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Publicidade

(Maputo) Filha de combatente 
da luta de libertação nacional, Josefina 
Beato Mateus Mpelo, de uma idade 
bastante jovem, tomou posse, na 
manhã desta terça-feira, como a nova 
ministra dos Combatentes. 

Porque, logo depois de a Presi-
dência da República ter confirmado, 
em comunicado, a sua nomeação, 
vários comentários em forma chacota 
começaram a circular, colocando e 
questionando a razoabilidade de uma 
jovem dirigir aquele órgão governa-
tivo, sem que alguma experiência de 
trabalhar com combatentes apresen-
tasse, o Presidente da República não 
perdeu tempo e ainda na sessão de 
empossamento saiu em defesa da nova 
membro do Conselho de Ministros. 

Explicou o Presidente da Repú-
blica que o processo de nomeação para 
cargos de governação obedece a um 
longo e criterioso processo de consulta, 
tendo em conta os objectivos lançados 
no processo governativo. Para o caso 
concreto, justificou Filipe Nyusi, o 

Filipe Nyusi em defesa da jovem ministra dos combatentes

Pedimos que nos deixem trabalhar 
- O PR explicou que para a escolha recair na nova timoneira até os combatentes foram consultados

nome da nomeada e ontem empossada 
foi, inclusive, escrutinado no seio dos 
combatentes devidamente organizados. 

“Um processo, que pela sua deli-
cadeza e peculiaridade não será linear, 
pois impõe consultas que determinam a 
sua materialização. E neste caso incluiu 
consultas a combatentes devidamente 
organizados” – apontou Filipe Nyusi, 
numa colocação que tinha o objectivo 
de refutar a tese de nomeações apa-
rentemente sem quaisquer critérios 
objectivos e razoáveis. 

Mais ainda, de acordo com o Chefe 
de Estado, a preocupação dos comba-
tentes não passa e nunca passou por co-
nhecer a idade, o sexo e a raça da pessoa 
que dirige o seu sector. A preocupação 
é, isso sim, de ver os problemas dos 
combatentes devida e, efectivamente, 
resolvidos. E nisto, toda a crença de dar 
seguimento à resolução das preocupa-
ções dos combatentes foi colocada em 
Josefina Beato Mateus Mpelo.

Por isso, Filipe Nyusi pediu. E 
voltou a pedir. “Por conta de tudo isso, 

pedimos que nos deixem trabalhar, 
como ontem deixaram trabalhar os 
jovens de 25 de Setembro”. 

O que se deve cobrar à jovem são 
unicamente resultados, alcance dos 
objectivos preconizados e satisfação 
das preocupações dos combatentes. 

Nesta ordem de ideias, o Pre-
sidente da República garantiu que 
o seu governo irá continuar a dar 
oportunidade a todos os moçambi-
canos, “independentemente de viver 
na cidade grande, pequena ou na 
zona rural, ou na diáspora”. 

Continuar-se-á à caça e casting de 
talentos. O importante é que estejam em 
altura para assumir e satisfazer desafios 
em determinado sector e momento. 

Porque a renovação é um pro-
cesso normal da acção governativa, 
garantiu que sempre que for neces-
sário mais mudanças, estas serão 
feitas na perspectiva de garantir, 
nas palavras do presidente, “maior 
caudal ofensivo para ganhar o jogo”. 

Chamou atenção à nova titular da 
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Principais Câmbios MZN
em 20 de Dezembro de 2021

Moeda Compra  Venda
 ZAR/MT      3,96          4,03 
USD/MT        63,20        64,46
 GBP/MT      84,27         85,93
 EUR/MT     71,67         73,08

  Fonte: 
Nota: Cotações válidas apenas para 
montantes inferiores ao contravalor de 
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)

que vinha vigorando desde 25 de Outubro. 
Foi a decisão encontrada na equação 

sempre difícil entre a economia e a saúde. 
Com as festas do natal e fim de ano à 
porta, a economia acabou vencendo, no 
sentido de dar oportunidade ao sector 
empresarial para, nestes dias, fazer algum 
tipo de negócio.

Entretanto, apesar de ter mantido o 
cenário de desconfinamento e restrições 
mínimas no âmbito da prevenção contra 
novas infecções do novo coronavírus, o 
Presidente da República chamou atenção 
e pediu que cada cidadão assuma uma 
postura de real consciência e de agente 
sensibilizador contra a doença. Assim, 
advertiu, no primeiro sinal de se estar 
a passar pela linha vermelha, outras 
medidas serão tomadas. Ou seja, vai se 
avançar para o sentido contrário. Voltar-
-se-á, caso seja necessário, ao cenário de 
restrições severas. 

“Se passarem a linha vermelha, 
medidas restritivas serão tomadas para 
proteger vidas humanas” – garantiu o 
Chefe de Estado, falando, ontem, em mais 
uma comunicação à nação, no âmbito da 
actualização do estado de calamidade 
pública.

Ele reconheceu que os números 
que têm estado a ser vistos nos últimos 
dias são extremamente preocupantes e 
revelam uma galopante propagação da 
Covid-19, numa altura em que parece 
certa a informação de que a variante 

ómicron apresenta maior capacidade e 
facilidade de se espalhar. Referiu que a 
situação de Moçambique não se difere 
muito da realidade que se observa nou-
tros países da SADC, apesar de alguns 
países da região estarem já a apresentar 
um cenário mais crítico. Esta é uma rea-
lidade que vem sendo vista nas últimas 
quatro semanas. 

Nisto, Filipe Nyusi recordou que há 
pouco mais de quatro semanas, Moçam-
bique caminhava com uma positividade 
diária na ordem de 0.4 por cento, mas, de 
repente, os números passaram para 24.5 
por cento. Aliás, nas últimas 24 horas, a 
taxa de positividade fixou-se na ordem 
de 38 por cento, bastante acima da média 
mundial, que continua na ordem de até 
5 por cento. 

A taxa de positividade ontem verifi-
cada significa que em cada 100 testadas, 
há fortes probabilidades de resultarem 
38 infectados. 

De acordo com Filipe Nyusi, a taxa 
de ocupação de camas passou de 0.2 por 
cento para 3.3 por cento, o que apesar 
de não ter atingido uma fase crítica, 
demonstra uma evolução preocupante. 

Do ponto de vista de vacinação, 
uma medida cientificamente provada 
como relevante no âmbito de comba-
te ao novo coronavírus, o Presidente 
da República anunciou números que 
indicam o alcance de 5.4 milhões de 
pessoas completamente vacinadas. Ou 
seja, que já tomaram, pelo menos, duas 
doses. Enquanto isso, no global, são 7.8 

milhões de vacinados, correspondendo 
aos que tomaram tanto uma, assim como 
duas doses. Do ponto de vista percentual, 
o primeiro grupo corresponde a 32 por 
cento, e o segundo a 47 por cento dos 
moçambicanos colocados como elegíveis 
para a vacinação. 

Tendo em conta a disponibilidade 
da vacina, conjugada à existência de evi-
dências sobre a sua validade no combate 
à doença, Filipe Nyusi reiterou os apelos 
para maior compromisso e adesão à cam-
panha nacional de vacinação massiva. 

Até porque, reiterou Filipe Nyusi, 
daqui a algum tempo poderão ser definidos 
mecanismos diferenciadores e privilégios 
para os grupos completamente vacinados 
em comparação com os não vacinados. 
Ou seja, haverá tratamento diferenciado 
tendo como critério a exibição de uma 
prova de vacinação contra a Covid-19. 
Esta é uma prática que está já em uso em 
alguns países, incluindo europeus. 

“Vamos condicionar quem não tiver 
vacinado. Portanto, vamos dar tratamento 
preferencial no acesso a serviços a quem 
tiver vacinado” – disse Filipe Nyusi, 
numa medida que ainda deve merecer 
abordagem e decisão colegial a nível do 
governo.

Excepções
As excepções apontadas em relação 

ao decreto anterior, incluem a proibição 
de visitas às unidades penitenciárias e a 
redução de duas para uma visita por dia 
nas unidades sanitárias. Há ainda a sus-
pensão do recolher obrigatório entre os 

Principais Câmbios MZN
 em 18 de Março de 2022

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT      4,23         4,31 
USD/MT        63,20        64,46
 GBP/MT      83,13         84,79
 EUR/MT     70,01         71,41

  Fonte: 
Nota: Cotações válidas apenas para 
montantes inferiores ao contravalor de 
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)  

(Maputo) Um número não es-
pecificado de insurgentes atacou a 
aldeia de Naida, distrito de Mueda, 
perto da fronteira com a Tanzânia, 
ao meio-dia de 20 de Março corren-
te, segundo duas fontes. As vítimas 
humanas e outras consequências do 
ataque continuam desconhecidas.

Fontes indicaram ainda que 
existem, pelo menos, três grupos de 
insurgentes a operar em Cabo Delgado.

As indicações sugerem que a 
incursão a Naida foi protagonizada 
pelo segundo maior grupo. Aquele que 
é considerado o grupo mais volumoso 
do ponto de vista de membros terá sido 
o que protagonizou o ataque à ilha Ma-
temo, no distrito do Ibo. Em relação a 
este ataque, fontes locais estimam em 
pouco mais de duas dezenas, a compo-
sição do bando que atacou aquela ilha. 

Um terceiro grupo, bastante 
menor, aponta-se que tem estado a 
operar nas aldeias de Nangade, região 
norte de Cabo Delgado. 

Os três grupos podem aparen-

Terrorismo em Cabo Delgado

Sugere-se continuação de operações 
de três principais grupos

temente totalizar, pelo menos, 100 
insurgentes, apesar de pensar também 
que eles estejam em número bem acima 
de uma centena. 

Fontes indicaram ainda que outro 
pequeno grupo está acampado há se-
manas em Chai, distrito de Macomia, 
embora o dado não seja confirmado.  

O ataque a Naida é a primeira acti-
vidade insurgente relatada no distrito de 
Mueda, desde Janeiro. Isto segue-se a um 
ataque em grande escala realizado na ilha 
de Matemo, em 16 de Março, onde várias 
pessoas foram feitas reféns e casas foram 
incendiadas. O ISCAP alegou que sete 
soldados foram mortos nos confrontos. 
Relatórios recentes sobre este ataque 
também indicaram que os confrontos entre 
os insurgentes e as forças moçambicanas 
duraram até dia 18, sugerindo, portanto, 
uma confrontação de cerca de 48 horas.

Outras informações sobre o ata-
que a Matemo aponta para o abate de 
20 terroristas e morte, em combate, de 
quatro membros das Forças de Defesa 
e Segurança.(Redacção) 

pasta dos Combatentes, que entra para a 
equipa na fase final da partida, pelo que 
deverá ajudar a acelerar o passo. A pres-
são é maior, até porque, segundo o PR, 
a empossada já sentiu isso neste pouco 
tempo desde que que aceitou o desafio 
de fazer parte da equipa governativa. 

Na verdade, é a primeira vez que 
o país conta com um ministro dos 
Combatentes que é, simultaneamente, 
do sexo feminino e bastante jovem. 

Concorreram para que a confian-
ça fosse colocada nela pelo facto de ter 
demonstrado verticalidade, competên-
cia na sua trajectória profissional, isto 
nas palavras de Filipe Nyusi.  

Mas, para Nyusi, há também a 
questão da premente necessidade de 
materializar o compromisso assumido 
no início da governação, em relação à 
concessão de oportunidades à juven-
tude e à mulher, num país dominado 
pela juventude e pela mulher. 

Ciente dos desafios
Num curto pronunciamento à im-

prensa, bastante forçado por jornalistas, 
a nova ministra dos Combatentes disse 
que estava ciente dos desafios que ela 
assume como dirigente, mas mostrou-
-se convicta na concretização dos 
resultados esperados e recomendações 
emanadas, muito por força da confiança 
que deposita na equipa que diz que 
vai encontrar no ministério. Também 
diz ter em conta os enormes avanços 

alcançados ao longo dos últimos anos, 
com Carlos Siliya como timoneiro. 

“Temos consciência de enormes 
desafios. Aceitamos com muita res-
ponsabilidade e sentido de missão. Pro-
metemos dar continuidade ao trabalho 

já iniciado pelo ministro cessante. Não 
é fácil, uma jovem assumir este cargo, 
mas com responsabilidade aceitamos o 
desafio e prometemos cumprir com todas 
as orientações deixados pelo Presidente 
da República”.(Redacção) 
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(Maputo) Cerca de três biliões 
de pessoas (aproximadamente 40 por 
cento da população mundial), não 
tem acesso à água potável. 

Em Moçambique, as estatísticas 
apontam que cerca de 66 por cento 
da população continua sem nenhuma 
fonte segura de água. Contudo, 83 por 
cento da população urbana tem acess-
so à água potável. Nas zonas rurais, os 
números apontam que são cerca de 53 
por cento da população que se benefi-
cia deste precioso líquido, do ponto de 
vista de fontes abastecimento. 

As estatísticas foram tornadas 
públicas nesta terça-feira, em Mapu-
to, pelo ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos. 

Carlos Masquita, que falava 
por ocasião das celebrações do Dia 
Mundial de Água, que ontem se 
assinalou, disse que, anualmente, 
cerca de mil furos são abertos em 
vários pontos para tentar suprir o 
défice deste líquido precioso. 

Entretanto, a disponibilidade de 
água continua bastante limitada. 

“Desafios na provisão deste ser-
viço são vários, mas a sensibilização é 
uma ferramenta que deve ser aplicada 

Dia Mundial de Água

Cerca de 66% da população 
continua sem fonte segura de água

visando o uso, melhoramento e desen-
volvimento de infraestruturas de gestão 
sustentável” – apontou o ministro, tendo 
em conta o lema que indicava: “Água 
Subterrânea – Tornando-a num Recurso 
Hídrico Visível e Sustentável”.

O ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos disse 
que o sector considera como factores 
condicionantes para o alcance do ob-
jectivo da utilização sustentável dos 
recursos hídricos subterrâneos, o desen-
volvimento do capital humano e social, 
tomando em conta que se trata de um 
recurso escasso e esgotável.

Referiu na ocasião que, com os 
efeitos das mudanças climáticas, que 
assolam o país, está-se experimentando 
uma redução da disponibilidade de água, 
daí a necessidade de encontrar soluções 
que sejam resilientes como a construção 
de infraestruturas de captação de água 
subterrânea, mesmo com o uso da des-
salinização nas regiões em que a água 
subterrânea se apresenta salobre, de modo 
que não falte água às populações.

Em Moçambique, conforme fez 
saber Carlos Mesquita, algumas cidades 
como Pemba, Nampula, Quelimane, 
Inhambane, Maxixe, Tete, Xai-Xai, 
Chokwè, Angoche e Nacala são comple-
tamente dependentes da água subterrânea 
para o abastecimento das populações, 
sendo que cerca de 95 por cento da 
população rural é abastecida pela água 
subterrânea.(Eduardo Conzo)

(Maputo) A Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Inter-
nacional (USAID) disponibiliza 100 mil 
dólares em assistência humanitária para 
responder às necessidades imediatas em 
Moçambique, após o ciclone tropical 
Gombe. Até à data, as chuvas torrenciais 
e os ventos fortes da tempestade afecta-
ram mais de 400 mil pessoas, resultaram 

Ciclone tropical Gombe

USAID apoia vítimas 
em cerca de 100 mil dólares

em mais de 50 mortes e causaram danos 
significativos em habitações, plantações e 
infra-estruturas públicas e privadas.

Com estes fundos, a USAID apoia 
a CARE International no fornecimento 
urgente de abrigo e água, saneamento 
e assistência higiénica para apoiar as 
pessoas afectadas pelas tempestades na 
província de Nampula. 
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Uma nota da embaixada dos Esta-
dos Unidos em Moçambique aponta que 
a equipa da USAID em Moçambique, 
África do Sul, e Washington, D.C., 
está a acompanhar de perto os impac-
tos humanitários do ciclone tropical 
Gombe em coordenação com parceiros 
humanitários e parceiros interagências 
em toda a região e a avaliar as neces-
sidades adicionais nas áreas afectadas. 

Acesso à água
Por outro lado, ainda ontem, a 

USAID deu indicação de ter lançado 

um novo programa de cinco anos para 
apoiar os serviços de água, saneamento 
e higiene (WASH) em Moçambique.  

Em parceria com o Governo de 
Moçambique, o sector privado e as as-
sociações da sociedade civil, o projecto 
irá reforçar a administração do sector de 
água, saneamento e higiene, expandir a 
disponibilidade dos serviços e apoiar a 
adopção de comportamentos higiénicos 
fundamentais nas comunidades mal 
servidas das províncias da Zambézia, 
Nampula e Cabo Delgado.(Redacção) 

(Maputo) As micro, pequenas e 
médias empresas tiveram, em 2021, um 
peso de 43.48% sobre a receita fiscal 
total, contra 56,52% que resultaram do 
desempenho económico das grandes 
empresas. O dado foi revelado esta terça-
-feira, pela presidente da Autoridade de 
Tributaria, Amélia Muendane, por oca-
sião do Dia Nacional do Contribuinte, 
um evento que, para além de distinguir 
os melhores contribuintes de 2021, ser-
viu, igualmente, para o lançamento do 
portal do contribuinte e da campanha de 
massificação do pagamento via banco.

De acordo com Amélia Muenda-
ne, o indicador sinaliza que Moçambi-
que continua dependente dos pequenos 
investimentos e do sector informal para 
alimentar a cadeia produtiva, desafian-
do o país a investir na transformação 
económica, como plataforma para a 
emigração da economia de consumidor 
internacional líquido para produtor 
internacional sustentável, explorando 
de forma rentável os recursos diversi-
ficados de que o país dispõe. 

“É nessa base que o Governo tem 
vindo a implementar medidas fiscais com 

Ano passado

PME contribuíram com 
43.48% do total da receita fiscal

finalidade de aliviar o peso tributário e 
suavizar os custos de importação, desde 
2020, de modo a expandir a resiliência 
das empresas aos choques e garantir a sua 
estabilidade financeira”, disse a dirigente.

A Autoridade Tributária de Mo-
çambique colocou à disposição dos 
contribuintes uma nova plataforma 
electrónica, designado “o Portal do 
Contribuinte”, meio através do qual os 
sujeitos passivos passarão a interagir 
de forma dinâmica com a instituição no 
cumprimento das suas obrigações fiscais, 
bem como acederem à sua informação 
fiscal, sem precisarem de se deslocar às 
unidades de cobrança.(Redacção) 

A  m e d i a c o o p ,  S A   t e m  d i s p o n í v e l  o  j o r n a l  SAVANA  e  o  d i á r i o 
electrónico mediaFAX   no seu telemóvel, PC e tablet.  Para o fazer, 
aceda à nossa plataforma pelo link https://www.jornal.savana.co.mz.        
Os assinantes do jornal SAVANA  com contrato em dia, recebem 
senhas de acesso fornecidas pelo nosso Departamento Comercial.
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(Ouagadougou) Aboubacar 
Toguyeni, de 58 anos de idade, 
professor-pesquisador em ciências 
haliêuticas na Universidade Nazi 
Boni de Bobo-Dioulasso, foi eleito 
terça-feira Presidente da Assem-
bleia Legislativa de Transição.

Toguyeni obteve 59 votos en-
tre os 70 votantes contra oito e três 
para os seus adversários Arouna 
Louré e Zarata Zoungrana.

O Parlamento de Transição pos-
sui 71 membros, dos quais 21 esco-
lhidos pelo Presidente de Transição, 
tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo 
Damiba, 16 por conta das forças de 
defesa e segurança, e um representante 
de cada uma das 13 províncias do país.

Toguyeni faz parte das esco-
lhas do Presidente, enquanto os 
partidos políticos tiveram direito 
a oito assentos e a sociedade civil 
dispõe de 13.(angop)

Burkina Faso

Docente eleito 
Presidente do 
Parlamento de 

Transição


