esclarecimento 
contacte: 877684840 ou 820152830 

Mudança de Instalações

República não agradou nada 
a cúpula da Polícia envolvida 
no crime.
Aliás, Nelson Rego, director 
nacional do SERNIC, disse 
há dias que os raptos têm a 
mão da Polícia. Quando há 
um pronunciamento destes 
que vem do líder máximo do 
SERNIC é porque alguma 
coisa não está bem dentro da 
corporação.

Suspeita-se que a família de 
Hayyum seja mandante

Fontes do MAGAZINE con-
tam que a senhora que foi 
assassinada em plena luz do 
dia, no centro da capital Ma-
puto, foi uma encomenda da 
família e ou amigos do finado 
empresário Hayyum, raptado 
no ano passado, tendo encon-
trado a morte em circunstân-
cias estranhas. Como acto de 
vingança, suspeita-se que os 
familiares e amigos de Hayyum 
possam ter contratado alguns 
polícias para fazer o ajuste de 
contas. E, como a Polícia não 
podia matar a Polícia, preferiu 
desviar a atenção trazendo o 
nome de Edson Vombe, filho 
da senhora assassinada. 
Conforme testemunhas ocu-
lares que presenciaram o ma-
cabro assassinato da senhora, 
“não há dúvidas que o modus 
operandi é da Polícia mesmo: 
mataram e saíram numa boa”. 
Sabe-se que estava lá presente 
a Polícia de Trânsito para con-
trolar o movimento e logo após 
o sucedido já estavam lá agen-
tes do SERNIC e a única preo-
cupação deles eram as câmaras 
de segurança.
Suspeita-se que os familiares de 
Hayyum e amigos queriam fa-
zer um ajuste de contas e con-
trataram alguém próximo da 
Polícia para fazer um trabalho 
limpo, “e a Polícia como que-
ria aparecer a mostrar trabalho 
aceitou esta encomenda”. 
Hayyum, que acabou perdendo 
a vida, não ficou nem duas se-
manas no cativeiro. Os rapto-
res teriam ligado para o filho 
dizendo que iriam deixar o pai 

num determinado local e este 
deveria levar o pai para o hos-
pital. Depois desta chamada e 
da identificação do local, o filho 
teve receio de ir buscar o pai 
por achar tratar-se de uma ar-
madilha. Só depois de 3 horas é 
que um outro familiar decidiu 
fazer-se ao local e encontrou a 
vítima. Mas a dúvida prevalece 
se Hayyum teria morrido antes 
ou depois. E se tivesse morrido 
no cativeiro, porquê os raptores 
ligaram para o filho para levar 
o pai ao hospital?
Há uma década que os raptos 
vêm acontecendo em Moçam-
bique, mas esta foi a primeira 
vez que aparece um incidente 
destes, pelo menos na cidade 
de Maputo. Em 2013 aconte-
ceu um caso de um menor na 
cidade da Beira, onde a vítima 
teve o mesmo fim. 
Hayyum era um empresário 
que estava ligado ao comércio 
de roupas de crianças durante 
vários anos. Alguns meses atrás 
construiu um pequeno centro 
de lojas, onde ele próprio es-
tava a controlar o negócio de 
venda de sorvetes, quando apa-
receu uma viatura branca com 
3 indivíduos e em 30 segundos 
o levaram consigo, conforme as 
câmaras de segurança reporta-
ram.
Normalmente quando os rap-
tos acontecem as vítimas ficam 
no cativeiro até 3 meses. Logo 
após a morte de Hayyum, a 
Polícia apresentou um detido 

como suspeito. 
O porta-voz do SERNIC anun-
ciou publicamente que já ti-
nham um culpado, mas sabe-se 
através das próprias fontes do 
SERNIC que este também é 
inocente. 
Há suspeitas de que os familia-
res de Hayyum entraram em 
desespero e procuraram vin-
gar-se, sendo a senhora morta 
semana passada sido a vítima 
escolhida. 
Nestes casos, os assassinos po-
dem induzir em erro o nome 
como culpado para desviar a 
atenção, contaram fontes liga-
das à Direcção-Geral do SER-
NIC. 
Importa lembrar que em 2019 
foi raptado o amigo pessoal do 
Presidente da República, Car-
los Camrudin, um empresário 
ligado ao negócio de bebidas. 
Este rapto teve contornos de 
investigação diferentes de to-
dos os raptos, sendo que até 
foi preso um polícia envolvido 
neste rapto e este acabou por 
confessar o rapto, mas miste-
riosamente o juiz de instrução, 
Délio Portugal, soltou o tal po-
lícia. 
O polícia desapareceu de Mo-
çambique e está a viver nos Es-
tados Unidos da América, com 

uma vida de invejar a muitos.
Délio Portugal foi o juiz de ins-
trução que legalizou a prisão de 
todos os envolvidos no processo 
das “dívidas ocultas”.
Por suspeitas de que Délio Por-
tugal teria recebido suborno 
para soltar o raptor, o Conse-
lho Superior da Magistratura 
Judicial transferiu o juiz para 
uma província do país.
 O caso do rapto do amigo do 
Presidente, Carlos Camrudin, 
da Socimpex, nunca chegou a 
ter desfecho, porque a Polícia 
sabotou o processo e a maioria 
dos implicados está presa na 
Cadeia Civil acusados de ou-
tros crimes parecidos.
A mãe de Edson Vombe foi 
raptada na mesma altura e foi 
mantida no cativeiro por cerca 
de 30 dias. Há quem diga que a 
senhora foi raptada para os po-
lícias mostrarem ao Presidente 
da República que estão a fazer 
um trabalho árduo de investi-
gação. 
Entretanto, à medida que o 
tempo ia passando pediram em 
troca da libertação da senhora 
cerca de USD 500 mil, mas o 
filho e o esposo da senhora não 
pagaram o resgate. O assunto 
foi denunciado na PGR. 
Há dias realizou-se o funeral 

da senhora e durante as ceri-
mónias surgiram comentários 
dos familiares que sabem que 
a senhora tinha sido raptada 
por polícias em 2019, de acordo 
com testemunhas que reconhe-
ceram que eram agentes liga-
dos ao SERNIC da cidade de 
Maputo, mas nada se fez.
Fontes bem colocadas conta-
ram que depois do enterro os 
familiares aventaram a hipó-
tese de que a senhora foi as-
sassinada por tabela, porque 
os polícias que a assassinaram 
teriam citado o nome de Ed-
son aos familiares de Hayyum, 
usando o elo mais fraco para 
convencê-los de que estavam 
na pista certa.

Audição adiada

A audição marcada para esta 
segunda-feira para tratar da 
extradição de Esmael Nangy 
foi adiada, na África do Sul, 
porque o Ministério Público 
moçambicano não conseguiu 
enviar provas suficientes que 
ligam Nangy aos raptos. Nes-
te contexto, as autoridades 
sul-africanas fixaram a data 
de 26 de Janeiro corrente 
para dar seguimento ao pro-
cesso.

Esmael Nangy
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Relatório da HRW revela falta de compromisso 
do Governo na defesa dos direitos humanos

Entendem activistas dos direitos humanos 

Em geral, a situação humanitá-
ria em 2022, segundo o estudo 
recentemente divulgado pela 
Human Rights Watch (HRW), 
piorou devido ao impacto di-
recto do terrorismo que condu-
ziu a um aumento dos seques-
tros, destruição e abandono de 
casas. Aliado a esta situação 
estão os raptos protagonizados 
com o envolvimento de alguns 
agentes da Polícia, bem como 
a limitação aos direitos, a liber-
dade de imprensa e de manifes-
tação, entre outros aspectos.
A este respeito, os defensores 
dos direitos humanos em Mo-
çambique entendem que estes 
factores são propiciados pela 
falta de compromisso do Esta-
do na defesa dos direitos huma-
nos. Sheila Nhancale, coorde-
nadora da Rede Moçambicana 
dos Defensores de Direitos Hu-
manos (RMDDH), entende que 
ainda faltam muitos aspectos 
para que os direitos humanos 
em Moçambique sejam respei-
tados. Mas o mais importante 
é o comprometimento do Esta-
do a todos os níveis. “O Esta-
do deve estar claro sobre o seu 
papel na defesa dos direitos hu-
manos”, avançou. 
A activista referiu que é igual-
mente importante criar meca-
nismos transparentes de res-
ponsabilização daqueles que 
violam os direitos humanos 
- mesmo que tais violadores se-
jam agentes públicos. 
No seu entender, a transparên-
cia vai permitir que as organi-
zações da Sociedade Civil, a co-
munidade rural e as lideranças 
tradicionais sejam capazes de 
monitorar e avaliar o progresso 
dos direitos humanos, o que é 
fundamental para a constru-
ção da cultura de responsabi-
lização. Neste sentido, as ins-
tituições do Estado precisam 
de introduzir maior abertura e 
fornecer acesso total aos dados 
oficiais e indicadores de desem-
penho dentro de períodos de 
tempo razoáveis.
Olhando para o último relató-
rio da HRW, a coordenadora 
da RMDDH entende que este 
estudo mostra que a situação 
dos direitos humanos em Mo-
çambique continua preocupan-

te e revela uma deterioração do 
espaço cívico e repressão das 
liberdades fundamentais. 
Aliás, aliado ao relatório da 
HRW, outros, como é o caso 
do CIVICUS Monitor, uma 
colaboração de pesquisa global 
que avalia e rastreia as liberda-
des fundamentais em 197 paí-
ses, segundo Nhancale, revelam 
que o espaço cívico em Moçam-
bique passou de “obstruído” 
para “repressivo”, a segunda 
pior classificação que um Esta-
do pode ter.
Para ela, a situação é assusta-
dora. “É assustador o actual 
cenário da defesa dos direitos 
humanos em Moçambique, na 
medida em que até o Estado, 
que é actor legalmente respon-
sável pela salvaguarda dos di-
reitos humanos, é o principal 
violador destes direitos e ataca 
de forma arbitrária e sistemá-
tica os defensores dos direitos 
humanos em Moçambique”.
Para a fonte, esta situação 
suscita uma reflexão sobre o 
actual cenário dos direitos hu-
manos em Moçambique e das 
liberdades fundamentais, como 
as liberdades de expressão, de 
reunião e de associação, que 
são sistematicamente violadas 
no País. Consequentemente, 
para além do contínuo retro-
cesso democrático devido à 
apatia dos cidadãos em partici-
par da vida pública, assiste-se 
a uma preocupante fragilização 
do tecido social, com potencial 
de criar um ambiente fértil 
para a proliferação da violên-
cia. 
Para Nhancale, em áreas de 
conflito como é o caso de Cabo 
Delgado, a situação é ainda 

mais grave, visto que os defen-
sores dos direitos humanos se 
tornam vulneráveis por causa 
do trabalho que realizam ao 
abordar as violações dos direi-
tos humanos e expor a respon-
sabilidade de agentes do Esta-
do ou outros grupos armados. 
Assim, a voz e capacidade da 
Sociedade Civil precisam de 
ser continuamente fortalecidas 
para dar resposta aos desafios 
do País. 

Situação preocupante

Por seu turno, Ferosa Chaú-
que, presidente da Comissão 
dos Direitos Humanos da Or-
dem dos Advogados de Mo-
çambique (CDHOAM), aditou 
que as constatações trazidas 
neste relatório reflectem o que 
vários órgãos de informação, 
em alguns casos através do 
próprio Estado, organizações 
da Sociedade Civil, entidades 
públicas e privadas nacionais e 
internacionais, vêm veiculando.
P a r a  a  p r e s i d e n t e  d a 
CDHOAM, a situação de vio-
lação dos direitos humanos em 
Moçambique torna-se ainda 
mais preocupante, contraditó-
ria, comprometedora e vergo-
nhosa, considerando a recente 
eleição de Moçambique como 
membro não permanente do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, para um man-
dato de dois anos, onde Mo-
çambique compromete-se a 
contribuir para a construção 
da paz no mundo, defendendo 
o diálogo e o multilateralismo. 
Afirmou que a paz deve ser 
plantada e regada nas famílias 
e na sociedade em geral, para 

Parte das organizações da Sociedade Civil, reagindo o mais recente relatório da Human 
Rigts Watch sobre direitos humanos, expressaram a sua preocupação pela deteriora-
ção da situação humanitária em Moçambique, resultado dos impactos do terrorismo, 
raptos e opressão às liberdades de imprensa e de manifestação. Para os defensores dos 
direitos humanos em Moçambique, o estudo da Human Rights Watch, revela falta de 

compromisso do Governo na defesa dos direitos humanos.

que a paz e segurança sejam 
vividas efectivamente, reconhe-
cidas e legítimas; o País não 
deve normalizar a violação dos 
direitos humanos.
No seu entender, é importante 
e pertinente que haja um posi-
cionamento público do Estado 
através das entidades respon-
sáveis, a prestação de contas e 
garantia de respostas legais, no 
âmbito da lei civil e criminal 
para cada situação concreta de 
violação de direitos humanos 
em todo o momento, e particu-
larmente nas violações cometi-
das por agentes do Estado no 
exercício das suas funções e as 
ocorridas no teatro da guerra e 
do terrorismo.
Em relação ao terrorismo em 
Cabo Delgado, para a fonte, 
a vigilância dos cidadãos em 
geral, assim como das Forças 
de Defesa e Segurança de Mo-
çambique, Ruanda, SADC, 
SAMIM, deve ser sempre pri-
vilegiada. “É estrategicamente 
inteligente garantir o desen-
volvimento das comunidades 
afectadas, as soluções para o 
combate ao terrorismo devem 

ser inclusivas, de reconciliação 
e paz, as comunidades devem 
ser envolvidas a todos os níveis 
no desenho e implementação 
das políticas públicas de recu-
peração, reconstrução das zo-
nas atacadas e resgatadas, as-
sim como na defesa do País em 
geral contra o alastramento do 
terrorismo”, aflorou. 
No que diz respeito à limitação 
da liberdade de manifestação, 
o País está numa situação de 
extrema preocupação, pelo que 
é inegável que este direito tem 
sido coarctado sem nenhum 
fundamento legal. Tem-se no-
tado um autoritarismo, uso 
excessivo e abusivo da força 
por parte das forças armadas 

e da Polícia da República de 
Moçambique, quando se trata 
de garantir o livre exercício do 
direito à liberdade de manifes-
tação em Moçambique. 
No seu entender, deve-se rever-
ter este cenário cumprindo-se 
o preceito constitucional e da 
lei específica sobre a liberdade 
de manifestação, responsabili-
zando-se civil e criminalmente 
de forma exemplar os agentes 
envolvidos e o Estado pela vio-
lação deste direito e dever legal 
de salvaguarda de direitos dos 
cidadãos; os processos judiciais 
em curso devem merecer o seu 
desfecho no âmbito da justiça.
Por outro lado, Ferosa Chaú-
que entende que deve-se ga-
rantir a formação sobre direitos 
humanos em geral, especifica-
mente sobre liberdade de ma-
nifestação no ordenamento 
jurídico moçambicano e abor-
dagem e actuação humanizada, 
para que tenhamos cada vez 
menos casos de respostas nega-
tivas e infundadas de limitação 
da liberdade de manifestação 
na via pública e ocorrência de 
violência policial desproporcio-

nal, como forma de repelir e 
limitar a liberdade de manifes-
tação no País. 
No tocante à limitação da li-
berdade de imprensa, a fonte 
entende que a lei recentemente 
aprovada é uma negação ine-
quívoca de um direito funda-
mental e humano. “Moçambi-
que é parte das Nações Unidas 
e tem a obrigação como Estado 
de garantir o exercício livre e 
legal da imprensa”, disse, fri-
sando que caso sejam esgota-
dos os mecanismos administra-
tivos legais domésticos deve-se 
socorrer de entidades de di-
reitos humanos internacionais 
para o resgate da liberdade de 
imprensa em Moçambique.

Aida Matsinhe   

Sheila Nhancale

Ferosa Chaúque
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Nyusi não está preocupado com legado
No terceiro ano de governação, PR convida o povo a fazer balanço

Moçambique foi reeleito pelo 
Conselho de Administração do 
Millennium Challenge Corpo-
ration (MCC) para continuar a 
desenvolver o programa Com-
pacto II.
A decisão testemunha a vi-
talidade da parceria que Mo-
çambique e o MCC criaram 
ao longo dos anos e evidencia 
os progressos que têm sido re-
gistados no reforço de políticas 
económicas e investimento que 
incide nas populações.
O programa Compacto II pre-
coniza a assistência ao desen-
volvimento de infra-estruturas 
rurais, como estradas, progra-
mas de apoio a agricultura, 
criação de condições para a 
resiliência das populações cos-
teiras, através de protecção, 
recuperação de ecossistemas e 
reposição de floresta de mangal 
na província da Zambézia e a 
possibilidade de apoio a outras 
infra-estruturas para o desen-
volvimento como a EN1, bem 

como a reforma institucional e 
de políticas de âmbito nacional.
De recordar que à margem da 
participação na COP27, em 
Sharm El-Sheikh, o Presidente 
Nyusi recebeu em audiência a 
Senhora Alice Albright, Presi-
dente da Comissão Executiva 
do MCC, tendo ambos se con-
gratulado com os progressos na 
preparação do Compacto II.
O Governo de Moçambique 
mantém-se empenhado no pro-
cesso de reformas, combate à 
corrupção, aprofundamento do 

Estado de Direito e a obser-
vância dos direitos fundamen-
tais dos cidadãos. 
O Governo de Moçambique e 
o MCC estão empenhados em 
aprofundar a parceria para o 
alcance de um programa de 
Compacto ambicioso, inovador 
e transformador em Moçambi-
que.
É neste quadro que se prevê 
para breve a visita ao País do 
Senhor Mahmoud Bah, Vice-
-Presidente da Comissão Exe-
cutiva do MCC. 

Moçambique reeleito pelo MCC para 
continuar a desenvolver o Compacto II

Sobre o terceiro ano do se-
gundo ciclo de governação, 
Nyusi disse que “governar um 
País é uma continuidade, é 
um processo que não é limi-
tado, mas sim ilimitado. Não 
posso dizer que o meu legado 
é a educação ou o meu legado 
é a saúde, porque em todo o 
momento essas coisas devem 
acontecer. Nem posso dizer 
que o meu legado é a paz ou 
as infra-estruturas, porque 
sempre tem que se construir. 
A paz terá que se construir 
sempre”.
Afirmou que “a questão do 
legado, como se diz, é um 
problema de concepção. Exis-
te a parte estruturante que 
o Governo está a fazer. Es-
tamos a fazer reformas que 
o seu resultado pode não ser 
imediato, mas vai criar uma 
estabilidade social no futuro. 
Há um elemento novo no nos-
so País, pois nunca vivemos o 
terrorismo. Estamos a conter, 
estamos a gerir para ver se o 
País continua estável”.
 Acrescentou que “mesmo os 

projectos de hidrocarbonetos 
não surgem ao acaso. Existe 
um encaminhamento e enqua-
dramento que permite que es-
sas coisas aconteçam”. 
No que diz respeito às infra-
-estruturas, no 3° ano de go-
vernação do 2º ciclo, o PR 
disse que “não vejam as infra-
-estruturas centradas na ca-
pital do País ou numa certa 
região. Nós chegamos a uma 
opção de descentralização; 
levar a construção também 

para o campo, nomeadamente 
estradas, pontes, escolas, hos-
pitais, energia, água, banca e 
muito mais”.
Nyusi deixou claro que “esta-
mos a trabalhar não no sen-
tido de dizer que este deixou 
aquilo como legado”. 
Relação com os Emirados 
Árabes Unidos
O Presidente da República, 
que está nos Emirados Árabes 
Unidos, disse que “temos de 
destacar os avanços da coope-

O Chefe de Estado, Filipe Nyusi, completou há dias o terceiro ano do segundo ciclo de 
governação e, na sua comunicação, disse que quem faz o balanço da sua governa-
ção é o cidadão. Nyusi, que falava momentos antes de embarcar para os Emirados 
Árabes Unidos, deixou claro que não está preocupado com legado, pois há refor-
mas que estão a acontecer cujo resultado não é imediato.

ração bilateral, o que se evi-
dencia através das realizações 
em curso nos mais variados 
domínios de desenvolvimen-
to”.
Afirmou que “desloco-me aos 
Emirados Árabes Unidos a 
convite do Sheik Mohammed 
Bin Zayed Al Nahyan. Sabem 
também que estive lá em Ou-
tubro do ano passado”.
Explicou que “na base da 
experiência de Moçambique, 
nós temos de dizer o que pen-
samos e temos a nossa visão, 
mas sobretudo a nossa expe-
riência. E a nossa experiência 
tem sido capitalizada. Tam-
bém teremos a oportunidade 
de assistir ao prémio de sus-

tentabilidade instituído por 
aquele país. Fomos convida-
dos para testemunhar este 
momento”.
O PR deu garantias de que 
continuará a consolidar e 

aprofundar as relações com 
os Emirados Árabes Unidos. 
“Podem ver que estamos em-
penhados na resolução das 
nossas estradas. Esteve aqui 
uma equipa que andou do 
Rovuma ao Maputo; uma na 
área da agricultura”. 
O Chefe de Estado acrescen-
tou que “também estamos fo-
cados na área da imobiliária e 
outros sectores. Portanto, nós 
queremos o investimento da-
quele país aqui para produzir 
e gerar emprego”.
Filipe Nyusi referiu que o Go-
verno vai continuar a investir 
no aprimoramento das Forças 
de Defesa e Segurança no que 
diz respeito ao combate ao 

terrorismo e na área de for-
mação. “Pretendemos dar an-
damento àquilo que é a nossa 
acção e de grande flexibilida-
de”, disse o Presidente da Re-
pública.

Alfredo Langa

Chefe de Estado na comunicação à Nação

Anúncio de VAGA
Empresa de comunicação social tem em aberto 1 (uma) 
vaga para motorista de viatura com carta de condução 
pesada/profissional, para o seu quadro de pessoal, que te-
nha no mínimo cinco anos de experiência a trabalhar nesta 
área. 

Documentos a submeter:
1. Cópia do Certificado de habilitações literárias;
2. Cópia do Documento de Identificação (BI);
3. Certificado de Registo Criminalꓼ
4. Cópia de Carta de Condução válida;
5. Número Único de Identificação Tributária (NUIT);
6. Curriculum Vitae.

Contacto:
Os interessados, os quais serão submetidos a entrevista 
antes da sua admissão, deverão enviar os seus CVs pelo 
seguinte endereço electrónico: multimediacomercial18@
gmail.com

N.B: O Concurso à vaga é gratuito. Em caso de 
cobranças denuncie.

PUBLICIDADE

Nyusi em visita de trabalho aos Emirados Árabes Unidos   
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Há uma percepção geral, tra-
duzida em manuais de ges-
tão de desastres, que define 
esta como um processo de 
preparação eficaz e de res-

posta aos eventos extremos da natureza, 
incluindo a recuperação dos seus efeitos. 
A gestão dos desastres naturais vista des-
ta maneira vira uma ocupação temporária 
que começa quando se prevê a ocorrência 
de uma calamidade específica e tomam-se 
as medidas para que o seu impacto nega-
tivo seja minimizado. Durante a ocorrên-
cia da calamidade pouco se faz, mas logo 
a seguir à ocorrência vem a ajuda huma-
nitária seguida de um processo de tempo 
limitado para a recuperação ou reconstru-
ção. Este tipo de actuação cabe mais nas 
linhas de gestão de crise temporária não 
esperada. Contudo, as calamidades natu-
rais mais frequentes têm uma ocorrência 
periódica e são esperadas. Por isso, a ges-
tão dos seus efeitos deveria ir muito para 
além da actuação de bombeiro para abra-
çar todos os vectores que concorrem para 
que certos eventos da natureza assumam 
as proporções calamitosas. São esses vec-
tores alinhados e coordenados que devem 

levar a uma gestão mais integrada e 
mais permanente. Isto sugere que to-
das as estratégias de desenvolvimen-
to deveriam ser em grande parte es-
tratégias de gestão das calamidades 
naturais, pois alguns aspectos da sua 
gestão são permanentes. É verdade 
que existem os planos de contingên-
cia que são concebidos como plano 
alternativo temporário. Estes planos 
têm duas fraquezas grandes: primei-
ro não são parte do plano de desen-
volvimento, pois são considerados se 
a calamidade ocorrer no cenário pre-
visto. A segunda fraqueza reside no 
facto de que são planos do Governo 
e não vão muito além de identifica-
ção de linhas de orçamentação e não 
de actividades estratégicas concretas. 
A sociedade em geral, as aldeias, os 
distritos, as empresas, etc., não têm 
esses planos de contingência. Estas 
fraquezas e outras não indicadas 
aqui não invalidam a necessidade de 
um Plano B. Mas este serviria so-
mente para situações não esperadas 
e não para os eventos extremos da 
natureza que há séculos que ocorrem 
mais ou menos com a mesma perio-
dicidade, danificando os mesmos lo-
cais e as mesmas populações. 
Um dos vectores determinantes para 
que determinado evento da natureza 
seja considerado calamidade tem a 
ver com a vulnerabilidade. A vulne-
rabilidade começa com a ausência de 
um certo domínio de conhecimento 
do comportamento da mãe-natureza. 
Saber como se comportam os fenó-
menos naturais que assolam o País 
é habilitar a sociedade para se de-
fender e explorar as oportunidades 
associadas. A outra linha agarrada à 

vulnerabilidade tem a ver com a po-
breza que empurra as classes sociais 
mais pobres a residir em locais ex-
postos a certas intempéries e a prati-
car actividades de sobrevivência de-
baixo de um risco permanente.  
A vulnerabilidade das pessoas às in-
tempéries da natureza é ditada por 
uma combinação de factores de que 
a sua análise como um todo desafia a 
mente dos analistas que se dedicam 
à matéria. Estes, de uma maneira 
geral baseiam as suas observações e 
conclusões a uma sequência de re-
gistos históricos de factores isolados 
e buscam a interacção entre esses 
mesmos factores, com saliência para 
aspectos sociais, económicos, institu-
cionais, ambientais e políticos. Este 
espectro abrange academicamente as 
áreas de estudo de ecologia humana 
e política, sustentabilidade, ciências 
sociais, etc., e tenta relacionar isto 
tudo com as formas de impacto 
na vida das pessoas e da natureza. 
Este impacto dita o grau de vul-
nerabilidade e resiliência. Por sua 
vez, o conceito de resiliência nasce 
para expressar a capacidade para 
enfrentar e superar adversidades 
e voltar ao normal. Aqui fica em 
aberto o que pode ser considerado 
de adversidade e de normal. Para o 
efeito deste debate, a adversidade é 
constituída por todos os contratem-
pos impostos pelo meio ambiente 
mas não esperados no percurso da 
vida. 
Há muito que se pode dizer e ex-
plorar em relação a resiliência. De 
forma geral, e plagiando a metáfora 
de Marx e Engels , esta qualidade 
ou habilidade de resiliência repousa 

em aspectos da supra e infra-estru-
tura, onde a infra-estrutura seria a 
base ditada pelas relações sociais e 
económicas das pessoas, donde se 
ergue a superestrutura, que corres-
ponde às formas de consciência in-
dividual e social em geral, como a 
visão do mundo,  o conhecimento, 
a consciência, a política, a filosofia, 
a cultura, etc. 
Considerando estes factores todos, 
sejam os de vulnerabilidade, sejam 
os de resiliência, há uma dinâmi-
ca de transformações constantes 
que pode ajudar a entender na sua 
plenitude os eventos extremos e o 
seu impacto na vida do planeta e 
dos homens. E aqui de novo se vol-
ta à questão do conhecimento que 
obriga a que o seu domínio seja de 
toda a sociedade, e cada indivíduo 
no seu contexto e ambiente. 
Em 2004 quando houve o maremo-
to no Oceano Índico, uma criança 
de dez anos (Tilly Smith) avisou e 
salvou 100 pessoas que estavam na 
praia de Mai Khao, na Tailândia, 
porque tinha estudado reconhecer 
os fenómenos que antecedem um 
tsunami nas aulas de geografia. 
Tilly Smith (nascida em 1994) é 
uma mulher inglesa que salvou a 
vida de cerca de 100 banhistas na 
praia de Mai Khao, na Tailândia, 
alertando-os minutos antes da che-
gada do tsunami causado pelo terra-
moto de 2004 no Oceano Índico. 2] 
Smith, que tinha dez anos na época, 
havia aprendido sobre tsunamis na 
sua aula de geografia. Como dizia 
Einstein, “Uma pessoa inteligente re-
solve o problema. Uma pessoa sábia 
evita”.

Uma pessoa inteligente resolve um 
problema. Uma pessoa sábia evita isso 

Opinião

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

Calamidades naturais
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Violação sexual de menores 
precisa outro tipo de combate

Editorial

A agressão física e 
violação sexual 
de menores não 
é um fenómeno 
novo na socie-

dade moçambicana, pois no 
passado casos isolados sempre 
foram reportados, sobretudo 
por vizinhos. 
No entanto, nos últimos anos, 
o fenómeno está a tomar pro-
porções que obrigam ao soar 
do alarme. A título de exem-
plo, há dias, o Ministério da 
Saúde (MISAU) anunciou que 
em 10 dias, durante a quadra 
festiva, foram agredidas fisica-
mente e violadas sexualmente 
95 menores em todo o País, 
um quadro desolador.
Aliás, o número de queixas 
apresentadas oficialmente às 

autoridades por violência se-
xual em Moçambique aumen-
tou 7% entre 2020 e 2021, 
representando 21.307 casos, 
segundo dados do Instituto 
Nacional de Estatística.
O crime de violação sexual de 
menores encontra ligação com 
os casamentos prematuros, um 
fenómeno que o nosso País é 
considerado um dos líderes. 
Várias são as respostas dadas 
para combater este fenómeno 
de violação sexual de menores.
A província nortenha de 
Nampula, a mais populosa de 
Moçambique, tem registado 
aumento de casos de violação 
sexual nos últimos anos, situa-
ção que agravou com a pande-
mia da Covid-19, uma vez que 
as crianças ficaram confinadas.

Uma iniciativa a assinalar 
entre uma Organização Não- 
Governamental e o Governo, 
neste caso o Tribunal Supre-
mo, foi lançada para travar 
este fenómeno em Nampula. 
Trata-se de tribunais móveis, 
cujos processos, logo no iní-
cio, culminaram com mais de 
dez casos julgados e decreta-
ção de respectivas sentenças 
em processos que têm a ver, 
entre outros, com crimes de 
violação sexual de menores e 
união com menores.
Não restam dúvidas que há 
um esforço das forças vivas 
para combater este fenóme-
no, através de instauração de 
competentes processos judi-
ciais, mas entendemos que é 
preciso encontrar outras for-

mas para travar este crime.
É incompreensível quando os 
agentes do crime são indiví-
duos ligados à família, entre 
tios, avós, e até pais. Causa 
revolta quando ficamos a sa-
ber que até agentes da Polí-
cia da República de Moçam-
bique engrossam a lista dos 
violadores. O exemplo mais 
recente vem da província de 
Gaza, onde um agente é acu-
sado de violar sexualmente 
uma menor.
Perante este cenário, que a 
cada dia se vem agravando, 
entendemos que as confis-
sões religiosas, os secretários 
de bairro, a Associação dos 
Médicos Tradicionais; os ré-
gulos, especialistas e ou aca-
démicos, devem tomar este 

assunto de violação sexual de 
menores como um problema 
que poderá fragmentar a so-
ciedade moçambicana, daí a 
urgência de encontrar respos-
tas.
Não faz sentido que em Mo-
çambique, palco de várias 
confissões religiosas, locais 
de promoção da fé, da moral, 
paz e amor ao próximo, o as-
sunto de violação sexual de 
menores não seja assumido 
como problema que precisa 
de respostas urgentes. Enden-
temos que as confissões religio-
sas, no seu todo, devem tomar 
a dianteira, porque é onde as 
famílias se juntam em nome 
de Deus.
Continuar como está, será um 
suicídio da nossa sociedade.

DESEVOLVIMENTO:

A. Definição de jovem desem-
pregado
A definição mais comum de 
jovem desempregado em vi-
gor, por exemplo, nos países 
da África Subsaariana aponta 
para a presença das seguintes 
características:
– Indivíduos cuja idade varia 
entre os 15 e os 35 anos;
– E que não estão nem a es-
tudar, nem em formação pro-
fissional, nem empregados 
(NEET).
– Ao que acrescentaria: e que 
se encontram a trabalhar em 
condições vulneráveis e, na 
terminologia da OIT, não de-
centes.
B. Estatísticas (aterradoras) 
sobre o desemprego jovem em 
África
Tic, tac. A “bomba-relógio” 
do desemprego jovem em 
África paira sobre as nossas 
cabeças, qual espada de Dé-
mocles, e com algumas ter-
ríveis deflagrações, cujo im-
pacto não pode ser por nós 
esquecido.
Ainda que outros fenómenos 
possam justificar a deflagra-
ção desta “bomba-relógio”, 
sem dúvida alguma que a 
causa-raiz é o desemprego jo-
vem. São os casos problemá-

ticos:
– Da Primavera Árabe.
– Do movimento insurgente 
no Norte de Moçambique, na 
província de Cabo Delgado.
– Do fenómeno da imigração 
ilegal e massiva a partir do 
Norte de África para a Euro-
pa.
E o tamanho deste problema 
pode ser medido, por defeito, 
através das seguintes estatís-
ticas:
– Cerca de 70% da população 
em África tem menos de 30 
anos (i.e., inclui-se na catego-
ria de jovem).
– Citando um relatório do 
Banco Africano de Desen-
volvimento, este observa que 
metade dos jovens em África 
está desempregada ou inac-
tiva, enquanto 35% está em 
empregos vulneráveis.
A “bomba-relógio” do desem-
prego jovem em África paira 
sobre as nossas cabeças, qual 
espada de Démocles, e com 
algumas terríveis deflagra-
ções.
– A taxa de desemprego dos 
jovens é três a cinco vezes 
maior do que a taxa de de-
semprego dos adultos em 
África.
– 12 milhões de jovens africa-

nos são colocados anualmen-
te no mercado de trabalho e 
apenas três milhões conse-
guem emprego.
– Estima-se que serão neces-
sários 18 milhões de novos 
postos de trabalho por ano 
até 2035 para absorver a cres-
cente força de trabalho, só na 
região da África Subsaariana.
– Uma grande preocupação e 
paradoxo é que a taxa de de-
semprego dos jovens africanos 
está a aumentar com o nível 
de educação.
É, pois, necessária acção ur-
gente para ajudar os milhões 
de jovens africanos que neces-
sitam de um trabalho decen-
te.
C. Características-chave das 
soluções “fora da caixa” e 
“made in Africa” para criar 
emprego para jovens
Na nossa pesquisa identificá-
mos +40 soluções inovadoras, 
e “made in Africa” (i.e., Áfri-
ca do Sul, Botswana, Gana, 
Nigéria, Quénia, Senegal, 
Zimbabwe), para criar empre-
go para jovens.
Atendendo às limitações de 
espaço, neste artigo farei uma 
referência às características-
-chave de um número limita-
do de soluções.

Característica-chave #01: 
Mudança de foco da procura 
de emprego para a oferta de 
emprego.
Há sinais de que a nova ge-
ração de soluções de comba-
te ao desemprego jovem em 
África – fruto da constatação 
que soluções parciais, basea-
das apenas em formação e no 
emprego público simplesmen-
te não resolvem o problema 
da empregabilidade – se está 
a afastar da abordagem pelo 
lado da procura, onde o foco 
está nos jovens desemprega-
dos, na educação, na forma-
ção, na empregabilidade.
Em alternativa, tais soluções 
estão a mudar o foco e:
– Promovem o lado da ofer-
ta: as abordagens estão a ser 
feitas, de forma integrada, e 
pelo lado da oferta, onde o 
enfoque é colocado i) nas ne-
cessidades das empresas (par-
ticularmente das PME); ii) na 
criação de emprego (nas di-
mensões de trabalho voluntá-
rio, de emprego, de auto-em-
prego, de empreendedorismo); 
iii) nas condições de trabalho 
decente; iv) e na transforma-
ção estrutural dos mercados 
de trabalho (v.g. flexibilização 
da legislação laboral).

– Promovem o futuro do 
grande mercado da Zona de 
Comércio Livre Continental 
Africana (ZCLCA): uma vez 
que quanto mais cedo África 
implementar o acordo, maior 
o potencial de crescimento 
económico e criação de em-
prego em cada país.
Caso da Nigéria: Em respos-
ta às preocupações levantadas 
sobre o desfasamento entre as 
necessidades de emprego da 
indústria (centrada na oferta) 
e a formação nas universida-
des (centrada na procura), na 
Nigéria, a Comissão Nacional 
das Universidades tem crité-
rios de referência para as in-
teracções entre universidades 
e indústria. É obrigatório que 
todas as universidades nige-
rianas criem centros empresa-
riais.

Característica-chave #02: 
Mudança de Mentalidades
Há sinais de que a nova ge-
ração de soluções de comba-
te ao desemprego jovem em 
África está a promover uma 
mudança das mentalidades.
Em alternativa, tais soluções 
estão a mudar o foco e:

 Diário Económico.

Desemprego jovem em África: Bomba-relógio ou necessidade 
urgente em buscar soluções “fora da caixa” e “made in Africa”? (1)
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Felícia Macuácua  
Nos últimos meses tem-se assistido ao aumento 

substancial do consumo de droga em estabele-
cimentos de ensino da capital e nas imediações, 
tendo sido noticiados na imprensa casos de con-
sumo de estupefacientes e de álcool por alunos, 
nomeadamente nas escolas secundárias da Pola-
na e Josina Machel, bem como na Escola Primá-
ria Completa Unidade-2, na capital, ou ainda na 
Escola Secundária Nelson Mandela, em Boane, 
na província de Maputo.

Sílvio Machava 
Moçambique é considerado corredor e arma-

zém de droga. Observa-se essa situação devido às 
fragilidades que o País apresenta no controlo das 
suas fronteiras e fraca actuação policial, no que 
concerne às buscas para o desmantelamento de 
possíveis armazéns de drogas. Portanto, é muito 
importante que Moçambique busque meios para 
criar estratégias de combate à produção, tráfico, 
comércio e consumo de drogas ilícitas.

Aumenta consumo de droga sob olhar de todos

Adérito Novela 
Há necessidade de se traçar e actualizar estraté-

gias a nível nacional, de maneira a permitir a im-
plementação exitosa do programa regional. Assim 
sendo, a elaboração de uma estratégia clara contra 
a produção, tráfico e consumo de drogas ilícitas 
em Moçambique tem como base a legislação refe-
rente ao tema (Lei n°3/97), que define e estabelece 
o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de 
estupefacientes e substâncias psicotrópicas.

Felismina Saide
Em Moçambique a droga mais cultivada é 

a “cannabis sativa”, mais conhecida por “soru-
ma”, de cultivo tradicional da população e de 
consumo quase cultural, e o tabaco. As outras 
drogas entram no País por meio das redes de 
tráfico de drogas, sendo que as mais consumidas 
são a maconha, o haxixe e mandrax. A longa 
linha costeira, com muitas ilhas e sem marinha, 
facilita a movimentação de drogas.

Opinião

Voz do Povo

José Sarmento

A Guerra na Ucrânia e o futuro da EuropaEm caso de vitória da 
Ucrânia a Europa 
será uma potência 
global onde os cida-
dãos gozarão de liber-

dade de pensar, circular, trabalhar. 
Em caso de derrota, assistiremos à 
dissolução da unidade europeia.
À medida que continuamos a 
assistir às trágicas imagens da 
guerra na Ucrânia, em que somos 
confrontados com a destruição 
sistemática e absoluta de cidades 
e ficamos tocados pelo assassínio 
em massa de civis, sentimo-nos a 
regredir a um tempo que julgá-
vamos enterrado num passado 
negro. No entanto, em muitos de 
nós subsiste a ideia de que se trata 
de uma guerra longínqua, embora 
com externalidades que acabamos 
por experimentar, como a presen-
ça dos refugiados ou o custo da 
energia. E não deixa de ser revol-
tante ouvir, de alguns sectores, re-
ferências à injustiça e ao incómodo 
a que nós, inocentes, estaremos a 
ser submetidos, só porque os ucra-
nianos, teimosamente, insistem em 
não se submeter aos russos…
Infelizmente para nós, europeus, 
esta guerra diz-nos directamente 
respeito. É uma guerra movida 
por uma potência que reivindica 
os seus direitos imperialistas sobre 
os vizinhos a quem não reconhece 
cidadania. Nada que não tenha 
acontecido em contínuo durante 
toda a História da Humanidade. 
Nada a que nós, portugueses, não 
reservemos um espaço de sobres-
salto na nossa memória colectiva, 
com a vizinhança por vezes incó-
moda de quem ainda não resolveu 

a equação iniciada com D. Afonso 
Henriques. Basta lembrar o que 
aconteceu em Madrid em 1939 
quando sectores da Falange vito-
riosa clamavam pelo caminho de 
Lisboa. Ou mesmo recentemente 
quando no seio do partido Vox se 
ouvem sussurros de idêntica aspi-
ração.
Conquistar, esmagar, dominar os 
vizinhos mais fracos foi algo com 
que Hitler galvanizou os seus com-
patriotas no final dos anos 30, in-
vocando o mesmo tipo de direitos 
que Putin afirma agora ter sobre 
a Ucrânia. No seu caminho con-
quistador, Hitler, contra a opinião 
inicial dos generais alemães, come-
ça com o Anchluss com a Áustria 
em Março de 1938, ocupando o 
país com a cumplicidade de al-
guns sectores mas com a oposição 
do legítimo Governo daquele país. 
Prossegue, depois, com o desmem-
bramento e ocupação da Checos-
lováquia em Setembro de 1938, 
acto consentido pela França e pela 
Inglaterra, as potências europeias 
que não queriam entrar numa 
nova guerra mundial. Por fim, 
procede com a invasão da Polónia 
a 1 de Setembro de 1939; só que, 
contrariamente aos checoslovacos 
que, sentindo-se abandonados, op-
taram por capitular, a Polónia de-
cidiu resistir e, então, as potências 
ocidentais não tiveram outra saí-
da senão reagir, levando assim ao 
desencadear da Segunda Guerra 
Mundial. Há quem especule que, 
se a França e a Inglaterra tivessem 
actuado aquando da invasão da 

Checoslováquia, teria sido relativa-
mente fácil vencer uma Alemanha 
cujos meios militares estavam na 
altura muito aquém da gargan-
ta de Hitler. Mas não foi isso que 
aconteceu e a Alemanha, inebria-
da pela facilidade da conquista, 
revelou-se imparável. E nunca é 
demais relembrar que, se a Alema-
nha tivesse sido contida em 1938, 
o mundo poderia ter sido poupado 
à maior destruição que a Humani-
dade conheceu até hoje.
Quando, em 2008, Putin invade a 
ex-República Soviética da Geórgia 
porque esta mostrava veleidades 
de se tornar numa democracia 
ocidental, o mundo, e concreta-
mente a Europa, olharam para o 
lado. Quando Putin invade a Cri-
meia em 2014, repete-se o silêncio 
cúmplice e benevolente. A invasão 
que se seguiu do sudeste da Ucrâ-
nia com a criação das autodeno-
minadas Repúblicas Populares de 
Donetsk e Lugansk, que mais não 
eram do que invenções de Putin, 
levou mesmo o Ocidente a ajoe-
lhar-se em Minsk, tal como Dala-
dier e Chamberlain haviam feito 
em Munique em 1938. Desta vez 
coube a Merkel e a Hollande sub-
jugarem-se às necessidades vitais 
de Putin ao acordarem na parti-
ção da Ucrânia. Mas, tal como a 
Polónia em 1939, a Ucrânia não 
aceitou que decidissem da sua 
sorte e a invasão comandada por 
Putin em Fevereiro de 2022 visa-
va, no fundo, resolver a insubordi-
nação na antiga colónia. As águias 
Imperiais voltavam a levantar voo 

com o intuito de restabelecer o res-
peito não só nos insurrectos ucra-
nianos como na Europa em geral. 
Mas, como sabemos, não foi este 
o resultado até agora e a coragem 
inaudita dos ucranianos e do seu 
líder Zelensky, apoiados por um 
Presidente americano que muitos 
consideravam incapaz de grandes 
rasgos e por uma Europa dirigida 
por uma alemã cujas capacidades 
de liderança surpreenderam tudo e 
todos, fez a diferença.
Que o problema de Putin não era 
apenas com a Ucrânia, os vizinhos 
bálticos e a Polónia sabiam-no 
muito bem. Um Putin, chefe vi-
torioso de guerra, tal como Hitler 
antes dele, seria imparável e as 
restantes antigas colónias que se 
cuidassem. Esta clarividência so-
bre a natureza espiritual da Gran-
de Rússia vai, no entanto, dimi-
nuindo à medida que se caminha 
para oeste, onde anos de investi-
mento russo em movimentos de 
esquerda e de direita, através do 
financiamento de políticos na Ale-
manha, em França, em Itália e 
no Reino Unido, abriram janelas 
de simpatia à missão civilizadora 
da Igreja Ortodoxa de Moscovo. 
Putin pensava que avançava para 
Kiev como em vinha vindimada. 
Até agora, felizmente, enganou-
-se, e com isso coloca em risco a 
sua sobrevivência e o futuro da 
Federação Russa.
Para entender bem o que se pas-
sa, nada melhor do que ouvir 
alguém que, sendo culto e escla-
recido, nasceu e viveu na sombra 

do Império Russo. É o que me 
proponho fazer reproduzindo de-
clarações de Radoslaw Sikorski, 
um ex-ministro polaco. Actual 
deputado no Parlamento Euro-
peu pelo Partido Popular, Sikor-
ski é um europeísta sem reservas 
e sem complexos. Provocador, 
teve a ousadia de exigir, como 
membro do Governo polaco em 
Novembro de 2011, e em plena 
crise do Euro, que a Alemanha 
liderasse a salvação da Europa 
que, na altura e sob o olhar pas-
sivo de Merkel, caminhava para a 
implosão. Esta atitude valeu-lhe 
uma moção de censura no seu 
país por parte dos nacionalistas 
(que hoje formam o Governo) 
que tanto odeiam os russos como 
os alemães. Felizmente, houve 
na Alemanha quem o ouvisse, e 
Draghi teve os apoios necessários 
para fazer o que foi preciso para 
salvar o Euro e a Europa.
Vale a pena seguir com atenção a 
análise que, em Outubro do ano 
passado, Radoslaw Sikorski fez 
em Berlim sobre a actual situação 
e de que cito alguns trechos:
A Alemanha e Polónia em guerra
Na II Guerra Mundial a Alema-
nha foi o agressor e a Polónia a ví-
tima. Com o fim da guerra, a Ale-
manha saiu derrotada e a Polónia, 
tecnicamente, vencedora. Mas am-
bas saíram derrotadas porque dei-
xaram de ser Estados soberanos. 
Só em 1989, com o fim da União 
Soviética, ganharam os dois países 
a sua soberania. 

In Observatório
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O governador da província de 
Cabo Delgado, Valige Tauabo, 
inaugurou há dias o Centro de 
Saúde Namahaca, no distrito de 
Montepuez, província de Cabo 
Delgado. Os fundos utilizados 
para construir o Centro de Saú-
de da Namahaca provêm dos 
impostos pagos pela Montepuez 
Ruby Mining (MRM). 
Com um custo de 7.968.593,55 
Mt (Sete milhões, novecentos 
e sessenta e oito mil, quinhen-
tos e noventa e três meticais e 
cinquenta e cinco centavos), o 
centro de saúde está qualifica-

do para prestar consultas gerais 
sobre doenças crónicas, saúde 
sexual e reprodutiva, saúde ma-
terna e cuidados infantis.
Tauabo destacou o facto de o 
posto de saúde inaugurado ter 
aumentado a capacidade de res-
posta às necessidades de saúde 
do distrito. “A população de 
Namahaca já não tem de per-
correr longas distâncias em bus-
ca de serviços de saúde”, referiu.
Com a construção deste centro 
de saúde, o distrito de Monte-
puez passa a contar com 14 cen-
tros de saúde, para dar resposta 

às necessidades da população.
Em representação dos residen-
tes de Namahaca, a adminis-
tradora de Montepuez, Isaura 
Máquina, disse que “comprome-
temo-nos a manter o posto de 
saúde limpo, em bom estado e 
com os respectivos equipamen-
tos.”
Por seu turno, Raime Raimun-
do, director de Assuntos Cor-
porativos da MRM, afirmou 
que “a construção e entrada em 
funcionamento deste centro de 
saúde é mais uma prova de que 
a extracção legal de rubis pode 

ter um impacto positivo que 
beneficia muitas pessoas e não 
apenas algumas”.
A MRM está satisfeita por ver 
o impacto positivo que estes im-
postos podem ter no apoio ao 
desenvolvimento vital do dis-
trito, da província e do País em 
geral, especialmente numa área 
prioritária como a saúde.
Refira-se que de 2014 a 2019 a 
Montepuez Ruby Mining foi 
premiada como maior contri-
buinte em Cabo Delgado, e, 
após um ano sem atribuição 
de prémios, a empresa foi reco-

Governador inaugura Centro de Saúde de Namahaca, 
construído com impostos pagos pela MRM

Em Cabo Delgado

A cerimónia, que contou com a 
presença da governadora da pro-
víncia de Gaza, Margarida Ma-
pandzene, foi marcada por muita 
emoção e satisfação, tendo na 
ocasião a governante avançado 
que “hoje o posto administra-
tivo de Malehice está em festa 
por receber estas 3 salas de aula, 
aqui na Escola Primária do 1º e 
2º Graus, bem como a escolinha 
comunitária, onde os alunos e 
as crianças estão carregados de 
emoções porque têm a partir de 
hoje novas salas de aula e uma 
escolinha para a sua iniciação es-
colar”. 
Por outro lado, Mapandzene re-
feriu que com a entrega das três 
salas de aula e da escolinha co-
munitária, adaptada para pes-
soas com deficiência, os alunos 
e professores de Coca-Missava 
B/4 passam a beneficiar de me-
lhores condições para o processo 
de ensino e aprendizagem, cujos 
resultados serão exigidos no fim 
do ano lectivo de 2023.
Dirigindo-se à comunidade esco-
lar, a governante ajuntou ainda 
que, para os alunos, os professo-
res e a população desta localida-
de de Coca-Missava, a cerimónia 
de entrega deste empreendimen-
to educacional é carregada de 
muito simbolismo, um acto que 

demonstra que apesar dos desa-
fios que o País tem estado a re-
gistar a agenda de desenvolver a 
província não parou e o foco na 
resolução dos problemas da po-
pulação continua inabalável.
Margarida Mapandzene, que 
presidiu à cerimónia de inaugu-
ração, depois de um breve olhar 
sobre a situação do ensino pré-
-escolar nesta comunidade, e não 
só, disse que a entrega da esco-
linha comunitária à comunidade 
de Coca-Missava/Bairro 4 vai 
assegurar o direito das crianças 
em idade pré-escolar à educação 
e ao lazer, preparando-as para 
o ingresso no ensino primário e 
despertar nelas a vontade e o de-
sejo de ingressar na escola para 
aprender, desenvolver a criativi-
dade, responsabilidade, respeito e 

a solidariedade.
Para Mapandzene, a construção 
e entrega das escolinhas comuni-
tárias pelos parceiros enquadra-
-se nas acções do Governo, que 
incidem no estímulo e no forta-
lecimento de relações dentro da 
comunidade e encorajamento 
das comunidades para usar uma 
parte dos seus recursos para o 
crescimento harmonioso dos seus 
filhos.
“A escola é o local apropriado 
para o desenvolvimento das qua-
tro competências educacionais 
básicas - saber, saber fazer, saber 
ser e saber estar. Quanto maior 
for a instrução, maior é a capa-
cidade de produção e de desen-
volvimento, porque há certeza 
da existência de conhecimento e 
de habilidades”, disse a governa-

A governadora da província de Gaza, Margarida Mapandzene, entregou recentemente, 
no posto administrativo de Malehice, distrito de Chibuto, uma escolinha comunitária 
e três salas de aula, na Escola Primária do 1º e 2º Graus de Coca-Missava B/4, cons-
truídas no âmbito do projecto M44 e M34, respectivamente. Os empreendimentos 
ora inaugurados vão melhorar as condições do processo de ensino-aprendizagem e 

garantir a proficiência educacional, segundo avançou a governadora.

Comunidade Coca-Missava B/4 recebe 
empreendimentos educacionais

Equipados e adaptados para pessoas com deficiência, em Gaza

dora. 
Por seu turno, o director execu-
tivo da UDEBA-LAB avançou 
que as salas de aula construídas 
resultam do trabalho contínuo 
desenvolvido pela instituição que 

dirige, em parceria com o Gover-
no e com o apoiado da MADRE 
CORAJE, visando melhorar a 
qualidade de educação nesta pro-
víncia.
“Este é fruto do financiamen-
to do município de Pamplona”, 
disse Januário de Sousa, acres-
centando que as obras foram or-
çadas em cerca de dois milhões 
e setecentos e noventa e cinco 
mil meticais, sem equipamentos, 
e espera que estas obras sirvam 
como alavanca para a melhoria 
da qualidade da educação.
Januário de Sousa ajuntou ainda 
que a construção das escolinhas 
no posto administrativo de Ma-
lehice visa facilitar o desenvol-
vimento de competências fun-
damentais para uma integração 
plena e de sucesso das crianças 

desta comunidade no ensino pri-
mário. 
“Estou confiante de que desta es-
colinha sairão futuros dirigentes, 
professores, médicos, enfermeiros 
do nosso belo distrito, e quiçá do 
País, daí que apelamos à comu-
nidade escolar e à população em 
geral para que conservem devi-
damente estas infra-estruturas 
para que possam servir a mais 
crianças deste distrito”, disse o 
director executivo da UDEBA-
-LAB.
Refira-se que a escolinha ora en-
tregue, à semelhança das outras 
duas localizadas na comunidade 
de Mabunganine e Manhongua-
ne, está orçada em cerca de um 
milhão e quinhentos meticais e é 
composta por duas salas, um ga-
binete para facilitadores, um ar-
mazém de material da escolinha, 
e foi construída e adaptada para 
pessoas com deficiência, e numa 
primeira fase vai acolher cerca de 
80 crianças por ano.
Por seu turno, o coordenador da 
MADRE CORAJE em Moçam-
bique, Alberto Cuenca, saudou 
o engajamento do Governo, da 
escola e das autoridades locais na 
entrega deste processo que vai 
contribuir significativamente no 
desenvolvimento da comunidade.
De seguida reafirmou o compro-
misso da instituição que repre-
senta em continuar a trabalhar 
em parceria com o Governo, as-
sociações locais e a comunidade 
com vista a melhorar as condi-
ções de vida das pessoas. 
“Apelamos para que continuem 
a trabalhar no sentido de garan-
tir a inclusão social; tal como o 

nhecida em 2021 como um dos 
maiores contribuintes.
Desde 2017 a MRM tem tra-
balhado em colaboração com 
o Governo, tendo providen-
ciado duas clínicas móveis 
que atendem mais de 30.000 
pessoas de 10 aldeias do pos-
to administrativo de Nama-
nhumbir.
As clínicas móveis aproxi-
maram os cuidados de saúde 
aos residentes de Ujama, Na-
mahaca, Nsembia, Nanhupo 
A, Nassimoja, Nsewe, Mpe-
ne, Nanhupo B, Chimoio e 
Mpuho, que anteriormente 
tinham de percorrer, em mé-
dia, 10 a 25 km para acede-
rem aos serviços de saúde.
Em Novembro de 2022, as 
duas clínicas atingiram um 
marco de mais de 200.000 
consultas realizadas.

Aida Matsinhe
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Para além destes factos, a 
gestão financeira da UniSave, 
que colocou a instituição em 
Inhambane sem energia, tem 
um triste cenário das receitas 
próprias da extensão da Maxi-
xe, na província de Inhambane, 
que são canalizadas para Chon-
goene, na província de Gaza. 
Mas Catarina Tivane Nham-
posse, vice-reitora da UniSave, 
disse em sede do contraditório 
que, efectivamente, durante o 
encerramento do exercício eco-
nómico de 2021 a extensão da 
Maxixe, devido às limitações 
orçamentais e financeiras im-
postas pela conjuntura econó-
mica, transitou com uma dívi-
da para o exercício económico 
de 2022. Entretanto, “na pri-
meira libertação orçamental em 
2022 foi feito o pagamento da 
dívida a favor dos funcionários 
e agentes do Estado visados, 
pelo que neste momento não 
existem na instituição dívidas 
referentes a ajudas de custo do 
ano 2021”.
Quanto aos pagamentos do 
pós-laboral do segundo semes-
tre de 2022, a vice-reitora acla-
ra que nos termos do n.º 2 do 
artigo 14, Lei n.º 4/2022 de 11 

de Fevereiro, do Estatuto Ge-
ral dos Funcionários e Agentes 
do Estado (EGFAE), excepcio-
nalmente, a relação de trabalho 
no Aparelho do Estado pode 
constituir-se em regime de con-
trato. 
De acordo com o previsto no 
n.º 5 do artigo 3 do Regula-
mento do EGFAE, aprovado 
pelo Decreto n.º 28/2022 de 9 
de Junho, a nomeação e o con-
trato produzem efeitos a partir 
da data do visto do Tribunal 
Administrativo competente, 
salvo os casos de urgente con-
veniência de serviço, previstos 

A gestão financeira e de recursos humanos na Universidade Save está a gerar uma 
trapalhada. O problema gravita até em dívidas tanto de honorários com os docentes, 
ajudas de custo de 2021 não saldadas, dívidas de honorários do pós-laboral, referen-
tes ao 2º semestre de 2022, e até de pagamentos de salários aos docentes do curso de 
ensino à distância. A UniSave possui, para além de contratos não visados pelo Tribu-

nal Administrativo da Província de Gaza, avultadas dívidas com a EDM, empresa que cortou a ener-
gia no campus 1 e 2 daquela instituição pública na extensão da Maxixe, na província de Inhambane.

Gestão financeira da Universidade Save 
deixa extensão da Maxixe sem salários

tranche e o pagamento da se-
gunda tranche condicionada ao 
resultado da fiscalização prévia 
dos contratos, por uma questão 
de protecção legal. 
“Resulta da conjugação de fac-
tores não apenas intrínsecos 

à Universidade, a destacar o 
atraso no processo de fiscaliza-
ção prévia e devolução extem-
porânea de alguns dos proces-
sos submetidos ao Tribunal 
Administrativo com fundamen-
to na falta de observância, por 
parte da entidade contratante, 
de alguns requisitos legais apli-
cáveis ao processo de abertura 
de concursos”, descreve no seu 
contraditório a vice-reitora, a 
partir de Chongoene. 
Quanto à situação de corte de 
energia, a UniSave explica que 
constitui verdade, porquanto, 
à semelhança de outras des-
pesas, a factura de energia é 
paga através do Orçamento 
do Estado (Receitas Fiscais e 
Receitas Próprias) via e-SIS-
TAFE.
 Importa referir que, obser-
vando o calendário normal 
da execução das despesas no 
e-SISTAFE, foi feita a ca-
bimentação da despesa de 
energia para as três unidades 
territoriais, nomeadamente 
Chongoene, Maxixe e Massin-
ga, no mesmo dia. Porém, foi 
autorizado apenas o pagamen-
to do processo de Chongoe-
ne. Os processos de Maxixe e 
Massinga não foram autoriza-
dos e, consequentemente, não 
pagos por falta de libertação 
da quota financeira, conforme 
o informe disponível no e-SIS-
TAFE. 
“O processo ficou cabimentado 
e registado nas despesas por 
pagar em 2023, assim que se 
efectivar a libertação da quota 
financeira. Deve-se sublinhar 
que o Funcionamento Admi-

nistrativo e Financeiro é no 
contexto da orgânica central e 
uma única UGB. Infelizmente, 
a EDM agiu unilateralmente 
de forma comercial, interrom-
pendo, nesta semana, o forne-
cimento de serviços de energia 
na Extensão da Maxixe”, afir-
ma.
A Universidade Save aponta 
que busca incessantemente a 
satisfação, principalmente de 
seus públicos internos, honran-
do com os seus compromissos 
contratuais, no entanto, estan-
do dependente de duas fontes 
de receitas (receitas próprias e 
recursos do Tesouro) nem to-
dos os compromissos têm sido 
satisfeitos conforme o planifica-
do. Para o caso vertente, refe-
rente aos contratos, reconhece 
a falha na prévia socialização 
com os visados sobre o ponto 
de situação da gestão dos as-
suntos relacionados com os di-
reitos dos funcionários e agen-
tes do Estado. 
“Como resultado da constata-
ção desta problemática, e como 
medida correctiva para melho-
ria da gestão de contratos, o 
concurso público para contra-
tação de docentes para o ano 
de 2023 nos regimes Laboral e 
Pós-laboral e na Modalidade de 
Ensino à Distância foi aberto, 
antecipadamente, no mês de 
Dezembro de 2022, e a adopção 
do regime anual do contrato (e 
não semestral como aconteceu 
no ano transacto)”, elucidou.
A Universidade Save, em arti-
culação permanente com o Tri-
bunal Administrativo e Minis-
tério da Economia e Finanças, 
assume o compromisso de re-
gularizar, em tempo razoável, 
todos os processos pendentes 
referentes aos contratos e pa-
gamentos de salários e ajudas 
de custo em dívida do ano de 
2022, a favor dos funcionários 
e agentes do Estado, mantendo 
os funcionários visados infor-
mados. 
Refira-se que a Universidade 
Save, com sede em Chongoene, 
é uma pessoa colectiva de direi-
to público, dotada de personali-
dade jurídica e goza de autono-
mia estatutária e regulamentar, 
científica, pedagógica, adminis-
trativa, financeira, patrimonial 
e disciplinar. Criada ao abrigo 
do Decreto 06/2019 de 15 de 
Fevereiro, no âmbito da rees-
truturação do Ensino Superior, 
ela engloba os recursos huma-
nos, materiais e financeiros da 
extinta Universidade Pedagógi-
ca (Delegações de Gaza, Maxi-
xe e Massinga). 

António Zacarias

projecto se firma, que cuide-
mos destas infra-estruturas 

para que mais crianças tenham 
a oportunidade de iniciar o seu 
processo de integração no meio 
escolar”, rematou. 
Depois de um breve historial 
do desenvolvimento da escola, 
Margarida Bila, directora da Es-
cola Primária do 1º e 2º Graus 
de Coca-Missava B/4, disse que 
as salas ora entregues vão con-
tribuir para o desenvolvimento 
do sector da educação. 
Segundo dados avançados na 
altura, a escolinha comunitá-
ria adaptada para pessoas com 
deficiência foi construída no 
âmbito do Projecto Mulher, Jo-
vens, Raparigas e Pessoas com 
Deficiência Liderando a Trans-
formação Social, implementado 
pelo consórcio MADRE CO-
RAJE, Unidade de Desenvolvi-
mento do Ensino Básico - Labo-
ratório, Associação dos Cegos e 
Amblíopes de Moçambique e o 

Movimento de Educação para 
Todos, nos distritos de Chibuto 
e Mandlakazi, com o financiado 
da União Europeia. 
Por outro lado, as três salas 
de aula ora inauguradas foram 
construídas no âmbito do Pro-
jecto M34, implementado pela 
UDEBA-LAB, em parceria 
com a MADRE CORAJE, no 
distrito de Chibuto, através do 
financiamento das organizações 
espanholas Ayuntamiento de 
Pamplona, Ayuntamiento de 
Cádiz e Ayuntamiento de Ba-
rañaín.
Na sua intervenção, regada 
de emoção, a comunidade de 
Coca-Missava B/4 manifestou a 
sua alegria em receber este em-
preendimento, que vai garantir a 
proficiência educacional das suas 
crianças, tendo Mervínia Vombe, 
que falava em nome da comuni-
dade, avançado que “os nossos 
filhos vão estudar em condições 
excelentes”.

na lei. Portanto, os docentes 
que leccionam no regime pós-
-laboral estão sujeitos àquela 
situação de relação de trabalho 
e o pagamento dos respectivos 
salários depende da fiscalização 
prévia dos contratos e visto do 
Tribunal Administrativo. 
E mais. Na UniSave-Sede estão 
sendo devidos dois meses de sa-
lários apenas para dois docen-
tes por conta de não recepção 
ainda dos respectivos contratos 
visados pelo Tribunal Admi-
nistrativo. Para os restantes 
docentes falta apenas o paga-
mento do processo de exames 
daquele regime (pós -laboral). 
A nível da Extensão de Mas-
singa foram pagos os salários 
aos docentes cujos contratos 
tiveram o visto do Tribunal 
Administrativo. Relativamente 
à Extensão da Maxixe foram 
pagos salários corresponden-
tes a dois meses para todos os 
docentes, ficando o pagamento 
dos restantes meses condiciona-
do à confirmação da fiscaliza-
ção prévia dos contratos cujos 
processos se encontram no Tri-
bunal Administrativo. 
“Na generalidade, em todas as 
unidades territoriais da Univer-
sidade foram pagos os salários 
aos docentes cujos contratos 
têm a situação do visto devi-
damente regularizada. Na espe-
cialidade, a nível da UniSave-
-Sede (Chongoene) e Extensão 
de Massinga foram pagos os 
salários referentes à primeira 
e segunda tranche”, refere Ca-
tarina Tivane, que anota que 
a nível da Extensão da Maxi-
xe foi paga apenas a primeira 
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Medo e superstição entre as razões para o 
aumento de violação sexual de menores

Em quase todo o País, tendo alguns casos resultado em morte

O crime de violação de meno-
res está a tomar proporções 
arrepiantes, cujo fenómeno 
vem se registando um pouco 
por todo o País. O Ministério 
da Saúde anunciou, há dias, 
durante o balanço da quadra 
festiva, que foram violadas 95 
menores em todo o País num 
espaço de 10 dias.
O número de casos de agres-
são física e violação de meno-
res prevaleceu alto, situação 
que está a preocupar as auto-
ridades.
 “Para a agressão física nós 
estamos preocupados com a 
província e cidade de Mapu-
to, em particular sobre o au-
mento de casos na cidade de 
Maputo e província de Mani-
ca”, disse Feliz Pinto, em re-
presentação do MISAU. Para 
ele, os caos estão relacionados 
ao excessivo consumo de bebi-
das alcoólicas e outras drogas.
A título de exemplo, a Polí-
cia da República de Moçam-
bique deteve um indivíduo de 
21 anos de idade, suspeito de 
violar a sua sobrinha de 10 
anos até à morte e agredir fi-
sicamente a sua mulher de 18 
anos.
Este infortúnio aconteceu na 
sua casa, na cidade da Beira, 
província de Sofala, onde vive 
com a esposa, dois filhos e a 
vítima mortal, filha do seu ir-
mão.
Igualmente, na capital Mapu-
to, concretamente no bairro 
Costa do Sol, mais um caso 
de violação de uma menor foi 
registado. Trata-se de um jo-
vem de 23 anos, que terá dro-
gado e violado uma rapariga 
de 16 anos durante a transi-
ção de ano. Mas o indiciado 
nega as acusações, alegando 
que o acto foi consensual.
Um outro caso, que envol-
ve um agente da PRM, deu-
-se na província de Gaza. O 
agente em causa foi detido, 
acusado de violar uma menor 
de 14 anos.

Cada vez mais aumenta o número de violações sexuais de menores, cujo fenómeno está a chocar a sociedade moçambica-
na. O Ministério da Saúde (MISAU) anunciou que em 10 dias, durante a quadra festiva, foram agredidas fisicamente 
e violadas sexualmente 95 menores em todo o País. O MAGAZINE ouviu religiosos, académicos e especialistas acerca 
do fenómeno. A presidente do Conselho Cristão de Moçambique, Felicidade Chirinda, disse que apesar de as famílias 
esconderem o crime, a Igreja faz o que pode para combater o fenómeno. Por sua vez, a socióloga Judite Chipenhembe 

anota que a superstição pode estar entre as razões da violação sexual de menores.

“As famílias sempre esconde-
ram”

Por sua vez, a presidente do Con-
selho Cristão de Moçambique, 
Felicidade Chirinda, disse que 

“as violações sexuais de menores 
e de adolescentes sempre existi-
ram, mas as famílias escondiam 
porque a prática era condenada. 
Os incestos também aconteciam, 
mas eram considerados vergonha 
social”. 
Chirinda entende que há falta de 
uma educação esmerada sobre a 
sexualidade. “Não estamos uni-
dos para combater esses males. 
O consumo de drogas também 
faz parte do fenómeno. Isso exi-
ge uma assentada de lideranças 
políticas, religiosas, psicólogos e 
outros influentes para procurar e 
produzir normas eficazes e estra-
tégias que funcionam”. 
A líder religiosa lembrou que “to-
dos os dias as nossas casas são 
invadidas por imagens de pes-
soas que se matam, como se de 

António Nhangumbe
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Medo e superstição entre as razões para o 
aumento de violação sexual de menores

animais se tratassem. São ima-
gens gratuitas que ferem e ofen-
dem muita gente, mas que são 
agradáveis e importantes para 
os sedentos de violência”. Ela 
sustentou a explanação exem-

plificando através de novelas, 
filmes e vídeos extremamente 
perigosos que não têm horário 
para invadir as nossas casas. É 
a globalização, será? Tudo gira 
à volta de drogas e os nossos fi-
lhos e filhas era uma vez! Nin-
guém tem consciência”, lamen-
ta.
Levantada a questão sobre o 
papel das confissões religiosas 
perante esta dura realidade, 
Chirinda disse que “a Igreja faz 
o que pode, mas é uma gota no 
oceano. Cada Igreja age sozinha 
e à sua maneira. A oração que 
Jesus fez e deixou para guiar 
a Igreja, a saber: “que sejam 
todos um, para que o mun-
do creia (João 17:21)”, já não 
guia a ninguém. A crise é mui-
to profunda, pois divididos não 

chegaremos a nenhum lado. Al-
guém tem de tomar a iniciati-
va”, disse Chirinda.

“Muitos casos estão ligados a 
superstição”

Os entrevistados são de opinião 
de que a legislação vigente para 
este tipo de crime é “suficiente”, 
mas defendem que a punição dos 
violadores não só deve ser exem-
plar como também publicitada, 
sendo ainda necessário aperfei-
çoar a sua actuação e garantir 
maior celeridade na resolução dos 
problemas.
A socióloga Judite Chipenhem-
be afirma que “estes casos de 
violação sexual de menores sem-
pre existiram só que não eram 
denunciados por medo de sofrer 
represálias”.
Sublinhou que “muitas vezes as 
pessoas não denunciam porque 
têm medo. Por outro lado, mui-
tos casos estão ligados a supers-
tição, a crenças em feitiçaria. Por 
exemplo, há um mito que existiu 
e está documentado que diz que 
um indivíduo contaminado com 
HIV/SIDA, ao envolver-se com 
uma menor não infectada fica 
curado”.
Ela sustentou o seu argumento 
referindo que “outra explicação 
pode ser patológica, por exemplo 
com transtorno de personalidade, 

pessoas que não têm empatia 
podem optar por estes compor-
tamentos desviantes”. 
Acrescentou que “de vez em 
quando acontece dentro de um 
casamento e considerando que 
as mulheres são muito pobres 
não denunciam, porque podem 
perder o lar; elas têm medo de 
perder a fonte de rendimento 
para sustentar a sua família”.
No entanto, segundo ela, há 
um trabalho que está a ser fei-
to para as vítimas se sentirem 

consciencializadas recorrendo 
a mecanismos criados para 
denunciar. É preciso cuidado 
para proteger as vítimas.
Judite Chipenhembe sublinhou 
que “as soluções para ultrapas-
sar este fenómeno já estão a 
ser implementadas através da 
abertura do Governo, da So-
ciedade Civil, os grupos mul-
tissectoriais, juristas, médicos e 
psicólogos. Penso que o País já 

avançou bastante nesta maté-
ria que tem a ver com direitos 
humanos”. 

Estudar o fenómeno

Para o jurista Hernâni Novela, 
“a literatura escrita em Mo-
çambique sobre violação sexual 
de menores, do ponto vista de 
relação entre idade, moldura 
penal e articulação intra e in-
terinstitucional, ou se encontra 
dispersa em textos parcelares 
que avaliam o estado de imple-
mentação da legislação e dos 
mecanismos institucionais, ou 
é demasiado abrangente no que 
respeita à discussão de várias 
dimensões enquadradas pela 
violência sexual”. 
De acordo com o jurista, “são 
raros os trabalhos que têm 
como objecto a discussão dos 
conceitos adoptados e mais ra-

ros ainda os que analisam as 
interferências das representa-
ções culturais nas práticas ins-
titucionais”.

O jurista disse que “a escola e 
a casa são consideradas os es-
paços em que o abuso sexual 
é mais frequentemente per-
petrado, seja sob a forma de 
assédio nas escolas, seja por 
razões que têm a ver com no-
vos mitos (enriquecimento fa-
miliar), com as dívidas e com 
o já identificado “casamento 
prematuro”.
No entanto, segundo afirma, 
existe um penoso silêncio que 
encobre os casos de violência 
sexual de menores, não tendo 
sido ainda possível elaborar 
informação estatística sobre o 
assunto nem desencadear me-
didas punitivas. “Mais uma 
vez é interessante constatar 
a impunidade destes casos e 
a cumplicidade das famílias”, 
anotou.
Para Jéssica Neves, da Asso-
ciação SOS Mulher, no caso 

da violação, mais do que 
tudo, é importante a questão 
da prova, porque só a prova 
é irrefutável, ou seja, o mate-
rial genético recolhido numa 
violação vai dizer com certeza 
quem foi, mas também não 
ajuda a combater este tipo de 
crimes.
Neves anotou que tem seguido 
o caso de um padrasto que en-
gravidou a enteada de 12 anos 
e foi preso, mas a mãe ficou 
sem meios para alimentar a fa-
mília.
“Por isso muitas preferem 
conviver com a situação sem 
denunciar o perpetrador da 
violência”, disse Neves, que la-
menta a impunidade facilitada 
por vários factores.
“Um dos factores é a vergonha 
e o outro é o medo, porque a 
vítima é ameaçada”, disse Jés-
sica Neves, confirmando que há 
também casos em que os fa-
miliares abdicam de processos 
criminais em troca de valores, 
“porque não acreditam que a 
justiça vai fazer alguma coisa”.Judite Chipenhembe

Felicidade Chirinda

Hernâni Novela
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Youth must be in vanguard of 
defending sovereignty  

Mozambican 
Defence Mi-
nister Cristo-
vao Chume 
on Monday 

challenged young Mozam-
bicans to take up their po-
sitions in the vanguard of 
defending the country’s sove-
reignty and territorial integri-
ty.  
He was speaking in Malema 
district, in the northern pro-
vince of Nampula, at the ce-
remony that formally opened 
the 2023 registration for mili-
tary service. All Mozambicans 
are legally obliged to regis-
ter for military service in the 
year of their 18th birthday. 
The registration period lasts 
until 28 February.  
“You are the continuity of 
this nation, like the gene-
rations that preceded you”, 
Chume told the youth of 
Nampula. “So accept that 
you are in the vanguard of 
this process”.      
He stressed that the defence 
of Mozambique is, in the first 
instance, the responsibility of 

Mozambicans. “Do not expect 
that citizens of other coun-
tries will come here to defend 
our sovereignty and territorial 
integrity, because this coun-
try is ours”, he declared.  
Chume warned against “mor-
tgaging the future of our mo-
therland, whose independence 
was achieved with so much 
sacrifice”.    
He urged parents, local au-
thorities, religious bodies and 

educational institutions to act 
as agents of civic and patrio-
tic education, and to mobilise 
young people to register for 
military service.  
Chume said that, since 2017, 
the northern province of 
Cabo Delgado has been the 
victim of terrorist attacks. He 
praised young Mozambicans, 
from across the country, who 
have given their best efforts 
to defend Mozambique.    

“I give my full recognition to 
these heroic youths who are 
fighting for the pacification of 
our country”, he declared.  
 Chume said he had arrived 
from the Northern Operatio-
nal Theatre (i.e. Cabo Del-
gado), and was carrying a 
message from the young sol-
diers stationed there, which 
he read out to the ceremony. 
“The country is ours”, the 
message said. “Do not allow 
terrorism to spread. Let us 
protect our families. Let us 
come together as one people 
to eradicate this evil because 
together we are stronger”.  
The message concluded by 
urging all those eligible to re-
gister for military service “to 
strengthen the military com-

ponent of national defence”.  
Chume took the opportunity 
to call for “redoubled vigilan-
ce among our communities 
towards any kind of suspi-
cious behaviour.  Normally, 
the terrorists live among us. 
They can be our neighbours, 
our relatives, and even appear 
to be our friends”.  
The target set by the Defen-
ce Ministry for the 2023 mi-
litary registration campaign 
is 221,141 – which compares 
with 220,000 registered last 
year. But, according to the 
National Statistics Institute 
(INE), based on projections 
from the 2017 population cen-
sus, over 680,000 Mozambi-
cans celebrate their 18th bir-
thday this year.AIM

The Governor of the Bank of 
Mozambique, Rogério Zanda-
mela, believes that the intero-
perability of financial services, 
as well as strategic commu-
nication between banks and 
the State entities that issue 
documents, are fundamental 
mechanisms to boost the use 
of digital financial services in 
Mozambique.  
Zandamela, who was speaking 
in an interview published 
recently in the Bank of 
Mozambique’s magazine on 
Financial Inclusion, also said 
banks must know their custo-
mers properly and know how 
to fight against money laun-
dering in order to boost the 
use of digital financial servi-
ces in the country.  
“The National Financial In-
clusion Strategy (2016 -2022) 
established the need to ensu-
re effective interoperability 
between financial system ins-
titutions operating in the do-
mestic market”, the governor 
said.  
According to Zandamela, the 
services offered by electro-
nic money institutions have 

been gaining space in Mozam-
bique, although electronic 
payments have been hinde-
red by the lack of intercon-
nection of the operators of 
banking institutions.  
“This means that clients of 
each operator could not send 
money to numbers of other 
operators, nor receive from 
them. This situation reduced 
by half electronic payment 
use and greatly affected the 
use of financial services by 
the majority of the popula-
tion”, Zandamela claimed.  
With interoperability, he 
said. one of the objectives of 

financial inclusion was achie-
ved, which was to bring the 
low income population, in 
the rural areas, into the for-
mal system for stimulating 
electronic payments.  
Taking into account the 
growth of electronic pay-
ments,  the Mozambican 
banking sector, in 2022, re-
corded profits of around 13.1 
billion meticais (about 205 
million dollars, at the cur-
rent exchange rate).  
This is an increase of 2.2 
billion meticais when com-
pared to the same period in 
2021.AIM

Communication between banks and document 
issuers is key to boost digital financial services 

Mozambican Interior Minister 
Arsénia Massingue has con-
firmed that legal procedures 
are under way to extradite 
50 year old Ismael Malude 
Ramos Nangy, the alleged 
Mozambican kidnapping mas-
termind who was detained 
on Saturday in neighbouring 
South Africa.  
The minister was speaking on 
Monday morning in Maputo, 
on the sidelines of the cele-
bration of the sixth anniver-
sary of the creation of the Na-
tional Criminal Investigation 
Service (SERNIC).  
According to Massingue, 
the arrest of Ramos Nangy 
follows an international arrest 
warrant issued by the Mo-
zambican authorities.  
“The next step, since the 
individual is still in South 
Africa, is for our institutions 
of justice to be formally no-
tified. So far, we have been 
following the detention throu-
gh the press”, Massingue said, 
adding that “after the noti-
fication of the institutions of 
justice, other steps will be 
followed for his extradition.”  
Since it is a complex and sen-
sitive case, the minister said, 
the authorities cannot provi-
de much detail but, at this 
time, work is taking place 
and “in due course it can be 
revealed.”  
The arrest of this individual, 
according to the South Afri-

can press, follows a multi-
disciplinary partnership that 
includes members of the Tri-
lateral Planning Cell (TPC), 
a body set up by the Mo-
zambican, South African and 
Tanzanian Interior Ministries, 
and the International Crimi-
nal Police Organization (In-
terpol).  
The suspect is alleged to 
have commanded several ab-
ductions in Mozambique and 
South Africa, demanding lar-
ge sums of money for the re-
lease of his victims.  
Massingue also said that in 
2022, there were 13 known 
cases of kidnappings, 10 of 
which were cleared up. 33 
people were detained in con-
nection with these crimes.  
According to police reports, 
since 2018 Ramos Nangy has 
been identified multiple times 
as the head of a transnational 
network of kidnappings for 
ransom.AIM

Interior Minister confirms 
extradition request 
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O Conselho de Administração da  Funda-
ção para a Conservação da Biodiversidade 
– BIOFUND aprovou na sua XXVI Ses-
são, realizada no mês passado, o orçamento 
de USD 16 milhões para apoiar as várias 
actividades de protecção da biodiversidade 
no País, em 2023.
Com esta cifra, a BIOFUND vai apoiar 
não só o funcionamento das Áreas de Con-
servação  do sector público e do sector pri-
vado, mas também algumas áreas comuni-
tárias.
Para assegurar o alcance dos resultados 
previstos para 2023, a BIOFUND vai dar 
continuidade à implementação dos pro-
jectos orientados para o apoio à gestão, 
administração e melhoria dos sistemas de 
fiscalização das Áreas de Conservação, bem 
como ao engajamento das comunidades na 

gestão sustentável dos recur-
sos naturais, com ênfase na 
educação ambiental e fortale-
cimento das capacidades dos 
Comités de Gestão de Recur-
sos Naturais. Destes projec-
tos, destacam-se o MozNorte 
e MozRural (ambos com o 
apoio do Banco Mundial) que 
prevêem iniciativas de criação 
de novas Áreas de Conserva-
ção Comunitárias na paisa-
gem do Programa Tchuma 

Tchato, no distrito de Zumbo, província de 
Tete, no Bloco L4 na Reserva Especial de 
Niassa, distrito de Mecula, e na paisagem 
do Programa Chipange Cheto, distrito de 
Sanga, na província de Niassa.  
O outro projecto de destaque para 2023 é o 
PROMOVE Biodiversidade (com o apoio 
da União Europeia), onde se prevê o apoio 
à translocação de cerca de 200 animais de 
grande porte para o Parque Nacional do 
Gilé, a contratação de 30 fiscais e equipa 
técnico-administrativa para apoiar a admi-
nistração da Área de Protecção Ambiental 
das Ilhas Primeiras e Segundas (APAIPS) 
e a instalação de um centro de pesquisa 
no Monte Mabu. Este projecto vai ainda 
apoiar na identificação e financiamento de 
4 iniciativas comunitárias de geração de 
renda nas 3 áreas beneficiárias.

O Standard Bank reabriu oficialmente, 
há dias, em Maputo, a Agência da 24 de 
Julho, após ter beneficiado de uma reabi-
litação e ampliação, que lhe conferem um 
visual moderno e versátil, com um espaço 
digital self-service e uma área de atendi-
mento ao público mais ampla, interactiva 
e dinâmica.
Na sua estrutura física, a agência possui 
três áreas conversíveis, que podem ser 
adaptadas e expandidas em função da de-
manda dos clientes ou dos serviços a se-
rem prestados no local.
A primeira área dispõe de uma ATM e 
de uma Máquina de Grandes Depósitos, 
disponíveis 24 horas, onde o cliente pode 
fazer levantamentos e depósitos de forma 
autónoma. A segunda e a terceira, que 
funcionam durante o horário 
das 8h às 15h, dispõem de 
serviços bancários diversos e 
da assistência em matéria de 
migração digital.
Intervindo na cerimónia de 
reabertura, o Administrador-
-delegado do Standard Bank, 
Bernardo Aparício, disse tra-
tar-se de uma agência com 
um layout diferente, mais 
moderno e funcional, em li-
nha com o que se verifica 
hoje nas melhores práticas de 
agências bancárias, que têm 

áreas maiores para a relação e interacção 
com o cliente e menores para o atendi-
mento operacional.
Bernardo Aparício explicou ainda que o 
Standard Bank pretende tornar o acesso 
aos produtos e serviços do Banco mais fá-
cil e rápido, e por isso “introduzimos na 
primeira parte da agência uma área dedi-
cada à educação do cliente para aderir às 
nossas plataformas electrónicas. As nossas 
agências estão abertas a todos e queremos 
que os clientes venham visitar-nos, nem 
que seja para perceber como funcionam as 
plataformas digitais ou então para obter 
aconselhamento financeiro dos nossos co-
laboradores. Queremos que Moçambique 
veja o Standard Bank como um Banco de 
todos”, frisou.

BIOFUND anuncia 16 milhões de dólares 
para conservação da biodiversidade

Balcão do Standard Bank reabre com 
maior espaço digital self-service

Marcas em Movimento

O BCI tem tido um destacável reco-
nhecimento nacional e internacional, 
nos últimos anos. Em 2022, a activi-
dade do Banco continuou a merecer 
várias distinções do público e de di-
versas entidades independentes nacio-
nais e internacionais de reconhecido 
mérito. Entre as distinções atribuídas 
ao BCI, no ano transacto, um total 
de 16 galardões merece especial des-
taque:
“Best Commercial Bank – Mozam-
bique” e “Best Private Bank – Mozambi-
que”, pela revista norte-americana World 
Economic Magazine; “Best Bank - Mozam-
bique 2022”, “Best Banking Digital Trans-
formation -  Mozambique 2022” e “Best 
Environmental & Social Performance // 
Mozambique 2022”, atribuído ao BCI pela 
International Investor Awards; “Best SME 
Bank in Mozambique 2022”, pela Global 
Finance; e “Best Commercial Bank - Mo-
zambique 2022”, atribuído pela Global Eco-
nomic Awards.
O BCI arrecadou o galardão de nível má-
ximo (“Diamond Arrow”) nas categorias de 
‘Banca de Empresas’, ‘Cartões de Crédito’, 
‘Banca de Particulares’, ‘Empresas/ Insti-
tuições Mais Confiáveis em Moçambique’; 
e “Empresas/Instituições que realizam o seu 
negócio da forma mais ética em Moçambi-
que”, atribuído pela PMR Africa, enquanto 
o Corporate Banking foi galardoado pelo 
seu excelente desempenho, na categoria de 

“Liderança de mercado” pela Revista Eu-
romoney. Esta última entidade distinguiu 
ainda o BCI pelo seu contributo ao nível da 
“Responsabilidade Social”, e pelo reconhe-
cimento das melhores “Soluções Digitais”, 
tendo o Banco recebido também, da Bol-
sa de Valores de Moçambique, o título de 
“Banco com Maior Volume de Negociação 
no Mercado Bolsista”.
Estes prémios representam o reconhecimen-
to internacional do desempenho do BCI no 
mercado moçambicano, onde, nos últimos 
anos, tem vindo a assumir um papel de 
grande relevância na prestação de serviços 
bancários. 
O acerto da estratégia de actuação do BCI 
está alicerçado no profundo conhecimento 
das necessidades de serviços bancários dos 
seus Clientes, ajustados a cada segmento da 
população, através de uma oferta de produ-
tos e serviços diversificada, integrada e em 
constante aperfeiçoamento.

BCI conquista 16 distinções em 2022 

No dia 28 de Dezembro de 2022, a 
Bolsa de Valores de Moçambique 
(BVM) admitiu à cotação as acções 
da Tropigália no Mercado de Cota-
ções Oficiais, passando o número de 
empresas com acções cotadas neste 
segmento de mercado de 7 para 8 
empresas. 
Na ocasião, o Presidente do Conse-
lho de Administração da Bolsa de 
Valores de Moçambique, Salim Crip-
ton Valá, disse que a operação, apro-
vada pelo Banco de Moçambique, na 
qualidade de supervisor do Mercado 
de Capitais, foi feita tendo em conta 
os princípios de transparência, in-
clusão, integridade e equidade.   
Salim Valá disse ainda que com 
esta operação foram emit idas 
6.519.203 acções nominativas, pre-
ferenciais, sem direito a voto, não 
remíveis e escriturais, e representa-
tivas de 21,40% do capital social da 
Tropigália, SA. 
ꓼEsta operação permitiu que che-
gássemos a um total de 12 empre-
sas cotadas em Bolsa, contribuindo 
para a promoção do Mercado de 
Capitais em Moçambique, permitin-
do que paulatinamente se desmis-
tifique a visão da Bolsa de Valores 

em Moçambique, favorecendo o em-
poderamento económico dos cida-
dãosꓼ, afirmou Valá. 
A admissão à cotação das acções 
da Tropigália abre uma nova janela 
para que os cidadãos possam deter 
acções de uma empresa prestigiada 
e rentável, ampliando as oportu-
nidades de investimento e tendo o 
potencial para dinamizar o merca-
do secundário, enfatizou o PCA da 
BVM.     
Para o PCA da Tropigália, Adolfo 
Correia, a entrada da empresa na 
BVM representa um marco histó-
rico para a mesma, uma vez que 
permitiu o acréscimo de mais de mil 
investidores na sua estrutura accio-
nista e a captação de cerca de 5 mi-
lhões de dólares americanos, o que 
mostra o reconhecimento das boas 
práticas de governação ética e trans-
parente adoptadas pela empresa.
“Mais de 50% dos nossos colabora-
dores são nossos accionistas, o que 
reforça a confiança que a nossa equi-
pa tem no futuro da empresa e re-
força ainda a nossa identidade como 
empresa: somos uma grande família 
e confiamos uns nos outrosꓼ, desta-
cou Adolfo Correia.   

Tropigália é a 12ª empresa cotada da BVM 
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Corte de regalias e subsídios dos 
dirigentes só se vai sentir no papel 

No âmbito da TSU

Numa altura em que a Co-
missão de Enquadramento 
da TSU tem 15 dias para 
propor os montantes a redu-
zir das regalias, suplementos 
e vencimentos dos dirigentes, 
a economista do CIP, Estrela 
Charles, defende ser urgente 
parar com a implementação 
da TSU e repensar noutro 
modelo mais funcional, sem 
no entanto afectar os funcio-
nários que ganham o salário 
mínimo.
Segundo a economista, a re-
dução de regalias, suplemen-
tos, entre outros, dos dirigen-
tes não terá impacto sobre o 
orçamento, tanto porque os 
dirigentes e funcionários que 
ocupam cargos de chefia no 
Aparelho do Estado são pou-
cos comparados com os mais 
de 4 mil funcionários. 
A pesquisadora explica que 
esta redução é mais política 
do que económica, tanto é 
que a vida dos dirigentes con-
tinuará a mesma e a medida 
de redução só se vai sentir no 
papel, dado que o Governo 
irá continuar a pagar as des-
pesas e demais regalias.
“A redução não implica que 
os dirigentes passarão a ter 
uma vida modesta, até por-
que a situação pode agravar 
se a proibição de pagamentos 
destas regalias não constar 
na Lei Orçamental”, disse a 
economista, frisando que os 
dirigentes vão continuar a ter 
regalias não pagas por via de 
salários, mas por outras ru-
bricas fora do Orçamento do 
Estado.
Para a economista, o Governo 
deveria neste momento ga-
nhar coragem e parar com a 
implementação da TSU, sem 
no entanto ferir os que ganha-
vam o salário mínimo e voltar 
a repensar noutro modelo. “O 
Governo devia parar e fazer 
uma auditoria, repensar no 
impacto orçamental e repen-
sar no modelo, facto que não 
acontecerá uma vez que esta-
mos num ano eleitoral e não 
é de bom-tom para o Gover-
no renunciar esta medida, e o 

facto do MEF não poder re-
conhecer a sua incompetência 
para gerir este processo de-
vido a influências políticas”, 
disse. 
A análise da economista sur-
ge numa altura em que a Co-
missão de Enquadramento 
de Implementação da Tabela 
Salarial Única propôs ao Go-
verno a redução da remune-
ração, que inclui regalias dos 
dirigentes do Estado e dos ór-
gãos de soberania, no entan-
to, o Executivo deu 15 dias à 
comissão para indicar os mon-
tantes que serão cortados das 
gorduras salariais dos chefes.
A redução da remuneração, 
que inclui regalias dos mem-
bros dirigentes superiores do 
Estado e dos órgãos de sobe-
rania, é dada como certa, de 
acordo com a Comissão de 
Enquadramento, que sugeriu 
no seu relatório de avaliação 
preliminar do impacto da im-
plementação da Tabela Sala-
rial Única (TSU) a adopção 
de medidas de política correc-
tivas, que incluem a redução 
de regalias dos membros diri-
gentes superiores do Estado e 
dos órgãos de soberania.
É uma decisão que exige cora-
gem e com uma implementa-
ção complexa do que previsto, 
tal como já havia avançado o 
Chefe de Estado no seu infor-
me anual. Contudo, a redução 
dos vencimentos, suplementos 

e regalias dos dirigentes supe-
riores do Estado e órgãos de 
soberania tem dias contados.
De acordo com Inocêncio Im-
pissa, vice-ministro da Admi-
nistração Estatal e Função 
Pública, a redução da remu-
neração (vencimento, suple-
mentos e regalias) dos mem-
bros e dirigentes superiores do 
Estado e órgãos de soberania 
tem como objectivo reduzir as 
discrepâncias salariais verifi-
cadas com os níveis inferiores.
Para a comissão, que apre-
sentou o seu relatório re-
centemente ao Conselho de 
Ministros, os critérios e os 
procedimentos para o en-
quadramento de funções de 
direcção, chefia e confiança 
também precisam de revisão. 
E mais. O relatório da comis-
são, apreciado pelo Executivo, 
destaca a ideia de regularizar 
o pagamento de suplementos 
de membros das assembleias 
provinciais.
“Rever os critérios e proce-
dimentos para o enquadra-
mento dos funcionários que 
exercem funções de direcção, 
chefia e confiança; assegurar 
o pagamento de suplementos 
aos membros das assembleias 
provinciais no regime em que 
são processados (senhas de 
presença)”, acrescentou Im-
pissa.
O vice-ministro refere que o 
Governo adoptou as medidas 

A anunciada redução de regalias, subsídios dos dirigentes superiores do Estado e dos 
órgãos de soberania não terá nenhum impacto no orçamento e na economia, muito 
menos implicará vida um pouco mais modesta por parte dos dirigentes, porque o 
Estado vai continuar a pagar as regalias dos dirigentes por meio de outras rubricas 
fora do Orçamento do Estado, defende a economista e pesquisadora do Centro de 

Integridade Pública (CIP), Estrela Charles, que vê a medida como política do que económica.

sugeridas e recomendou à co-
missão para apresentar, no 
prazo de 15 dias, propostas de 
medidas a serem implementa-
das de acordo com as exorta-
ções.
Com a adoção desta medida e 
sua efectivação a mesma de-
verá implicar a redução das 
regalias, de entre outros, do 
próprio Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, que quase 
totalizam os 464.122,40 meti-
cais. 
Durante o seu informe à Na-
ção, sobre a matéria, Nyusi 
avançou não temer enfrentar 
as complexidades do assun-
to, avançando que o actual 
modelo é uma anomalia, uma 
vez que os funcionários ga-
nhavam mais de subsídios 
que não eram pensionáveis do 
que de salário, tanto que com 
a nova configuração, maior 
parte dos subsídios passam a 
incorporar no salário base.
 Para além do próprio Presi-
dente da República, a medida 

deverá afectar directamente a 
Presidente da Assembleia da 
República, do Conselho Cons-
titucional e dos Tribunais 
Supremo e Administrativo; a 
Procuradora-Geral da Repú-
blica, o Primeiro-ministro, os 
deputados, ministros, vice-mi-
nistros, secretários de Esta-
do, governadores, presidentes 
dos municípios; o director do 
SISE (Serviço de Informações 
e Segurança do Estado), e 
presidentes e directores-gerais 
dos Fundos e Institutos Pú-
blicos.
A TSU surge para reduzir as 
extensas tabelas salariais no 
sistema remuneratório que 
funcionou com cerca de 103 
tabelas salariais, 5.625 posi-
ções salariais diferentes, 35 
suplementos salariais, 322 
qualificadores de funções e 
carreiras profissionais, sendo 
regulados por mais de 11 leis, 
10 decretos, 8 diplomas minis-
teriais e 15 despachos conjun-
tos.

Elísio Muchanga

O cenário reflecte simultanea-
mente o aperto de conter in-
flação muito alta, a piora das 
condições financeiras e a guerra 
na Ucrânia
O Banco Mundial está preocu-
pado que “mais choques adver-
sos” possam levar a economia 
global à recessão em 2023, com 
os pequenos países especial-
mente vulneráveis. O alerta 
está incluído num resumo do 
relatório semestral Perspectivas 
Económicas Globais, lançado 
no site Open Knowledge Repo-
sitory do grupo.
Mesmo sem outra crise, o cres-
cimento global neste ano “deve 
desacelerar acentuadamente, 
reflectindo simultaneamente o 
aperto da política destinada a 
conter uma inflação muito alta, 
a piora das condições financei-
ras e a guerra na Ucrânia”, dis-
se o Banco Mundial.
“Esforços globais e nacionais 
urgentes” são necessários para 
mitigar o risco de tal desace-
leração, bem como de sobren-
dividamento em mercados 
emergentes e economias em 
desenvolvimento, onde o cres-
cimento do investimento deve 
permanecer abaixo da média 

das últimas duas décadas, afir-
ma o relatório.
“É fundamental que os formu-
ladores de políticas dos países 
em desenvolvimento garantam 
que qualquer apoio fiscal seja 
focado em grupos vulneráveis, 
que as expectativas de inflação 
permaneçam bem ancoradas e 
que os sistemas financeiros con-
tinuem resilientes”, afirmou.
Exigências semelhantes foram 
feitas por banqueiros centrais 
de todo o mundo, à medida 
que aumentam agressivamente 
as taxas de juros para aliviar 
as pressões de preços, enquanto 
os governos apoiam empresas e 
famílias ao conter os custos de 
energia.
A directora-gerente do Fundo 
Monetário Internacional, Kris-
talina Georgieva, iniciou 2023 
com um alerta de que o mundo 
enfrenta “um ano difícil, mais 
difícil do que o ano que deixa-
mos para trás”. Um terço da 
economia global estará em re-
cessão porque os EUA, a UE 
e a China estão desacelerando 
simultaneamente, disse ela ao 
‘Face the Nation’ da CBS em 
entrevista exibida a 1º de Ja-
neiro.  Globo

Banco Mundial alerta para 
risco de recessão global

Estrela Charles
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A Lei Orçamental fixava, no 
ano passado, a meta anual 
de cobrança de receitas fis-
cais e aduaneiras em 293,92 
mil milhões de meticais, re-
presentando um crescimento 
nominal de 10,7% em rela-
ção a 2021.
Amélia Muendane, que fala-
va na Ponta do Ouro, distri-
to de Matutuíne, província 
de Maputo, durante o lan-
çamento da ‘Caravana do 
Contribuinte’ (iniciativa que 
visa consciencializar os po-
tenciais contribuintes sobre 
a necessidade do pagamento 
de impostos), informou que, 
para o presente ano, foi es-
tabelecida uma meta de 357 

A Presidente da Autoridade Tributária (AT), Amélia 
Muendane, anunciou semana finda, na Ponta do 
Ouro, que os dados provisórios da cobrança de 
receitas atestam uma realização, até ao final de 
2022, em termos brutos, de 301,84 mil milhões de 

meticais, cifra que se situa acima da meta estabelecida.

AT arrecada mais de 300 mil milhões 
de meticais de impostos em 2022

Os salários dos grandes che-
fes é que asfixiaram as con-
tas do Estado ao ponto de 
não haver disponibilidade 
financeira para o pagamen-
to do 13º salário na Função 
Pública. Avança uma análise 
do Centro para Democracia 
e Desenvolvimento (CDD), 
numa altura em que o Exe-
cutivo aventa a possibilida-
de de cortes nos subsídios e 
regalias dos chefes, naquilo 
que é a nova versão do TSU.
Ao todo são mais de 28 mil 
milhões de meticais que es-
tariam nos bolsos dos cerca 
de 400 mil funcionários pú-
blicos e agentes do Estado 
que, além de fornecerem al-
gum alento às despesas no 
período das festas, teriam 
sido usados para aliviar o 
jogo de cintura nos orça-
mentos de milhares de fa-
mílias ao longo deste que é 
considerado o mês mais “ex-
tenso” do ano.
De acordo com a análise do 
CDD, trata-se da segunda 
frustração relacionada com 
o processo de pagamento 
do décimo terceiro salário 
que os funcionários públi-
cos experimentam desde que 
o Governo do dia ascendeu 

ao poder em 2015. Escreve o 
CDD que a primeira foi em 
2016, onde surpreendendo 
centenas de milhares de mo-
çambicanos que trabalham 
na Função Pública com um 
anúncio tardio, o Executivo 
pagou apenas a metade do 
valor, abrangendo apenas os 
funcionários de carreira.
Mais recentemente, e quan-
do os funcionários públicos 
já se iam acostumando a 
uma certa previsibilidade 
no pagamento do referido 
vencimento e a sua incorpo-
ração no plano de despesas 
na transição do ano, veio a 
segunda e ainda mais amar-
gurada frustração. Desta 
vez sob a forma do não pa-
gamento de qualquer valor 
(exceptuando para pensio-
nistas), facto que não acon-
tece há sensivelmente uma 
década na Função Pública. 
A decisão foi anunciada no 
dia 20 de Dezembro último 
pelo Presidente da Repúbli-
ca, no âmbito da apresen-
tação do seu Informe Anual 
sobre o Estado Geral da Na-
ção, tendo inclusive rendido 
aplausos dos parlamentares 
na Casa do Povo (ossos do 
ofício ou pura manifestação 

de indiferença considerando 
os salários que os mesmos 
aprovaram em seu benefício 
no âmbito da reforma). En-
tretanto, semanas antes do 
anúncio já circulavam espe-
culações sobre o assunto e 
as comunicações do próprio 
Governo já denunciavam in-
certezas sobre o pagamento 
do décimo terceiro salário 
aos funcionários públicos. 
Na altura, a falta de dispo-
nibilidade financeira para o 
pagamento da remuneração 
em causa foi atribuída à im-
plementação da Tabela Sala-
rial Única (TSU), pelo facto 
de ter resultado “em signi-
ficativos aumentos salariais 
para a maioria dos quadros 
da Função Pública”.
No entanto, apenas na últi-
ma terça-feira, 10 de Janei-
ro, ficou claro que os salários 
dos grandes chefes é que fo-
ram os principais respon-
sáveis pelo inflacionamento 
da massa salarial da Função 
Pública. 
Se por um lado a decisão 
tomada pelo Executivo evi-
tou um ónus de mais de 28 
mil milhões de meticais aos 
cofres do Estado, por outro 
desestabilizou o plano de 

despesas de milhares de mo-
çambicanos, tornando ainda 
mais desafiante o período de 
restrições que segue à cele-
bração da quadra festiva. 
É que, após alguns anos de 
relativa estabilidade no pa-
gamento do 13° salário pelo 
Estado, os funcionários pú-
blicos passaram a incluir a 
referida remuneração nos 
seus planos de despesa não 
só para o período das festas, 
mas também para atender a 
necessidades básicas do “lon-
go” mês de Janeiro. 
Mais do que uma mera frus-
tração para os milhares de 
funcionários públicos e res-
pectivos agregados fami-
liares, avança a análise do 
CDD, a nível individual as 
implicações da decisão do 
Governo extrapolam para o 
nível mais agregado. Com 
efeito, o não pagamento do 
décimo terceiro vencimento 
implicou a não realização 
de uma parte importante 
do consumo privado planea-
do. O mesmo consumo que, 
assumindo a existência de 
oferta de bens e serviços a 
nível nacional, induziria a 
um ciclo virtuoso que resul-
taria numa expansão contí-

nua da actividade económi-
ca, sobretudo num período 
como o início do ano em que 
a procura é mais reprimida. 
“Com a implementação da 
TSU, e assumindo a habi-
tual modalidade sob a for-
ma do pagamento único do 
salário-base, os funcionários 
públicos teriam nos seus bol-
sos cerca de 28 mil milhões 
de meticais”. Considerando 
que a elasticidade consumo-
-rendimento a nível da eco-
nomia nacional é estimada 
em cerca de 0,6395, signi-
fica que a não canalização 
da remuneração implicou 
um “golpe” de pelo menos 
17 mil milhões nas despesas 
planeadas pelas famílias na 
compra de bens e serviços”, 
revela a análise. 
Evidentemente que o impac-
to seria menor considerando 
que boa parte da massa sa-
larial é actualmente absor-
vida pelos grandes chefes e 
teria de ser sacrificada para 
viabilizar o pagamento do 
13° salário, da mesma forma 
que a injecção de tamanha 
liquidez na economia pode-
ria ter precipitado alguma 
pressão no nível geral de 
preços.E.M

Salários dos chefes asfixiaram as contas 
ao ponto de não se pagar o 13º salário

mil milhões de meticais lí-
quidos, o que significa uma 
cobrança efectiva de 415,91 
mil milhões de meticais, 
correspondendo a um incre-
mento, em termos brutos, 

de 73,49 mil milhões de me-
ticais em relação à meta de 
2022.
De acordo com a Presidente 
da AT, esta variação nomi-
nal desafia o sistema tribu-
tário, tornando premente e 
relevante o contacto directo 
com o contribuinte para que, 
em conjunto, se assumam os 
desafios da transformação da 
economia, através da aproxi-
mação mútua e de uma con-
tribuição mais consciente.
“Por isso, esperamos que este 
movimento resulte numa 
maior consciência sobre a 
importância dos impostos 
e numa crescente adesão de 
novos contribuintes ao sis-
tema, facilitando o registo 
fiscal e apoiando no enqua-
dramento legal. Será também 
um estímulo à contribuição 
voluntária, tendo presente o 
rol de palestras sobre fiscali-
dade”, disse.

Com efeito, a governante 
explicou que foi por ter em 
conta estes vectores de ac-
tuação que, em 2020, se in-
troduziu a Visão Nacional 
do Contribuinte do Futuro 
2020-2040, um plano integra-
do de educação fiscal e cida-
dania para os contribuintes 
e potenciais contribuintes, 
para a sua participação na 
construção activa de um sis-
tema tributário justo, eficien-
te e transparente.
Para a AT, 2022 foi um ano 
de desafios devido à ressaca 
macroeconómica que resul-
tou do impacto de sucessivos 
abalos económicos e sanitá-
rios decorrentes da pande-
mia da Covid-19, cujos efei-
tos ainda se fazem sentir. 
Este cenário exigiu uma me-
lhor organização do sistema 
para o cumprimento integral 
das metas tributárias esta-
belecidas.
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Hora de trabalhar chegou

Chegou a hora de trabalhar… trabalhar… para combater a po-
breza absoluta.
Acreditamos nós que este ano novo promete ser um que, defi-
nitivamente, vai ser inesquecível. Então, seja bem-vindo 2023! 
Que os seus dias sejam recheados de momentos incríveis e de 

pessoas maravilhosas para dividir cada um deles!
Não podemos esperar para o último dia ou os últimos meses do ano. Faça-
mos já, já os nossos planos de conquista em várias frentes. Alguns no campo 
académico. Outros na habitação, vida social (matrimónio), e todos os planos 
sejam cumpridos quando chegar o término de 2023. Sejamos todos a gritar: 
neste ano conseguimos!  
Gente, chegou a hora de trabalhar. Vamos trabalhar para combater a pobreza 
absoluta, e não só.
As portas do novo ano já estão abertas. Vamos tirar e é sempre importante 
tirarmos um minutinho para reflectir sobre tudo o que aconteceu no ano velho. 
Por isso, tudo na vida é um aprendizado e cada momento tem o seu papel.
Portanto, é com a fé a Deus que o administrador do distrito de Marracuene, 
Shafee Sidat, que lançou a semente no campo de habitação, através do nas-
cimento da cidade smart city, deixa uma piadinha à sua amiga craque dos 
seguros: Marracuene está na moda!
Aqui, este forte abraço entre o presidente do Movimento Democrático de 

Moçambique (MDM), Lutero Simango, e o da Renamo, Ossufo Mo-
made. É de saudação de um bom ano eleitoral. A luta será grande…
Não é para menos que também o presidente da AVITUM, que 
completou recentemente 20 anos de existência, Noor Momade, ga-
rante à ministra da Cultura e Turismo, Eldevina Materula, dizendo: 
camarada ministra, este ano vai ser do novo boom no turismo, que 
anda de mãos dadas com a cultura. E Materula mostra satisfação: 
que assim seja!
Também esperamos que seja um ano em que a Sociedade Civil 
dá a sua contribuição no desenvolvimento do País, e o activista à 
moda CR7, Adriano Novunga, com os seus colegas em voz baixa 
diz: estamos a entrar nos dois anos eleitorais. Vamos apertar estes 
processos. Apesar de haver a intenção de fechar o espaço cívico 

em Moçambique, devemos ser resilientes. A luta é grande, irmãs 
e irmãos! 
Talvez fazer aqui uma mensagem de optimismo: Se nada mudar, 
invente, e quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente, e quando 
ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se, e quando ficar 
alegre, contagie.
E quando recomeçar, acredite. Você pode tudo. Tudo consegue-se 
pelo amor, e pela fé que você tem em Deus.

Aleluia, ano 2023!
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Adelina Pinto

Hoje é o dia de uma das 
pessoas mais especiais 

e maravilhosas que 
existe. Além de seres 
guerreira, és batal-
hadora, forte, persis-
tente e muito querida 
por todos que te con-
hecem. Lembres-te que 

Deus te criou para seres 
feliz, então procures cum-

prir essa sentença com paz e 
dedica- ção. Além de te parabenizar, devo 
dizer também que muito obrigada por seres 
uma pessoa disponível para todas as horas. 
Parabéns! 

  O que eu realmente queria 
hoje era de te dar um 

abraço, para através 
dele comemorares 
o teu novo ano de 
vida. Torço para 
que tenhas tranquili-
dade, amor e alegria 

nos próximos meses 
e te tornes uma pes-

soa ainda mais sábia, 
tomando decisões certeiras 

e conscientes. Estou ao teu lado sempre, 
para tudo o que precisares. Temos de 
com fé buscar os nossos mais belos sen-
timentos, e com eles devemos presentear 
a quem amamos com uma bela estória de 
amizade e companheirismo. 

Filho, ainda que eu não tenha 
um bolo delicioso para te 

oferecer ou um presente 
valioso e inesquecível, 
espero que as minhas 
palavras toquem o teu 
coração. És uma pes-
soa muito amada e 
que conquistas a todos 
com bom humor, cora-

gem, leveza e jeitinho 
único. Contes comigo 

sempre quando precisares. 
Aproveites os 14 aninhos para ex-

pressares a tua gratidão por mais um ano, pois 
a vida é temporária e furtiva. Feliz aniversário! 
Votos de Rafá, Kaká, Mila e Adfon. 

Dedé 

Nuno Velhanos

Ivone
Ana Rita

Elsa 
Desejo-te um feliz an-

iversário repleto de 
muitos momentos 

agradáveis, cheios 
de alegrias e mui-
tas realizações. 
Hoje é o teu dia, 
não deixes nin-
guém estragá-lo, 

pois ele é especial 
não só para ti mas 

também para Deus, pois 
foi o dia que Ele escolheu para 
nasceres. O tempo passa rápido que mui-
tas vezes estamos tão ocupados vivendo 
momentos que acabamos esquecendo que 
dele depende o nosso futuro. Parabéns! 

Que o dia tenha o sabor dos 
bons drinques, a frescura 

das frutas da estação e 
o teor de alegria que 
preferires. Come-
mores de um jeito 
simples, mas no ritmo 
que a tua emoção te 
levar. Bebas com a 

vida e com as pessoas 
que amas. Que tenhas 

sucessos em tudo o que 
te propuseres a fazer e que 

tenhas muita sabedoria e paz no teu co-
ração. Que o teu dia seja completamente 
iluminado, o coração vibre sempre de 
felicidade e de amor. Parabéns! 

Martinho

Márcia 
Que novos anos se repi-

tam como este que está 
cheio de bênçãos dos 

céus! Hoje é um bom 
momento para re-
começar o que de-
ixaste de fazer. O 
nosso desejo no teu 
aniversário é que 

tenhas conforto nos 
dias difíceis, muitos 

sorrisos nos momentos 
de tristeza, risadas para 

acariciar os teus lábios, dias ensolarados 
para aquecerem o teu coração, para 
com fé batalhares por novas conquistas 
quando enfrentares desafios na tua vida. 

Hoje é o teu aniversário, 
o meu presente para ti 

é de dedicar-te uma 
grande fatia de feli-
cidades nesses anos 
que vives. Quero 
que o teu futuro 
seja recheado de 
novas celebrações. 

É fácil nos esquecer-
mos na correria do 

dia-a-dia, de agradecer 
apenas pelo ar que respira-

mos. A vida é um presente que devemos 
cuidar a cada instante para que tenhamos 
êxito nos nossos propósitos e tenhamos 
novas oportunidades de sermos felizes. 
Parabéns, cunhada!

Arassel 

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

O maior significado de 
um aniversário está 

no facto de que em 
cada ano devemos 
lutar pelo amadu-
recimento. Desejo 
que a tua vida seja 
sempre repleta de 
aventuras e bons 

momentos e que 
não te faltem motivos 

para sorrires. Que este 
novo ciclo seja cheio de oportunidades 
e aproveites cada uma delas. Desejo-te 
que possas usar cada minuto do teu dia 
da melhor forma possível. Sei que as 
palavras não traduzem sentimentos, 
mas representam o que queremos 
expressar. Parabéns! 

Afinal aniversários são 
mais do que apagar 

velas, trazem pos-
sibilidades de cres-
cimento e apren-
dizados. Continues 
sendo essa pes-
soa maravilhosa, 
carinhosa, atenci-

osa, amorosa e sim-
ples que és, pedindo a 

Deus para que ilumine 
sempre os teus caminhos e a tua vida. 
Parabenizamos-te pelo teu aniversário 
que hoje comemoras e por Deus ter 
conservado a tua vida até aos dias de 
hoje. Feliz aniversário para ti e mais 
anos de vida.

Sídio 
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Cultura

Materula desafia AVITUM a 
apostar no turismo doméstico   

Trata-se do sector de viagens 
que continua a apostar for-
te na promoção do turismo 
doméstico, de modo a tornar 
o sector mais resiliente, au-
mentar as receitas e reduzir 
a ociosidade, disponibilizando 
no mercado pacotes turísticos 
atraentes, com descontos para 
os nacionais, pois foram estes 
que asseguraram a continuida-
de das operações do sector no 
momento mais crítico na Co-
vid-19.
Eldevina Materula destacou 
que “este momento é crucial 
em que a economia global pro-
cura ainda se reerguer do im-
pacto causado pela pandemia 
da Covid-19, que proliferou 
em todo o mundo, tendo afec-
tado fortemente o sector do 
turismo. Como resultado das 
várias medidas impostas a ní-
vel global para a recuperação 
do sector, estima-se que 207 
milhões de chegadas interna-
cionais foram registadas em 
Junho e Julho de 2022, mais 
do que o dobro dos números 
observados nos mesmos dois 
meses do passado”.
A ministra sublinhou que “no 
caso de Moçambique, o sector 
registou em 2022 cerca de 350 
mil visitantes internacionais 
contra os mais de 200 mil re-
gistados em igual período do 
ano anterior, representando 
um crescimento de 74 porcen-
to. Este incremento impactou 
nas receitas do turismo inter-
nacional, que atingiram uma 
cifra de 66 milhões de dólares 
americanos, contra 26 milhões 
de dólares americanos em 
igual período do ano transac-
to, o que representa um cres-
cimento de cerca de 150 por-
cento”.
“O turismo doméstico, que 
tem sido visto como principal 
alternativa para alavancar o 
sector, segundo os dados do 
inquérito ao orçamento fami-
liar 2019 e 2020, neste período, 
mais de 2,1 milhões de visi-
tantes, residentes em Moçam-
bique, realizaram pelo menos 
uma viagem dentro do País. 

Estes visitantes gastaram cer-
ca de 3,1 mil milhões de meti-
cais nas suas despesas”, expli-
cou a ministra.
Materula entende que “Mo-
çambique é um destino turísti-
co rico em atractivos culturais 
e naturais capazes de atrair e 
motivar turistas e visitantes a 
conhecerem a pérola do Índi-
co, que se encontra geografi-
camente bem localizada, com 
boa acessibilidade, facilidades 
e potencial turístico”.
“O turismo tornou-se uma 
das principais forças do cres-
cimento económico mundial, 
constituindo um dos sectores 
prioritários para o desenvol-
vimento económico de muitos 
países e uma importante fon-
te de rendimento, geração de 
emprego e criação de riqueza, 
com impacto ao nível social, 
económico e ambiental. 
Ciente do potencial turístico, 
o nosso Governo elegeu o tu-
rismo como área prioritária, 
com o objectivo de diversifi-
car a economia nacional, de-
pois da agricultura, energia e 
infra-estruturas, por entender 
que este sector é um dos prin-
cipais motores da economia”, 
destacou.
A governante garantiu que “o 
Executivo introduziu o Selo 
Limpo e Seguro, que visa fa-
zer cumprir, rigorosamente, 
com os protocolos sanitários 
validados pelo Ministério da 

Saúde, no contexto da Co-
vid-19; realizou com sucesso a 
VIII Edição da Feira Interna-
cional do Turismo FIKANI, 
sob o lema ‘Turismo como 
factor de revitalização econó-
mica’, que contou com 147 
prestadores de serviços turís-
ticos locais e internacionais, e 
27 compradores, oriundos da 
região. Igualmente, tivemos 
uma participação considerável 
dos fazedores da cultura”.
O Governo adoptou o paco-
te de medidas de aceleração 
económica, onde se destaca o 
estabelecimento de incentivos 
fiscais para novos investimen-
tos em sectores-chave, a se-
rem realizados nos próximos 
três anos, como a simplifica-
ção dos procedimentos para 
o repatriamento de capitais, 
a revisão do regime geral de 

A ministra da Cultura e Turismo, Eldevina Materula, exortou todos os agentes de 
viagens e operadores turísticos a intensificarem a promoção da marca Moçambique, 
que é um elemento importante de promoção do nosso País, para uma autenticidade 
e identidade própria enquanto destino turístico de eleição e desafiando, simultanea-
mente, a melhoria dos serviços de qualidade e da oferta turística nacional.

vistos de entrada no País, já 
em vigor, com destaque para 
o visto de negócio, que passa 
a ser válido para múltiplas 
entradas e permite ao seu ti-

tular a permanência no País 
até 90 dias, e no caso do vis-
to para actividade de inves-
timento passa igualmente a 
permitir ao seu titular múlti-
plas entradas e permanência 
no País, até 2 anos.
Segundo Materula, “o Go-
verno lançou recentemente a 
plataforma do visto electróni-
co, que irá contribuir para a 
melhoria da competitividade 
do País, flexibilização na ob-
tenção de visto, incremento 
de visitantes, de receitas, en-
tre outros benefícios directos. 
O crescimento das viagens, a 
sua natureza, complexidade e 
variedade de relações devem 
ser acompanhados com uma 
vasta rede de informação e 
serviços. É por este e outros 
motivos que reconhecemos 
a importância que o sector 

de viagens representa para a 
promoção do destino Moçam-
bique”.
Por seu turno, o presidente 
da AVITUM, Noor Momade, 
disse que “foram dois anos 
[2020 e 2022] inactivos, e vol-
vidos dois anos, apesar ainda 
de timidamente, estamos a 
tentar voltar à normalidade. 
E esta foi a pequena mostra 
daquilo que nós somos, daqui-
lo que somos capazes e daqui-
lo que vamos voltar a ser; no 
passado estes encontros nós 
não tínhamos, agora estamos 
a iniciar de propósito e timi-
damente, e crescendo, e acre-
ditamos que no próximo ano 
será diferente e estaremos com 
mais forças. Vamos trabalhar 
no sentido de que o turismo 
volte com mais força para Mo-
çambique”.
Noor Momade disse que “o 
evento serviu também para 
fazer uma despedida do ano e 
também para dizer que esta-
mos de volta e vamos voltar 
com muita força. O nosso ob-
jectivo é trabalhar no sentido 
de promover o turismo domés-
tico e promover Moçambique 
como um destino além-frontei-
ras, mas não só para os estran-
geiros, pois aqui internamen-
te temos os nacionais, e um 
plano que tinha para ser feito 
com muita força mas infeliz-
mente a Covid-19 não o per-
mitiu, gora vamos trabalhar 
para promover o mesmo”.
“Quero que o ano de 2023 seja 
diferente e muito melhor, va-
mos ser agressivos; vamos tra-
balhar mais, mas acreditamos 
que tudo vai melhorar. Nos 
20 anos de balanço da AVI-
TUM, até antes da Covid-19, 
as coisas estavam muito bem. 
Crescemos todos os anos, falo 
como País. Moçambique es-
tava a crescer e estava a ficar 
cada vez mais conhecido e a 
atrair mais turistas e evoluir, 
a progredir internamente, 
mas a Covid-19 veio atrasar. 
Não foi só aqui, mas sim a ní-
vel mundial, e Moçambique 
não foi excepção, mas ago-
ra acredito que as coisas são 
diferentes e vão voltar e con-
seguiremos muito rapidamen-
te recuperar esses dois anos 
perdidos e fazer melhor aqui-
lo que vínhamos fazendo ano 
após ano antes da Covid-19”, 
explicou Noor Momade.

António Nhangumbe
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Fernando Couto

Convivi com o poeta 
Fernando Couto 
quando entrei para 
a Escola de Jorna-
lismo em 1987, ele 

a dirigia, com a ajuda da mu-
lher, Maria de Jesus, ambos de 
grata memória, pela excepcional 
e afectuosa forma como nos aco-
lheram e nos trataram. Muitos 
de nós éramos miúdos e encon-
trávamos neles o arrimo que bus-
camos nos pais. Um ano depois, 
no rescaldo de uma vivência de 
35 anos em Moçambique, ele 
despedia-se do País. Foi motivo 
para que eu realizasse uma lon-
ga e, talvez, uma das primeiras 
entrevistas literárias da minha 
vida. No intervalo das aulas, 
muitas vezes, eu ia ao gabinete 
do Fernando e ficávamos horas a 
conversar sobre o ofício da poe-
sia. Quando em Maio de 1988 fui 
entrevistá-lo eu tinha lido quase 
tudo o que ele até então publica-
ra. Hoje, quando passam 10 anos 
sobre o seu desaparecimento, 
quero aqui evocá-lo.
Fernando Couto chegara à Bei-
ra em 1953 e fora na Beira, em 
1959, que se estreara com o li-
vro “Poemas junto à fronteira”. 
Nesse mesmo ano, Rui Knopfli 
publicara “O País dos Outros”, 
também livro de estreia. Couto 
haveria de editar à altura dessa 
memorável entrevista, sucessi-
vamente: “Jangada do Inconfor-
mismo” (1962), “Amor Diurno” 
(1962), “Feições para um Retra-
to” (1971). Nas muitas conversas 
que tínhamos era frequente fa-
larmos de Eugénio de Andrade, 
um poeta que povoou a minha 
juventude, e que era um dos 
poetas portugueses que ele mais 
admirava e o haviam influen-
ciado. Aliás, não esqueço nun-
ca estes versos de Andrade que 
eram igualmente caros a Couto: 
“Estou de passagem: / amo o 
efémero”.
Da lavra de poetas portugueses 
que o tinham entusiasmado po-
deria incluir Antero ou Pessoa. 
O Fernando era de uma gran-
de erudição, embora não fizesse 
gala nisso, nem a exibisse. Paul 
Éluard era a grande influência 
dos poetas franceses que ele so-
frera, a par de Louis Aragon ou 
Supervielle (Jules Supervielle, 
poeta francês nascido no Uru-
guai, que eu não ouvira falar até 
à data). Mas havia muitos, mui-
tos poetas que ele admirava, lia e 
alguns outros traduzia.

Naqueles anos em que a revolu-
ção catapultava todos os entu-
siasmos e estava na origem de 
muitos equívocos – como definir 
funções patriotas para a poe-
sia – ele ensinou-me que esta (a 
poesia) deveria dar livre curso à 
experiência mais profunda do ser 
humano. E disse-me algo que até 
me deixou estupefacto: “os poe-
tas são loucos”. A poesia para ele 
resultava desse ímpeto interior, 
dessa necessidade de dar voz ao 
mais profundo do ser humano, 
muitas vezes às cegas e de for-
ma imperiosa – era algo que lhe 
vinha do mais arraigado do seu 
ser.
Disse-me o Fernando Couto e eu 
anotei: “Acredito, como Maomé, 
que os poetas são loucos, que 
fazem e escrevem loucuras e an-
dam por caminhos ínvios como 
cegos”. Eu o interrogava e o ou-
via com profunda admiração. Ele 
falava-me como se me segredasse 
o mundo. Por vezes, sussurrava.
 Falámos longamente da Beira 
onde coordenou um suplemento 
literário do “Diário de Moçam-
bique” e onde foi, com Nuno 
Bermudes, impulsionador das 
coleções Prosadores e Poetas de 
Moçambique, levadas a cabo no 
“Notícias da Beira”. Pertenceu 
ao grupo que criou o Cine-Clube 
da Beira, participou da criação 
do Auditório-galeria da cidade, 
onde se realizavam exposições, 
recitais, conferências, na emisso-
ra do Aeroclube tinha dois pro-
gramas semanais, um deles com 
o nome de “Luar da Terra”, tí-
tulo que pilhara a André Breton.
Mas também quis saber da sua 
vida como tradutor. Ele chama-
va-lhe vício. Traduzira, entre ou-
tros livros, o mítico “Rubayyat”, 
do poeta Omar Khayyam (1048-
1131), que o Luís Carlos Patra-
quim me dera a ler, em 1985. 
Disse-me Fernando Couto que 
amava e admirava este poeta 
persa que se rebelou contra o 
Islamismo, adotando um hedo-
nismo que poderia dever muito 
aos poetas e filósofos gregos, mas 
também aos poetas e filósofos 
árabes pré-islâmicos. Deleitara-
-se a traduzir aquela poesia que 
forma um cântico de amor à 
vida, lúcido, desiludido, amoro-
so, sensual e delicado. E, toda-
via, há quem pretenderia tomar 
“Rubayyat” como expressão do 
amor divino, quando, a seu ver, 
era exactamente o amor carnal e 
a sensualidade que o poeta persa 
celebrava.
Naqueles anos tentávamos ata-

lhar um caminho da poesia lí-
rica, do amor, da sensualidade, 
que estava nos antípodas do que 
fora o excurso poético moçam-
bicano desde os primórdios da 
independência até então. Claro 
que havia excepções, mas o tom 
e os ditames eram esses. Ouvi-lo 
discorrer assim era uma espécie 
de lenitivo. Senti que Fernando 
Couto, de algum modo, dava-me 
os argumentos que sustentavam 
a via que nós, com alguma re-
beldia, intentávamos. A esta dis-
tância, isto parecerá uma frivo-
lidade, mas à época, o lugar da 
poesia chamada de combate, ou 
engajada, ou revolucionária era 
inequivocamente decisiva. Sendo 
que nós, alguns de nós, víamos 
na poesia lírica ou intimista, o 
percurso que queríamos fazer e, 
assim, estávamos a libertar-nos 
de um anátema. Um pesado aná-
tema.
Para mim, aquela conversa com 
o poeta Fernando Couto teve 
o condão de me animar, ainda 
mais, a prosseguir esse cami-
nho. Aliás, Fernando Couto, 
que também coordenara, anos 
mais tarde, no “Notícias”, em 
Maputo, um outro suplemen-
to literário, era um homem que 
prezava a exigência e a qualida-
de artística, por assim dizer, da 
expressão literária e não se dei-
xava amarrar aos ditames da 
revolução. Nas páginas daquele 
diário ele publicou, entre outros, 
dois jovens promissores que mor-
reram precocemente: Isaac Zita 
(1961-1983) e Brian Tio Ninguas 
(1961-1987).
 Isaac Zita foi a primeira grande 
revelação na ficção no pós-inde-
pendência. Morreu com apenas 
22 anos quando frequentava a 
Faculdade de Educação. Nasci-
do em 1961, publicou contos no 
“Notícias” e na revista Tempo 
(por iniciativa de Albino Magaia, 
que escreveu um esplêndido pre-
fácio, anos depois, ao seu livro 
póstumo “Os Molwenes”). Mor-
reu em 1983. Em Maputo, na 
zona da Sommerschield, há uma 
rua, com o seu nome.
Fernando Couto: “O Isaac Zita 
possuía um sentido de contista 
que considerei e considero espan-
toso, incomparável por se tratar 
de um jovem proveniente do 
ensino técnico, tão tímido quan-
to modesto, tão inexperiente da 
vida, tão quedado dos ambientes 
ditos culturais!”.
Este era o Fernando Couto que 
se revelava de corpo inteiro na-
quela ocasião. Trinta e cinco 

“Elegância devia ser o teu nome
ou mesmo graça e harmonia
ou ainda leveza, etérea leveza”.

anos depois de Moçambique ele 
retornava a Portugal, em 1988. 
Não foi por muito tempo, feliz-
mente. Em meados dos anos 90, 
Mia Couto, Manuela Soeiro (do 
Mutumbela Gogo), Ricardo Ti-
mane (perecido, infelizmente) e 
eu, formamos uma sociedade edi-
torial que se associou à Caminho 
– a Ndjira. O Fernando regres-
sara de Portugal e juntou-se-nos 
ao projecto. Quando foi preciso 
encontrar um editor a tempo in-
teiro, ali estava ele com toda a 
sua generosidade, a sua imensa 
cultura e o seu avisado saber.
Tive o prazer de lá editar, sob 
a sua responsabilidade, anos 
mais tarde, um livro de poesia, 
“A Viagem Profana”, título que 
ele dizia apreciar bastante. Ele 
haveria de acrescentar à sua 
estante de autor: “Monódia” 
(1997) e “Os Olhos Deslumbra-
dos” (2001). A 10 de Janeiro de 
2013, Fernando Couto apartou-
-se deste mundo. Tinha 88 anos. 
Não sei se o celebraram agora 
por esta efeméride. Felizmente, 
os seus filhos criaram, em Mapu-
to, a Fundação Fernando Leite 
Couto, que honra a sua memória 
e está na origem de uma impor-
tante actividade cultural e cívica. 
Quanto a mim, guardo-o ciosa-
mente na memória, sobretudo 
pelas conversas quase secretas e 

subversivas que tivemos, primei-
ro na Escola de Jornalismo, nos 
longínquos anos 80, mais tarde 
na Ndjira, ou noutros convívios 
literários, nas quais muito apren-
di do ofício e da loucura de ser 
poeta.
 O Fernando Couto era um ho-
mem de uma grande elegância, 
de uma incomensurável sabedo-
ria e de uma humildade extre-
ma. Eu diria até de uma grande 
humanidade. Viveu até ao fim 
fitando a vida com “os olhos des-
lumbrados”. Também aprendi 
com ele a deslumbrar-me com 
os “milagres da vida”, como ele 
queria neste belíssimo poema:
 
São estes ainda,
os olhos da infância,
deslumbrados,
deslumbrando-se
aos milagres da vida:
a intacta pureza das crianças,
os luminosos rostos femininos,
a limpidez das nascentes,
os cambiantes do fogo...
tudo, tudo quanto é beleza
ou lhe deslumbram beleza
os olhos deslumbrados.
 
(Fernando Couto)
 
Cidade do Cabo, 12 de Janeiro 
de 2023
Texto extraído do Facebook

PUBLICIDADE

Doutor Sofrimento Ningore
Especialista em medicina tradicional

Você que sofre de:

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

As crianças com menores de cinco anos 
recebem tratamento gratuito 

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

da Delta Segurança

Consultas das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00Horas
Contactos: 878050930 – 848050930 e 828050930

Nelson Saúte 
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Desporto
Antero Cambaco novo treinador da 
AD Vilankulo 

Horácio Gonçalves certo no Costa do Sol 

Ex-V. Setúbal e Marítimo em testes na 
África do Sul

Pesca desportiva volta a ganhar espaço 
em Inhambane 

Camisola de Kobe Bryant vai ser 
leiloada por milhões

Antero Cambaco foi anunciado como 
novo treinador da Associação Despor-
tiva de Vilankulo, equipa da I Liga de 
Moçambique (Moçambola). O técnico, 
de 49 anos de idade, será auxiliado por 
André Amisse, treinador adjunto, e 
por Beto Amade, treinador de guarda-
-redes, segundo deu a conhecer a direc-
ção do clube através de um comunica-
do divulgado semana finda. 

É já uma certeza: o técnico português 
Horácio Gonçalves vai regressar ao 
Costa do Sol, clube que comandou 
em 2019 e no qual se sagrou campeão 
moçambicano de futebol. Horácio 
Gonçalves, 60 anos, natural de Guima-
rães, deve chegar a Maputo ainda este 
mês, para começar a preparar a época. 
Gonçalves terá pela frente dois desa-
fios: além de lutar pela conquista do 
Moçambola terá a tarefa de disputar 
a Taça de Moçambique, uma competi-
ção que o clube não vence desde 2018.  

Uma camisola do falecido basquete-
bolista norte-americano Kobe Bryant 
vai a leilão com um valor entre os 5 
e 7 milhões de dólares (entre 4,6 e 6,5 
milhões de euros). O anúncio foi feito, 
quinta-feira, pela Sotheby’s. Este item 
entra na lista de artigos desportivos 
mais caros em leilão, juntamente com 
uma camisola do antigo futebolista 
argentino Diego Maradona, usada no 
Mundial-1986.

O internacional moçambicano Amân-
cio Canhembe, conhecido por Neymar, 
que em temporadas passadas repre-
sentou os Sub-23 do Vitória de Setú-
bal e o Marítimo B, está a treinar-se à 
experiência no Kaizer Chiefs, um dos 
maiores clubes da África do Sul. O 
avançado procura convencer a equipa 
técnica dos ‘Amakhosi’, depois de um 
período pouco conseguido no futebol 
português.

Algumas praias das províncias de 
Inhambane, como Tofo, Barra, 
Guinjata, Ligogo e Baía dos Cocos, 
voltaram a receber nos últimos dias 
um número significativo de turis-
tas estrangeiros que promovem a 
pesca desportiva ou de recepção. A 
actividade tinha sido suspensa em 
2020, devido à pandemia da Co-
vid-19.

FMA “corta-mato” na abertura 
da época na Zambézia  

Uso da fotofinich já é uma realidade  

Na abertura do ano despor-
tivo ou da época na moda-
lidade de atletismo, e em 
cumprimento do plano de ac-
tividades, a FMA resgatou as 
provas de corta-mato. A pro-
víncia de Zambezia foi o epi-
centro da abertura da época, 
com quase todas as províncias 
do País a marcar presença 
no evento, o qual não contou 
com clubes da Zona Sul. 
O bairro de Namuilo, na ci-
dade de Quelimane, foi o 
que acolheu a difícil prova de 
corta-mato, que serviu para 
seleccionar alguns atletas, em 
especial nas categorias de ju-
venis, juniores e seniores, com 
margens de progressão para 
os próximos embates vindou-
ros na modalidade de atletis-
mo.
No que diz respeito ao escalão 
de juvenis, em masculinos, fi-
cou em primeiro lugar o atle-
ta do Ferroviário de Beira, 
que fez o tempo de 27.81.10 
minutos, enquanto em femi-
ninos, Francisca Manuel, do 
Núcleo da Cerâmica, ficou 
com o tempo de 16.11.44 mi-
nutos.
Já em juniores, em masculi-

nos, coube a proeza de ficar 
em primeiro lugar ao atleta 
Domingos Nazareno, da pro-
víncia de Niassa, com o re-
gisto do tempo de 25.58.30 
minutos, enquanto que em 
femininos ficou a atleta Julia-
na Fainde, com o registo de 
30.44.51 minutos.
No escalão máximo da moda-
lidade (seniores), em masculi-
nos, ficou em primeiro lugar 
o atleta Titosse Taimo, do 
Clube Ferroviário da Beira, 
com o registo electrónico de 
31.57.40 minutos. Em femini-
nos, coube a proeza de vencer 
em primeiro lugar à atleta da 
União Desportiva do Songo, 
que fez o tempo de 43.09.53 
minutos. 
No certame, sete atletas tive-
ram que ser socorridos para 
o hospital, por ter contraído 
crise de fadiga, mas todos 
tiveram alta e voltaram ao 
convívio das respectivas dele-
gações.
Na hora de balanço da pro-
va, o presidente da Federação 
Moçambicana de Atletismo, 
Kamal Badrú, frisou que “an-
tes de mais, a FMA endere-
ça as suas cordiais saudações 
desportivas e deseja sucessos 
em 2023. O Campeonato Na-

A Federação Moçambicana de Atletismo (FMA) abriu 
a época desportiva organizando e resgatando os “Na-
cionais” de corta-mato da modalidade, que tiveram 
lugar na província da Zambézia, em três categorias, 
nomeadamente juvenis, juniores e seniores.

cional de Corta- Mato mate-
rializou-se naquele ponto do 
País graças ao apoio logístico 
em alojamento e alimentação, 
por parte do Conselho Autár-
quico de Quelimane”.
Acrescentou que “a FMA 
vem por via desta agradecer 
efusivamente ao Conselho 
Autárquico de Quelimane, na 
pessoa do seu presidente, Ma-
nuel de Araújo, pelo seu apoio 
incondicional, pois tudo foi 
feito para que o evento fosse 
realizado naquela autarquia 
e tivesse a magnitude deseja-
da”.

Classificação individual

Juvenis - masculinos
1˚ José Afonso (Ferroviário 
da Beira) 27.81.19
2˚ António Cristo (Ferroviá-
rio da Beira) 27.90.40
3˚ Arrusse de Sofia (Cabo 
Delgado) 29.18.90

Juvenis - femininos
1˚ Francisca Manuel (Núcleo 
da Cerâmica) 16.11.44
2˚ Adelaide José Moisés 
(Cabo Delgado) 16.58.91
3˚ Vitória Inácio Domin-
gos (Núcleo da Cerâmica) 
17.06.76

Juniores - masculinos
1˚ Domingos Nazareno 
(Niassa) 25.58.30
2˚ Teosifo Atanásio (Ferro-
viário de Nampula) 26.00.36

Alfredo Langa
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O piloto moçambicano 
Paulo Oliveira continua a 
registar uma prestação as-
sinalável na maior e mais 
prestigiada prova do des-
porto motorizado, o Rally 
Dakar, que decorre na Ará-
bia Saudita, desde o passa-
do dia 31 de Dezembro. 
Depois dos percalços regis-
tados nas primeiras seis (6) 
etapas da prova, a dupla 
Paulo Oliveira e Miguel Al-
berty (co-piloto) continua 
a ganhar terreno sobre os 
principais concorrentes, 
tendo alcançado a 26ª po-
sição da sua classe, o que a 
coloca na rota da conquista 
da primeira medalha para 
o País.
A dupla teve um desempe-
nho irrepreensível nas últi-
mas duas etapas (sétima e 
oitava), que decorreram ao 
longo do fim-de-semana. A 
prestação teve o condão de 
marcar a posição da dupla, 
que neste momento figura 
entre os 100 primeiros na 
classificação geral.
“Não tivemos nenhum per-
calço, ficámos a gerir e a 
poupar o material. Passá-
mos por vários carros aci-
dentados. Foi uma pista 
muito divertida, com du-
nas, muito rápida e a parte 
final foi muito aberta”, dis-

se Oliveira.
Paulo Oliveira e Miguel Al-
berty participam na prova 
de todo-o-terreno ao volan-
te de um carro SSV (Side 
by Side Vehicle), o qual, 
até ao momento, tem esta-
do à altura das exigências 
das terras sauditas.
O Rally Dakar 2023 – na 
sua 45ª edição –, que ter-
mina a 15 de Janeiro cor-
rente em Dammam, depois 
de ter iniciado em Jeddah, 
a 31 de Dezembro, é cons-
tituído pelo prólogo e 14 
etapas, num percurso to-
tal de 8.549 km, dos quais 
4.706 km cronometrados.
Paulo Oliveira é o primei-
ro piloto moçambicano a 
participar no Rally Dakar, 
bem como a representar 
o País no Campeonato do 
Mundo de Bajas todo-o-
-terreno, em 2021, onde al-
cançou a 3ª posição da sua 
classe.
A participação da dupla 
Oliveira e Alberty conta 
com o patrocínio do Access 
Bank, Cine Group, Agên-
cia de Viagens Cotur, Gru-
po Salvador Caetano, Inte-
lec Holdings, Txilar, Help, 
Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa, Grupo Lin, Turismo 
de Moçambique, Mozago, 
Isection e Sports Tour.

Paulo Oliveira acelera rumo 
à conquista de medalha

Carlos Aik novo seleccionador nacional 
de basquetebol sénior feminino

3˚ Mateus da Emília (Ferro-
viário de Nampula) 26.35.33

Juniores - femininos
1˚ Juliana Fainde (Núcleo da 
Cerâmica) 30.44.51
2˚ Sara Mário (Manica) 
32.14.43
3˚ Cecília Augusto João 
Chava (Núcleo da Cerâmica) 
32.70.10

Seniores - femininos
1˚ Titosse Taimo (Ferroviá-
rio da Beira) 31.57.40

2˚ Samuel Micael (UniRovu-
ma) 33.41.08
3˚ Isac Abimo (UniRovuma) 
33.42.25

Seniores - femininos
1˚ Domingas E. Checane 
(União D. do Songo) 43.09.53
2˚ Olívia Silva (UniRovuma) 
43.49.48
3˚ Fátima Piquirito (UniRo-
vuma) 47.12.06

Classificação por clubes

Juvenis
1˚ Ferroviário da Beira
2˚ Núcleo da Cerâmica
3˚ Cabo Delgado

Juniores
1˚ Núcleo da Cerâmica
2˚ Niassa
3˚ Ferroviário de Nampula

Seniores
1˚ União Desportiva de Son-
go
2˚ Ferroviário da Beira
3˚ UniRovuma

Carlos Aik é o novo seleccio-
nador nacional de basquetebol 
sénior feminino e vai trabalhar 
com o combinado nacional 
na campanha de qualificação, 
tendo em vista a qualifica-
ção para os Jogos Olímpicos 
Paris-2024, segundo revelou 
uma fonte ligada à Federação 
Moçambicana de Basquete-
bol. Aik substitui Nazir Salé, 
que conduziu os destinos da 
equipa de todos nós no últi-
mo Afrobasket, decorrido em 
Setembro de 2021, no qual 
Moçambique terminou na 
quinta posição da tabela clas-
sificativa. Como adjuntos de 
Carlos Aik irão trabalhar os 
treinadores Leonel “Mabê” 
Manhique, treinador princi-
pal do Costa do Sol, bicam-
peão nacional e vice-campeão 
africano, bem como Deolinda 
Ngulela, antiga internacional 
moçambicana que treinava o 
Grupo Desportivo Maputo.
 Carlos Aik tem uma larga 
experiência como treinador, 
tendo se sagrado Campeão 
Africano de Clubes pelo Ma-
xaquene, em 1991, e, mais re-

centemente, pelo Ferroviário 
de Maputo, em 2019, para 
além de ter ocupado o cargo 
de seleccionador nacional por 
várias vezes.
Para o ano de 2023, os com-
promissos da selecção na-
cional iniciam com a etapa 
de qualificação para o Afro-
basket 2023, sendo que o apu-
ramento terá lugar entre os 

dias 20 e 28 de Fevereiro, na 
cidade de Bulawayo, no Zim-
babwe. 
O Afrobasket terá lugar en-
tre os dias 26 de Julho e 6 de 
Agosto, em Kigali, no Ruan-
da, enquanto que a etapa de 
apuramento aos Jogos Olímpi-
cos Paris-2024 vai decorrer de 
12 a 20 de Agosto, num país 
ainda por indicar. 
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Dom João Carlos Nunes empossado 
Arcebispo Coadjutor de Maputo 

A Sé Catedral ficou pequena 
diante de centenas de crentes 
e personalidades que queriam 
acompanhar a cerimónia de 
empossamento.
João Nunes trabalhou por 
quase toda a vida na Arqui-
diocese de Maputo, mas nos 
últimos seis anos foi Bispo de 
Chimoio. Os crentes descreve-
ram-no como o Bom Pastor. 
O representante, Padre José 
Moisés, disse que o trabalho 
de João Nunes na evangeliza-
ção foi caracterizado pela sim-
plicidade e proximidade com 
o povo de Deus.
De volta à capital do País, os 
que já o conhecem davam-lhe 
boas-vindas na esperança de 
que o seu trabalho seja bem-
-feito, uma vez que conhece e 
bem a arquidiocese onde vai 
trabalhar.
“Acreditamos que será aquele 
pastor que, com esmero, zelo, 
paternal bondade e misericór-
dia servirá de pastor de todos 
os párocos. Auguramos que 
com a vossa sabedoria possa 
conduzir esta porção do povo 
de Deus ao seu criador no 
cumprimento dos mandamen-
tos e das diversas disposições 
da Igreja”, desejou o padre 
Alberto Buque.
A ministra da Justiça, Assun-
tos Constitucionais e Religio-
sos, Helena Kida, também 
esteve lá e desafiou o empos-
sado a imprimir mais dinâ-
mica no resgate dos valores 
ético-morais da sociedade, que 
culminem com a protecção da 
dignidade humana, cultura 
de paz, harmonia e bem-estar 
espiritual e material dos mo-
çambicanos.
“A nomeação da Vossa Graça 
acontece numa época em que 
Moçambique e o mundo em 
geral clamam por mensageiros 

de esperança, que possa dizer 
a verdade com amor, lançan-
do a luz da fé sobre a escu-
ridão da vida das pessoas”, 
disse Kida, acrescentando que 
o arcebispo deve dar o seu 
melhor para que haja mais 
harmonia entre os crentes e 
todos os moçambicanos.
Outro desafio colocado pela 
governante é o de imple-
mentar maior dinamismo à 
arquidiocese, para que possa 
responder melhor à complexi-
dade do ministério e da Igre-
ja.
“Caro Arcebispo Coadjutor 
da Arquidiocese de Maputo, 
nos últimos tempos o mundo 
tem estado a evoluir bastante, 
tanto na organização social, 
quanto na capacidade técni-
ca, mas, no campo espiritual, 
moral e ético, a situação é 
deveras sombria, se olharmos 
para o nível de degradação 
dos valores morais das nossas 

Dom João Carlos Hatoa Nunes será o substituto de Dom Francisco Chimoio, 
no cargo de Arcebispo de Maputo. O sucessor de Francisco Chimoio tomou 
posse este domingo e passa a ostentar o título de Arcebispo Coadjutor de 
Maputo. Na manhã deste domingo, na Paróquia Nossa Senhora da Concei-
ção, ouvia-se cantar Glória a Deus nas alturas e cânticos de agradecimento 

pela bondade do Senhor. E não era para menos, a Igreja estava em festa, pois era a missa que 
oficializava o cargo que João Carlos passa a ocupar.

sociedades modernas, por isso 
a missão salvadora da Igreja 
revela-se urgente e incontor-
nável nos dias actuais, para 
resgatar o que há e mais va-
lioso no ser humano”, orien-
tou.
Olhar com mais atenção para 
os pobres e carenciados foi ou-
tro desafio dado.
Missão dada é, para João Nu-
nes, missão cumprida. Ele que 
começou o seu discurso can-
tando e louvando a Deus pela 
bondade e pela oportunidade 
de servir, como diz o seu lema 
episcopal “No meio de vós 
como aquele que serve”.
Segundo o Arcebispo Coad-
jutor de Maputo, nesta nova 
caminhada, ele abraça os de-
safios colocados, pois é sua 
missão evangelizar todas as 
pessoas, sobretudo as mais 
pobres e necessitadas. Nesta 
caminhada, João Carlos disse 
que vai guiar-se em três con-

vicções, entre as quais a gra-
tidão e o respeito pela história 
do lugar que vai ocupar e dos 
que já passaram.
“Segundo, quero estar pró-
ximo de todas as realidades 
presentes nesta Igreja, a fim 

de melhor conhecer e melhor 
servir. Só podemos ser bons 
servidores se tivermos uma 
dose de humildade, contínua 
busca para conhecer a reali-
dade onde nos encontramos”, 
explicou o Arcebispo.
A terceira convicção é ter 
sempre em mente que a Igre-
ja é uma obra colectiva e não 
individual, por isso prometeu 
auscultar, integrar e envolver 
os vários agentes e fiéis da 
arquidiocese para juntos leva-
rem avante a obra de evange-
lização da palavra de Deus.
Dom João Carlos Nunes foi 
nomeado para este cargo após 
Dom Francisco Chimoio ter 
pedido ao Papa Francisco 
para começar a preparar a 
sua saída do governo pastoral 
de Maputo.
Por isso, durante o seu dis-
curso, Francisco Chimoio não 
escondeu a alegria. Sem dizer 
muito, sublinhou que já “não 

estou sozinho”.
“Nós dois teremos a tarefa de 
continuar a ajudar a todos 
vocês, a conhecer o caminho 
que vos leva à vida eterna e 
que vos leva a alcançar a sal-
vação. Juntos podemos cami-

nhar para que o Senhor seja 
sempre conhecido e amado e 
seja sempre anunciado”, refe-
riu Francisco Chimoio.
Outra recomendação é que 
Francisco Chimoio deve dar 
maior exemplo de caridade 
fraterna e de sentido colegial; 
deve amar e ajudar espiri-
tual e materialmente o Bispo 
coadjutor.
“Embora Dom Chimoio per-
maneça à frente da arqui-
diocese, a ele junta-se Dom 
João Carlos, juntos darão o 
testemunho de um serviço aos 
pobres e carenciados”, exor-
tou o Núncio Apostólico em 
Moçambique, D. Piergiorgio 
Bertoldi.
Sendo coadjutor, Dom João 
Carlos, de 54 anos, poderá 
tornar-se Arcebispo de Ma-
puto a qualquer momento 
e, sendo assim, será o quinto 
Arcebispo da referida arqui-
diocese. Lusa


