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DESTAQUES

O cenário macro-económico doméstico alterou-se drasticamente na segunda metade 
do ano, como resultado da materialização dos riscos internos e externos, com destaque 
para os efeitos dos choques climáticos e para o aumento dos preços internacionais de 
produtos alimentares e energéticos na sequência da invasão da Rússia contra Ucrânia.

Cenário macro-económico doméstico

Alerta para dívidas malparadas 
no país 

A i n f o r m a ç ã o 
foi dada a co-
nhecer pelo 
g o v e r n a d o r 
do Banco 

de Moçambique, Rogério 
Zandamela, que falava se-
mana finda durante a aber-
tura do 47º Conselho Con-
sultivo do Banco Central.

Rogério Zandamela disse 
que a inflação anual acelerou, 
tendo-se fixado em 12,0 por-
cento no mês de Setembro, 
após 6,0 porcento em igual 
período do ano passado, 
num contexto em que a taxa 
de câmbio continua estável.

Excesso de crédito 
malparado

O Governador do Ban-
co de Moçambique fez ainda 
uma breve resenha do desem-
penho da economia nos pri-
meiros 10 meses do ano em 
curso, bem como as perspec-
tivas macro-económicas para 
o próximo ano, tendo dito que 
o sistema financeiro nacional 
continua sólido, apesar de 
existir crédito malparado ex-
tremamente elevado no país.

Para Zandamela, esta si-
tuação tem a ver com os ele-
mentos ligados às consequên-
cias da Covid-19: empresas 
fecharam; trabalhadores fi-
caram desempregados; famí-
lias ficaram sem rendimentos 
e, como resultado disso, os 
clientes tiveram dificuldades 
em pagar os empréstimos.

Segundo o gestor máxi-
mo da instituição regula-

dora do sistema financeiro 
nacional, foi nesse contexto 
de dívidas não pagas à ban-
ca que, em Setembro deste 
ano, com as perspectivas de 
elevação da inflação, o Comi-
té de Política Monetária do 
Banco de Moçambique deci-
diu elevar a taxa de juro de 
política monetária (MIMO) 
pela segunda vez este ano 
em 200 pontos base, para

os actuais 17,25 porcento.
“As nossas perspectivas 

para o médio prazo apontam 
para uma melhoria signifi-
cativa do cenário macroeco-
nómico doméstico. Em rela-
ção à actividade económica, 
prevemos, para o curto e 
médio prazos, uma contínua 
recuperação da economia, 
impulsionada pela execução 
dos projectos energéticos 
em Inhambane e na Bacia 
do Rovuma e pela retoma do 
apoio directo ao Orçamento 
do Estado pelos parceiros de 
cooperação. Por seu turno, 

antevemos o retorno da in-
flação anual para um dígito, 
no médio prazo, reflectindo 
os ajustamentos em alta das 
taxas de juro que temos vin-
do a praticar, aliado à estabi-
lidade da taxa de câmbio que 
prevemos que se mantenha 
a curto e médio prazos”, de-
fendeu Rogério Zandamela.

Segundo Zandamela, o 
custo de vida poderá conti-
nuar alto nos próximos meses, 
devido à repassagem do re-
cente ajustamento dos preços 
dos combustíveis para os pre-
ços dos outros bens e serviços.

Rogério Zandamela lem-
brou ainda que, até à primeira 
metade do ano, o país regis-
tou melhorias na actividade 
económica, com uma taxa de 
crescimento do Produto In-
terno Bruto real na ordem de 
4,6 porcento, após um modes-
to crescimento de 2,1 porcen-
to em igual período de 2021.

Ainda na mesma esteira, o 
Governador do Banco de Mo-

çambique disse que os clien-
tes de instituições de crédito 
já podem ter acesso a emprés-
timos, sem necessariamen-
te apresentarem a sua casa 
como garantia de pagamento.

Com a central de riscos 
de garantias mobiliárias, que 
entrou em vigor em Junho úl-
timo, os clientes podem usar, 
por exemplo, a mobília de 
casa para aceder ao dinheiro.

Ele explicou que qualquer 
banco pede uma linha de cré-
dito, mesmo que seja um pou-
quinho, colateral, sublinhan-
do que "para a maioria de nós 
colateral o que é? É casa. Mas 
há muitos que não têm casa.

Então, (isso) limitava o 
acesso ao crédito. A popula-
ção tem terra, mas o DUAT 
ainda não é usado pela banca 
porque não tem a titularida-
de com a clareza para o banco 
usar como garantia. A maio-
ria da população, sobretudo 
nas zonas rurais, não tinha an-
tes disso nada para oferecer à 
banca para usar como garantia 
na linha de crédito. Quer dizer 
que não podiam beneficiar-se.

Então, é essa central de ris-
co de garantias mobiliárias que 
permite que se traga garantias 
como mobília de casa ou de 
escritório, participações, pro-
priedade intelectual e outras 
coisas que ficam registadas”.

Segundo o Governador do 
Banco de Moçambique, tal 
permitiria a quem tem mobí-
lias de escritório, dando exem-
plo, das participações, títulos 
de crédito a usar para aceder 
ao crédito quando precisar.

Na ocasião, Zandamela 
apontou o recém-criado nú-

mero de identificação bancária 
que cada um dos clientes dos 
bancos passa a ter, em linha 
com as melhores práticas a ní-
vel internacional, como forma 
de combater o branqueamen-
to de capitais e o financiamen-
to ao terrorismo, que, segundo 
disse, vem resolver um pro-
blema crónico que existia no 
sistema financeiro nacional.

“As pessoas têm várias 
identidades, múltiplos bilhe-
tes de identidade. Vai a um 
banco, usa um documen-
to e abre conta; vai à outra 
instituição, a mesma pes-
soa, usa outro documento 
e pede empréstimo, e assim 
sucessivamente. Quando 
quiséssemos fazer o nosso 
trabalho de supervisão era 
complicado, pois não po-
díamos cruzar informação.

Imaginem na área do 
branqueamento de capitais 
e financiamento ao terroris-
mo. A mesma pessoa passea-
va pelo sistema, brincando 
pelo sistema e pensava-se 
que eram várias pessoas. Este 
número é único, controlado 
pelo Banco de Moçambique. 
É ele que emite sob condi-
ções específicas. Permite 
que cada indivíduo só tenha 
uma conta. Isso é um ganho 
enorme que veio fazer lim-
peza desse tipo de actuação 
que complicava a nossa vida, 
dos bancos e das instituições 
de crédito, que pensavam 
que o cliente está bem, só 
pediu crédito ali, sem saber 
que tinha dívidas com ou-
tras identidades”, afirmou 
Zandamela. (Redacção)

Dionildo Tamele
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DESTAQUES

A Comissão Permanente da Assembleia da República chamou esta quarta-feira o Execu-
tivo, a pedido da bancada parlamentar da Renamo, para um “debate atinente à matéria 
urgente” sobre alegados “riscos de paralisação da Função Pública”.
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Barulho à volta da TSU

Governo se esclarece na AR

Através de uma 
nota de im-
prensa en-
viada à nos-
sa Redacção 

pelo Parlamento, esta não 
diz de que “matéria urgente” 
se trata, nem as causas dos 
referidos “riscos de parali-
sação da Função Pública”.

Entretanto, sabe-se que o 
assunto na ordem do dia, que 
preocupa funcionários de di-
ferentes sectores do Aparelho 
do Estado, particularmen-
te os médicos, professores e 
juízes, são as irregularidades 
detectadas na implementa-
ção da Tabela Salarial Única 
(TSU). Outro inconformis-
mo manifestado em surdina 
ocorre ao nível das autar-
quias, onde apenas os che-
fes é que aparecem enqua-

drados na TSU, ficando de 
fora os funcionários simples. 

O silêncio foi destapa-
do pela greve dos coveiros 
do Cemitério de Michafute-
ne, no Grande Maputo, que 
teve lugar na semana passa-
da. Os coveiros pretendiam 
esclarecimentos por não 
estarem incluídos na nova 
tabela. Após uma reunião 
com as chefias houve enten-
dimento para o fim da pa-
ralisação, sob promessa de 
que o assunto seria resolvi-
do até ao final de Novembro.

Ainda nesta quarta-feira, 
a Assembleia da República vai 
apreciar na generalidade a Pro-
posta de Revisão da Lei núme-
ro 23/2014, de 23 de Setembro, 
Lei de Educação Profissional.

Igualmente, será aprecia-
do o Projecto de Resolução 

atinente à Conta Geral do 
Estado referente ao Exercício 
Económico de 2021, na gene-
ralidade e na especialidade.

A “Casa do Povo” vai tam-
bém apreciar a Proposta de 

Lei que estabelece o Regime 
Jurídico do Cidadão Estran-
geiro, fixando as respectivas 
normas de entrada, perma-
nência e saída do país, bem 
como os seus direitos, deveres 

e garantias e revoga a Lei nú-
mero 5/93, de 28 de Dezem-
bro, na especialidade, segun-
do um comunicado ao qual 
nos referimos. (Redacção)
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DESTAQUES

Tribunal solta jornalista detido em Balama

Procuradoria coloca 
bois à frente da carroça

“Até ao minuto que este procurador (porta-voz da Procuradoria Provincial de 
Cabo Delgado) estava a falar para a imprensa ainda não havia sido ouvido pela 
Procuradoria Distrital de Balama” – Arlindo Chissale

O Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado mandou soltar da prisão o jornalista 
do Pinnacle News, Arlindo Chissale, no caso em que é acusado pela Procuradoria Provin-
cial da mesma parcela do país de ser informante dos terroristas.

O jornalista foi 
detido quan-
do em missão 
de trabalho 
estava tiran-

do imagens na pacata vila 
assolada pelo terrorismo, que 
desde 2017 deixa as popula-
ções em constante alvoroço.

De referir que desde que 
eclodiu a acção terrorista em 
Cabo Delgado vários pro-
fissionais da comunicação 
social têm sofrido diversos 
constrangimentos protago-
nizados pelas autoridades, 
tendo já havido outras tan-
tas detenções antes deste úl-
timo. Em todos esses casos, 
os jornalistas estavam em 
missão de recolha de ma-
terial informativo para a 
produção de notícias sobre 
o que acontece no terreno.

Caso Chissale
Arlindo Chissale, ora em 

liberdade condicional, que 
viu o sol aos quadradinhos 
durante sete dias, em Bala-
ma, província de Cabo Del-
gado, desmente as declara-
ções públicas do porta-voz da 
PGR em Cabo Delgado, que 
o acusam de ser um espião 
ao serviço dos terroristas.

De referir que dias depois 
de ser detido, antes mesmo 
de ser ouvido em Balama, 
já em Pemba, o porta-voz 
da Procuradoria Provincial 
dava conta da sua detenção 

e dizia que tudo era moti-
vado pelo facto do jornalis-
ta, quando interrogado pela 
Polícia local, ter apresenta-
do depoimentos diferentes. 

Pelo que se pode aferir, a 
Polícia tramitou o caso para 
a Procuradoria dando conta 
dessas três versões do jor-
nalista. Daí que competia à 
Procuradoria investigar tal 
informação até apurar os ele-
mentos onde estaria a ver-
dade para prosseguir com o 
caso ou não. Aparentemente, 
a Procuradoria limitou-se 
a assumir como verdade a 
versão policial, muito antes 

do jornalista ter sido ouvido 
pela mesma procuradoria ao 
nível do distrito de Balama.

Entretanto, Chissale escu-
sou-se a pronunciar-se com 
detalhe sobre o caso, alegada-
mente porque o mesmo está 
em fase de instrução prepa-
ratória, condição que obriga 
o réu a manter sigilo à volta 
da matéria, contudo, respon-
dendo a uma pergunta de 
insistência do PpP, sobre as 
declarações do procurador 
Fazenda, frisou que até ao 
minuto que este procurador 
estava a falar para a imprensa 
ainda não havia sido ouvido 

pela Procuradoria Distrital 
de Balama. Ou seja, o pro-
curador Fazenda colocou 
a carroça à frente dos bois, 
tudo para incriminá-lo e fa-
zer valer a tese do Ministério 
Público que o acusa de en-
volvimento com terrorismo.

Chissale exige pedido de 
desculpas

Segundo apurámos, para 
a soltura de Chissale pesou 
a seu favor o termo de resi-
dência, bem como por falta 
de fundamentação da acu-
sação do Ministério Público.

“É importante referir 
que a PGR foi lenta, em re-
lação ao Tribunal, devi-
do à pressão dos media”. 

“Eu agradeceria que a Pro-
curadoria Provincial de Cabo 
Delgado pedisse desculpas 
e não iria perder nada por 
isso, por se ter pronunciado 
um dia antes da Procurado-
ria distrital ter-me ouvido”.

“Podem ver as datas do meu 
depoimento na Procuradoria 
do distrito”, disse Chissale.

Consequência da 
precipitação da 

Procuradoria
Conforme ajunta o nos-

so entrevistado, as declara-
ções do porta-voz da PGR, 
em Cabo Delgado, Gilroy 
Fazenda, estão a afectar 
negativamente o proces-
so escolar dos seus filhos.

“Eu tenho um filho su-
per parecido comigo, a re-
sidir no Chimoio. Ele está a 

sofrer de bullying na escola 
(…) meus filhos não estão 
a estudar bem, um pedi-
do de desculpa seria bom”, 
apelou Arlindo Chissale. 

Recorde-se que, segun-
do a acusação do Ministério 
Público naquela parcela do 
país, Arlindo Chissale foi 
detido por agentes da PRM 
quando se dedicava a moni-
torar o desdobramento das 
FDS no teatro das operações.

Segundo a Procuradoria 
Provincial de Cabo Delgado, 
na voz do seu porta-voz, Gil-
roy Fazenda, Chissale não foi 
detido por ser jornalista ou 
por estar a exercer actividade 
jornalística, mas “foi detido 
como cidadão, em conexão 
com o crime de terrorismo, 
com particular destaque para 
a recolha de informação para 
a prática de actos terroristas”.

“Procurou saber como é 
que as FDS se movimenta-
vam naquele ponto do país, 
com que frequência o distrito 
era protegido, com enfoque 
para a Polícia”, disse Fazenda.

        
OAM diz que perseguição 

é sistemática
O Bastonário da Ordem 

do Advogados de Moçambi-
que, Casimiro Duarte, con-
sidera que a perseguição a 
jornalistas na província de 
Cabo Delgado não é de hoje.

Duarte alega que a Co-
missão de Direitos Huma-
nos da OAM produziu um 
extenso relatório publica-
do no ano em curso sobre 

Dávio David
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SOCIEDADE

O Governo não pode tentar encontrar soluções numa situação complexa como esta, de 
um dia para outro. É preciso dar tempo ao tempo para que esta reforma salarial se efec-
tive sem nenhuma irregularidade nos vários sectores da Administração Pública moçam-
bicana.

Governo deve travar a TSU

O Bastonário da 
Ordem dos 
Advogados de 
Moçambique, 
Duarte Ca-

simiro, diz que o assunto da 
Tabela Salarial Única correu 
mal e aconselha ao Governo 
a ir a fundo, analisar o assun-
to em privado e a posterior 
trazer uma solução definitiva.

Duarte Casimiro explicou 
que em relação ao assunto  
existe uma série de questões 
que no seu ponto de vista de-
vem ser analisadas detalha-
damente, porque o assunto 
logo de início correu mal.

"A minha sugestão era parar 
com tudo isso e ir a fundo, ana-
lisar as questões, mesmo que 
seja necessário ficar mais seis 
meses ou um ano, e trazer ques-
tões muito consistentes, porque 
de facto hoje procura-se encon-
trar uma saída", disse Casimiro, 
para depois afirmar que nesta 
saída que se procura encontrar 
o Governo depara-se com ou-
tros problemas, e depois ataca-
-se o problema, e, enquanto 
isso, aparece outro problema e 

estão gradualmente a aumentar 
situações muito complicadas.

"Porque não é possível 
para um país como o nos-
so e com complexidade que 
este assunto representa ata-
car todos os sectores ao mes-
mo tempo”, disse a fonte. 

O Bastonário da Ordem 
dos Advogados de Moçam-
bique, Duarte Casimiro, afir-
mou que teria sido preferível 
o Governo ter começado por 
um sector, analisar e criar con-
dições para resolver o assun-
to e depois passar para outro.

“Agora atacar o problema 
ao mesmo tempo é muito di-
fícil. Acredito que as pessoas 
que estão lá estão a fazer todo 
um esforço para resolver o pro-
blema, mas não vai ser fácil”. 

"Por mim, parava tudo e 
dizia que daqui a um ano vol-
tava a conversar em torno do 
assunto, depois de ter resolvi-
do as questões preliminares”.

Terceira conferência na-
cional dos advogados
 Num outro desenvolvi-

mento, o Bastonário da Or-

dem dos Advogados de Mo-
çambique, Duarte Casimiro, 
referiu-se à 3ª Conferência 
Nacional dos Advogados, que 
acontece sob o lema “Por uma 
advocacia ao serviço da so-
ciedade, na consolidação do 
Estado de Direito Democrá-
tico”, entre os dias 24 e 25 de 
Novembro do corrente ano, 
na cidade de Nampula, onde  
pretende criar um espaço, 
com mais de 400 participan-
tes de todo o país, para uma 
discussão livre e aberta entre 

advogados, advogados esta-
giários e outros actores do 
sector da Administração da 
Justiça, sobre questões atinen-
tes à profissão, à vida da Or-
dem, ao sector e à sociedade 
nas suas diversas dimensões.

Duarte Casimiro disse que 
depois das duas primeiras 
conferências, uma na Praia do 
Bilene, em 2015, a segunda, 
na cidade da Beira, em 2017, 
esta conferência, que estava 
prevista para 2019, foi sofren-
do sucessivos adiamentos, 

principalmente devido aos 
constrangimentos causados 
pela CoVid-19, e julgamos 
que não era oportuno que a 
mesma se realizasse num am-
biente exclusivamente virtual.

"Estamos cientes do desa-
fio que implica realizar esta 
conferência fora da cidade de 
Maputo, mas desde a campa-
nha eleitoral e ao longo do 
nosso mandato assumimos o 
compromisso de descentrali-
zar as actividades da Ordem, 
por isso estamos entusiasma-
dos em liderar este percurso, 
na convicção de que todos os 
membros irão seguir a Or-
dem nesta caminhada", disse.

Referiu ainda que acredi-
tam que este é um momen-
to de socialização, fora do 
ambiente profissional, entre 
os advogados, advogados es-
tagiários e demais actores 
do sector da Administração 
da Justiça, durante a Confe-
rência e na Gala, contribui-
rá para o alívio de eventuais 
tensões próprias do exercí-
cio da profissão. (Redacção)

os ataques à liberdade de 
imprensa e de expressão.

De acordo com o docu-
mento em alusão, no pri-
meiro semestre de 2020 a 
PGR instaurou um processo-
-crime contra os jornalistas 
Fernando Veloso e Matias 
Guente, respectivamente 
Director e Editor Executivo 
do jornal Canal de Moçam-
bique, alegadamente por 
prática do crime de viola-
ção do segredo de Estado. 

Conforme recorda a fonte 
que temos vindo a citar, o Ca-
nal de Moçambique foi pro-
cessado pela PGR pelo facto 
de ter publicado, na edição 
de 11 de Março de 2020, uma 
reportagem sobre a existência 
de um contrato confidencial 
assinado no dia 28 de Feverei-
ro de 2019, entre os ministé-
rios da Defesa Nacional e do 

Interior e as empresas petrolí-
feras Anadarko (agora Total) 
e ENI (agora Mozambique 
Rovuma Venture – MRV), 
envolvidas na exploração do 
gás natural na Bacia do Ro-
vuma, em Cabo Delgado.

Na óptica da OAM, cons-
tatou-se que em geral o país 
tende a regredir, nos últimos 
anos, no que se refere ao 

acesso à informação, devi-
do ao incremento evidente 
de casos de hostilização dos 
profissionais de comunica-
ção social, o que limita o li-
vre exercício da liberdade 
de imprensa e de opinião. 

“A hostilização dos pro-
fissionais da comunicação 
social é uma afronta ao di-
reito dos cidadãos de serem 
livremente informados”, lê-se 
no relatório que recomenda a 
adopção de medidas legislati-
vas que ofereçam maior pro-
tecção aos jornalistas no exer-
cício das suas actividades. 

Aliás, a OAM recomenda 
ainda maior compromisso 
com a transparência por par-
te do Governo, através de um 
maior engajamento e colabo-
ração com a Sociedade Civil, 
assim como com profissionais 
de comunicação social, o que 

implica melhorar o relacio-
namento e respeitar o papel 
da imprensa na sociedade. 

“Incentivo ao jornalis-
mo local e independente, de 
modo a facilitar o acesso à in-
formação por parte da popu-
lação que não tem acesso aos 
vários meios de informação 
digital. Combate à persegui-
ção aos profissionais de co-
municação social, investigan-
do a aplicação de sanções aos 
prevaricadores, o que põe em 
causa o compromisso do Es-
tado em relação ao direito de 
liberdade de imprensa, liber-
dade de opinião e acesso à in-
formação”, lê-se ainda na fonte.

Posicionamento do MISA
Em comunicado com 

a data de 03 de Novembro 
corrente, o MISA Moçam-
bique promete acompanhar 

o caso até ao seu desfecho.
Apesar do carácter provi-

sório da liberdade concedida 
ao jornalista Arlindo Chissale, 
o MISA Moçambique con-
sidera que este é o primeiro 
passo para que, em convívio 
familiar e sem pressões, o in-
diciado tenha a oportunidade 
de se defender das acusações 
que sobre si pesam, provan-
do assim a sua inocência.

O MISA Moçambique faz 
saber que continuará a acom-
panhar de perto o desenrolar 
do processo, a bem da justiça, 
emprestando o seu apoio sem-
pre que se julgue pertinente, 
para que as liberdades de ex-
pressão e de imprensa jamais 
saiam beliscadas e que os jor-
nalistas exerçam as suas fun-
ções dentro do quadro legal vi-
gente e sem medo. (Redacção)
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FICHA TÉCNICA
Por João Chamusse 

(jchamusse@yahoo.com.br)

Uma forma leviana 
de queimar dinheiro

A forma leviana de se 
desvalorizar o va-
lor do dinheiro do 
erário público foi 
aquilo que se tes-

temunhou esta quarta-feira na 
AR (Assembleia da República).

O Governo esteve em força na 
Assembleia da República, pelo que 
foi comunicado, a pedido da ban-
cada parlamentar da Renamo, para 
esclarecer o que tem estado a fa-
zer, para sanar os problemas que 
têm sido levantados em certos sec-
tores da Função Pública, à volta da 
nova tabela salarial, a vulgo TSU.

Até aí, tudo parecia estar a cami-
nhar no bom ritmo. Mas não passa-
va de sol de pouca dura. Ante todo o 
aparato que representa movimentar 
o Governo para aquela sala, chama-
da de Casa de Povo, a bancada dos 
“camaradas” fez de tudo para que 
o debate não fosse mais ao detalhe.

É que, a dado passo, a banca-
da parlamentar da Frelimo, estra-
nhamente, fez de tudo para que o 
Governo não respondesse as per-
guntas colocadas pela Renamo.

O próprio chefe de bancada assu-
miu o papel de porta-voz do Governo, 
respondendo na vez deste, sob a ale-
gação de pertença ao mesmo partido.

De acordo com a posição da ban-
cada maioritária, já não havia neces-
sidade de se queimar tempo com o 
Executivo, alegadamente porque 
este estava a fazer o seu trabalho.

O que mais intriga neste pro-
cedimento é o facto da bancada 
da Frelimo não ter impedido a ida 
do Governo ao Parlamento, sa-

bendo de antemão que seria um 
exercício inútil, ou seja, uma au-
têntica quebra ao erário público. 

E quem paga o dinheiro gas-
to devido a esse exercício?

Já que estava lá o Governo, qual 
era o inconveniente deste em apro-
veitar a oportunidade ímpar que ti-
nha, para fornecer melhores escla-
recimentos aos cidadãos, através do 
pódio da Assembleia da República.

Ainda bem que o Governo não 
entrou nas politiquices da ban-
cada maioritária e aproveitou a 
ocasião de ouro para mais uma 
vez esclarecer ao povo a sua vi-
são para controlar a situação.

Por outro lado, independentemen-
te da militância partidária, há ne-
cessidade dos que exercem cargos 
de soberania sempre obedecerem 
o princípio de separação de pode-
res, preconizado na Constituição da 
República, em todo o seu proceder.

Os deputados, todos eles, não 
importa a sua bancada, são fi-
guras incompetentes para res-
ponder pela vez do governo.

Eventualmente, a bancada da Fre-
limo, por inerência partidária, tenha 
melhores informações sobre quilo 
que o Governo faz, o mesmo não 
acontece com os restantes moçam-
bicanos, que alguns deles aproveita-
ram a ocasião desta ida do Governo 
ao Parlamento para ficarem mais 
esclarecidos e ficarem sossegados 
com a promessa de que tudo o que 
está mal será corrigido e resolvido. 

A Luta Continua!
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Muito bem fez o Presidente Filipe 
Nyusi em vir, publicamente, reagir 
e dar tranquilidade aos cidadãos à 
volta dos últimos episódios no âm-
bito da nova tabela salarial, vulgo 

TSU, que aparenta estar a criar desconforto em certos 
sectores da Função Pública, tal é o caso dos médicos 
e enfermeiros; professores, procuradores e juízes.

Foi bom que o Chefe de Estado tenha sos-
segado e prometido que toda a reclamação se-
ria resolvida conforme a sua especificidade.

O que quanto a nós não ficou bem na foto-
grafia exibida por Filipe Nyusi são dois pon-
tos onde bem analisado o discurso do Presiden-
te, ele pretende desresponsabilizar-se de tudo 
quanto tem acontecido à volta da nova medida.

Recorrendo ao populismo, Filipe Nyusi, limitou o 
impacto negativo que a implementação da TSU tem 
trazido na actualidade e deu a entender que havia 
muita satisfação dentro da Função Pública pela TSU, 
existindo sim, conforme disse, alguns com dor no 
cotovelo por verem colegas que ontem recebiam tão 
pouco e hoje estarem a auferir valores que já se apro-
ximam do que recebem estes, ora inconformados.

De facto, se o objectivo desta estratégia era 
obter apoios, Filipe Nyusi saiu a ganhar por-
que desde então as redes sociais começaram a ser 
inundadas por mensagens que ridicularizam es-
tes grupos profissionais que reclamam o cum-
primento de seus direitos adquiridos ao longo de 
todo o tempo que trabalham na Função Pública.

O Chefe de Estado deixou no ar a mensagem de que 
estes profissionais querem um tratamento especial, 
como gente especial, o que para muitos incautos pro-
duz uma má fotografia à volta destes profissionais.

Entretanto, Filipe Nyusi, não explica ao povo 
que esses tais inconformados lhe submeteram os 
respectivos cadernos reivindicativos, onde consta 
tudo, e que pelo que dizem, até aí não tinham lo-
grado sequer uma resposta do gabinete presidencial.

Em nenhum momento nos diferentes cader-

nos reivindicativos os inconformados falam de 
nivelamentos a partir da base, tal como Fili-
pe Nyusi procura dar a entender. Não falam da-
quilo que os outros, abaixo do seu nível, ou aci-
ma deste, vão passar receber em função da TSU.

Falam sim, antes de mais, dos seus direitos adqui-
ridos que foram cortados pelo Governo com a TSU. 
No caso de médicos e enfermeiros, tais subsídios são 
fruto de negociações, forçadas com recurso à greve 
em 2013, reivindicando melhorias salariais. Na altu-
ra, o Governo evocou falta de dinheiro para satisfa-
zer as reivindicações dos profissionais da saúde na 
totalidade e no formato como eram apresentados. O 
que ficou acordado e que hoje, unilateralmente, o 
mesmo Governo está a cortar está aquém daquilo que 
aqueles profissionais exigiam. Neste caso, contra-
riamente ao que Filipe Nyusi diz, estes profissionais 
querem que o Governo não quebre unilateralmente 
o acordo que firmou com eles aquando dessa greve.

Exigem ainda que em tudo quanto fizer, o Governo 
deve obedecer aos estatutos profissionais que nor-
teiam as respectivas classes. E isto não é favor, é de lei.

O exercício do Presidente peca por misturar alhos 
e bugalhos no mesmo saco, tudo para, como se diz 
na gíria popular, colocar água em cima do pato.

Por natureza, o pato não olha para os la-
dos, quando lhe cai água por cima, 
acto contínuo, sacode-a para os outros.

Em princípio, educadamente, o Chefe de Esta-
do deve um pedido público de desculpas ao povo, 
pelos inúmeros transtornos que a nova tabela está 
a criar actualmente. O maior culpado em tudo 
isto é o próprio Governo, que teve problemas sé-
rios de comunicação com o público em geral, 
agravado pelo velho hábito do Executivo de fazer 
as coisas em segredo e sem consultar a ninguém. 

Editorial

OPINIÃO

Populismo descarado!
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PSICODIALOGAR
Joaquim Matavel

jmatavel@gmail.com

Perseverança: Conheça atitudes 
para viver sem desistir

A perseverança é uma qualidade para 
cultivarmos. Às vezes encontramos 
desafios que aparentam ser muito 
grandes, além de experiências dolo-
rosas capazes de deixar marcas. Em-

bora tudo possa parecer perdido nesses momen-
tos, vivências como essas fazem parte da vida de 
qualquer pessoa. 

Entretanto, nem sempre é fácil juntar forças 
dentro de nós para enfrentá-las. A vontade de de-
sistir pode surgir mais rapidamente para uns do 
que para outros. Uma razão para a desistência fre-
quente é a incapacidade de lidar com as emoções 
que despertam da falta de experiência ou conhe-
cimento.

Quando essas pessoas se sentem envergonha-
das, irritadas ou frustradas, logo desistem de seus 
objectivos e procuram outros para preencher o seu 
tempo. O problema é que ambos os elementos são 
aprendidos com a persistência.

Importância da perseverança

A perseverança é a qualidade de quem não de-
siste facilmente e apresenta consistência nas suas 
atitudes e comportamentos. Permite que os objec-
tivos sejam alcançados, mesmo se for necessário 
se esforçar por anos ou mudar de caminho para 
conquistá-los. Assim, a paciência e a força de 
vontade também são características de uma pes-
soa perseverante.

Além disso, ser persistente significa aprender 
com os próprios erros para aprimorar habilidades, 
garantindo um melhor desempenho no futuro. A 
pessoa com essa qualidade não tem medo de an-
unciar os seus “fracassos”, porque os considera 
parte da sua trajectória para o sucesso. 

Como ter mais perseverança?

Algumas pessoas são naturalmente mais perse-
verantes enquanto outras precisam de apoio para 

prosseguir. Encontre a seguir, algumas atitudes 
que podem ajudar a ser perseverante:  

1. Seja sincero consigo mesmo: 
Pessoas perseverantes admitem e reco-
nhecem os seus erros; são sinceras con-
sigo mesmas e não vêem necessidade de 
mascarar seus sentimentos ou a realidade 
com pretextos. 

2. Motive-se diariamente: A moti-
vação não surge do nada. É um traço de 
personalidade ou uma habilidade natural 
dos seres humanos. Nós é que precisa-
mos buscar a motivação constante para 
não desistir de nossos empreendimentos. 
Sempre que o desânimo aparecer, a res-
ponsabilidade de elevar o teu ânimo é sua: 

• Assista um vídeo motivacional;

• Reforçar o seu conhecimento ou uma 
habilidade necessária para alcançar o 
seu objectivo;

• Repita afirmações positivas; 

• Celebre as suas vitórias;

• Imaginar-se realizando o objectivo e 
como sua vida será após o ter conquis-
tado;

• Converse com um mentor ou uma pes-
soa que admira; 

• Repita para si mesmo, porque conquis-
tar os seus objectivos é importante para 
si.

3. Estabeleça metas realistas: Ape-
sar de ser possível conquistar os objecti-
vos mais variados, se as suas metas não 
corresponderem à sua realidade dificil-
mente os alcançarás.

4. Viva o presente: Se o medo de 
errar, de ser ridicularizado ou de ouvir 

críticas o faz desistir, está a viver no futu-
ro. O único momento que pode controlar é 
o presente, onde é capaz de ajustar as suas 
atitudes e tomar decisões direccionadas 
ao seu objectivo. 

5. Tente de novo, de novo e de 
novo: Tente de novo. Tente quantas ve-
zes forem necessárias. Sim, é frustrante 
fazer a mesma coisa milhares de vezes, 
mas esse processo é essencial para chegar 
ao resultado final. Não importa quantas 
vezes precisa retornar à “estaca zero” ou 
quantos erros já cometeu no passado. Ten-
te de novo até conseguir.

6. Cuide do seu emocional: Cuidar 
do emocional significa buscar inspirações 
para fazer um trabalho melhor, descansar 
quando sentir que não pode continuar, di-
vertir-se com pessoas queridas, motivar-
-se diariamente e não dar tanta importân-
cia para tentativas frustradas. Basicamen-
te, fazer de tudo para manter um estado 
de humor sereno e contente-se apesar das 
dificuldades. 

7. Mantenha-se optimista: O opti-
mismo pode levá-lo longe, sabia? Rara-
mente as pessoas conseguem alcançar os 
seus objectivos sem pensamento positivo. 

O seu diálogo interno deve ser cheio de pala-
vras amigas e de encorajamentos, não de críticas. 
Essas palavras o ajudarão a fortalecer o seu amor-
-próprio e a ignorar a tentação de desistir. Então, 
seja a sua maior fonte de apoio e mãos à obra. 

Se sentires muitas dificuldades, procure ajuda 
de um profissional de saúde mental.
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OPINIÃO

MARTELADAS
Francisco Rodolfo

• Porquê projecto FAMBA está a ser “sabotado”?…

“Cidade das Acácias Vermelhas”:
A um ano do fim de mandato queremos mais 

transporte na Área Metropolitana de Maputo…

É q u a r t a - f e i r a 
de manhã! 
(9.11.2022)!... 
Vou ao “Café 
das Acácias”, 

depois de bátega de chuva 
do último sábado que apa-
nhou Maputo-Cidade e Ma-
tola, sobretudo está despre-
venida como sempre: fragi-
lidade de saneamento…

Combinamos com um 
amigo para a habitual bica 
de café, ali no antigo Jar-
dim dos Professores da 
Escola Secundária Josina 
Machel, onde por causa das 
desinteligências do TSU 
(Tabela Salarial Única) os 
professores e alunos não 
ousam tomar chá no “Café 
das Acácias”, pertencente 
ao Hotel Cardoso.

- “Os preços aqui não 
são para o operário…” 

-É assim mesmo, o cus-
to de vida, a matéria-prima 

para fabrico de bolos – só 
agora muitos de nós sabe-
mos que o trigo vinha da 
Ucrânia e Rússia – pois 
pensávamos que vinha da 
Zambézia ou do Chókwè, 
etc.

- “Como produzir trigo, 
se tu não tens as barragens 
como prioridade, mas re-
conheça que a “guerra de 
desestabilização” – que 
alguns querem chamar de 
“guerra civil” – levou o 
Governo desde a Indepen-
dência Nacional, a desviar 
recursos para defender a 
bela “Pátria Amada” …

-Defender o país da 
agressão terrorista, mas 
há quem desde 2017 ensi-
nava os nossos filhos nas 
universidades, que o que 
se passa em Cabo Delgado 
era “guerra entre macon-
des, macuas e kimuanes”, 
e mais tarde “guerra entre a 
Igreja Católica e Muçulma-

na”, procurando desviar-
-nos as intenções…

“Ah!... que os jovens 
aderem ao banditismo, por 
falta de emprego e outras 
de trazer por casa…” 

As desinteligências pro-
vocadas pela TSU vão ser 
sanadas, conforme assegu-
rou o Primeiro-ministro, 
Dr. Adriano Maleiane, aos 
representantes da Casa do 
Povo, ali na Av. 24 de Ju-
lho…

Espero, em meu modes-
to entender, que as reivindi-
cações dos médicos sejam 
enquadradas num único 
pacote para todo o sector 
da Saúde, por forma a evi-
tar que depois dos médicos 
venha a Associação dos 
Enfermeiros e dos Blocos 
Operatórios (anestesistas, 
instrumentistas) a clamar 
“pela sua parte” … 

Mas deixemos a TSU 
para ir à maka de hoje, 

nestas tuas incomodativas 
MARTELEDAS, aqui no 
Ponto por Ponto: “Cidade 
das Acácias Vermelhas”:

A um ano do fim de 
mandato queremos mais 
transporte na Área Me-
tropolitana de Maputo… 
- clama a população…

A população da chama-
da Área Metropolitana de 
Maputo lança vigorosos 
apelos, agora que a “Cida-
de das Acácias e Jacaran-
dás” comemora mais um 
aniversário, por ser melhor 
servido, no que diz respeito 
à sua mobilidade.

Não restam dúvidas que 
os CFM (Caminhos de Fer-
ro de Moçambique) deu um 
grande alívio no transporte 
de passageiros a partir do 
momento que introduziu 
aqueles “comboios” autên-
ticos “papa- bichas”, que 
só com a destreza do PCA, 
Matabel, engenheiro ferro-

viário, deu para compreen-
der o alcance da medida…

Mas a mobilidade na 
Área Metropolitana está 
mesmo condicionada ao 
transporte rodoviário de 
passageiros, devido à con-
figuração dos diversos bair-
ros.

Por isso, o Município de 
Maputo, bem assim a As-
sembleia Municipal, deve-
ria ter em conta estarmos a 
menos de um ano das elei-
ções autárquicas, procurar 
aliviar o sofrimento dos 
munícipes que acordam às 
3 ou 4 horas para ir à “bi-
cha do chapa” …

Nas próximas MARTE-
LADAS, no teu Ponto por 
Ponto, abordaremos Por-
quê o projecto FAMBA 
está a ser “sabotado”?…

PUB
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Afinal quem recebe TSU nas autarquias?

“Coveiros” rompem 
com o silêncio dos fortes

O pessoal afecto aos serviços de enterros e de conservação no Cemitério de Michafute-
ne, mais conhecido por coveiros, deu voz às inquietações manifestadas em surdina pela 
associação dos municípios quanto à falta de clareza sobre quem é que ao nível das autar-
quias passa a ganhar os seus vencimentos à luz da TSU.

Numa altu-
ra em que o 
Governo de 
Nyusi se es-
grime em 

corrigir inconformidades da 
Tabela Salarial Única (TSU), 
de sectores que não se re-
vêem na nova Lei salarial im-
plementada pelo Executivo, 
os “coveiros” do Cemitério 
de Michafutene, sob gestão 
autárquica de Maputo, insur-
giram-se, semana finda, exi-
gindo a sua inclusão na TSU. 

É que já haviam rece-
bido, porém, notaram que 
os seus salários ainda eram 
baseados na tabela antiga.

Contestações em surdina
Desde o início das discus-

sões da Lei da Tabela Salarial 
Única (TSU) membros mu-
nicipais contestaram de for-
ma silenciosa a exclusão de 
funcionários das autarquias 
no actual regime remune-
ratório, enquanto o mesmo 
instrumento abre espaço 
para a abrangência de órgãos 
descentralizados. Entretan-
to, estes inconformismos 
foram sempre ignorados pe-
las entidades responsáveis 
na implementação da TSU.

Aliás, as autarquias ale-
gam que em nenhum mo-
mento foram auscultadas 
sobre a TSU, não obstante 
tratar-se de um instrumento 
de âmbito nacional, cuja in-
tenção passa por promover o 
equilíbrio salarial na Função 

Pública, para além de que os 
fundos para funcionamento 
dos municípios, incluindo o 
pagamento de salários, de-
pendem do mesmo Estado.

Reivindicações dos 
coveiros

As reivindicações dos fun-
cionários do Cemitério de 
Michafutene, concretamente 
os “coveiros”, por meio de pa-
ralisação de trabalhos, sema-
na finda, por sinal a primeira 
deste sector em particular, 
acontecem, por um lado, em 
reacção ao silêncio do Gover-
no em relação a alguns fun-
cionários públicos sob gestão 
autárquica excluídos da TSU, 
mas, por outro, os manifes-
tantes ganharam coragem e 
inspiração nas crescentes con-
testações de diferentes classes 
que não se revêem nas pro-

postas do Executivo, já que a 
ANAM (Associação Nacional 
dos Municípios de Moçam-
bique) mantém o silêncio. 

O silêncio da ANAM
A Associação Nacional 

dos Municípios de Moçam-
bique (ANAM) mostra-se 
silenciosa perante as actuais 
contestações. No entanto, no 
que se refere à gestão autár-
quica, a Lei da TSU é clara 
ao definir regras e os critérios 
para a fixação de remunera-
ção apenas para o Presiden-
te do Conselho Autárquico, 
Presidente da Assembleia 
Autárquica e Membros da 
Assembleia Autárquica. 

A Lei, igualmente, apli-
ca-se a todas as carreiras 
de Regime Geral, Espe-
cial e Específicas, incluindo 
aos funcionários e demais 

servidores públicos que 
exercem funções de di-
recção, chefia e confiança. 

Equilibrar salários 
Falando na semana finda, 

o Presidente Filipe Nyusi, 
que guardou silêncio desde a 
adopção e implementação da 
TSU, veio esclarecer haver al-
guns equívocos generalizados. 

Nyusi sublinha que o pro-
cesso não visa o aumento 
salarial, mas eliminar os des-
níveis que existiam. Acrescen-
tou que os diferentes níveis 
de tabela salarial antiga não 
traziam justiça salarial social.

Trata-se de um esclareci-
mento que continua escasso 
ao nível da gestão municipal, 
existindo uma massa laboral 
que pouco sabe se a sua si-
tuação contratual o faz bene-
ficiário do equilíbrio salarial 

a ser promovido pelo Gover-
no de Nyusi ou fica de fora. 

Entretanto…
A Associação Moçambi-

cana de Juízes (AMJ) mos-
tra-se preocupada com a 
exclusão de determinadas 
categorias da condição de ti-
tular e/ou membro de órgãos 
de soberania, o que, segundo 
entende a classe, constitui 
flagrante violação do estatu-
to constitucional dos juízes. 
Com efeito, e em defesa da 
Constituição da República, e 
ao princípio de Estado de Di-
reito Democrático, do Estatu-
to dos Magistrados Judiciais, 
a associação vai impugnar, 
se se justificar, caso não se-
jam efectuadas correcções da 
TSU em benefício da classe.

Análise do CIP
Uma análise recente do 

Centro de Integridade Públi-
ca (CIP) à volta da fixação da 
remuneração dos juízes sem 
valorização da sua função e 
estatuto pode abrir luz para 
se perceber sobre aquilo que 
está em jogo nesta disputa.

A questão que se levan-
ta tem que ver com matéria 
de natureza constitucional, 
baseada no facto da valori-
zação dos tribunais, enquan-
to órgãos de soberania e dos 
juízes (do topo à base) como 
titulares desses órgãos. Aliás, 
é por isso que a Constituição 
da República usa o termo 
no singular, referindo-se aos 
“tribunais” como órgãos de 
soberania em toda a sua ex-
tensão, e não só o Tribunal 

Luís Cumbe
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Supremo (TS) e os respecti-
vos juízes conselheiros. Logo 
subordinar, seja de que maté-
ria se tratar, um órgão de so-
berania a outro com a mesma 
categorização pode consti-
tuir uma violação da Cons-
tituição da República (CR). 

A este propósito, a CR re-
fere que os órgãos de sobera-
nia assentam nos princípios 
de separação e interdepen-
dência de poderes, querendo 
a interdependência significar 
que entre os órgãos de sobe-
rania só deve existir uma re-
lação de colaboração institu-
cional e não de subordinação. 

Nesta ordem de ideias, é 

preciso ter sempre necessi-
dade de tomar em atenção 
os ditames constitucionais 
na elaboração de leis infra-
-constitucionais. Ou seja, 
e para o caso em concre-
to, atender a existência dos 
órgãos de soberania e aos 
princípios de separação e in-
terdependência de poderes 
na sua relação institucional. 

Sendo assim, o salário de 
um magistrado judicial, como 
titular de órgão de soberania, 
não pode ter como referência 
ao de um titular de órgão de 
soberania diferente do que 
ele representa. Não pode se-
quer ter como referência o 

salário do Chefe de Estado 
como titular do poder Execu-
tivo, sob pena de se subverter 
o plasmado na Constituição. 

Isto significaria, em ter-
mos materiais, colocar um 
órgão de soberania na de-
pendência/subordinação de 
outro. Se existe a necessida-
de de uniformizar e trazer 
equilíbrio nas remunerações 
auferidas a nível da Adminis-
tração Pública, essa matéria 
deve ser tratada em estatuto 
próprio. Outrossim, pode ser 
produzido um estatuto sala-
rial para os titulares de cargos 
políticos e outro, ainda, para 
os titulares dos órgãos do po-

der judicial. O que parece ser 
problemático, e por via disso 
questionável, é fazer depender 
o cálculo do salário dos titu-
lares de um órgão de sobera-
nia, como são os tribunais, ao 
de outro órgão de soberania, 
o Presidente da República. 

A título de exemplo, há 
cerca de 3 anos foi aprovado, 
em Portugal, o Estatuto dos 
Magistrados Judiciais que 
colocava os juízes de topo a 
auferirem um salário de base 
superior ao do Primeiro-mi-
nistro, sendo que, segundo o 
Presidente português, Mar-
celo Rebelo de Sousa, o que o 
levou a promulgar o estatuto 

correspondia “... à orienta-
ção parlamentar de valori-
zação, em termos absolutos, 
da magistratura judicial”. 

Ainda segundo o Che-
fe de Estado português, 
essa é uma “orientação que 
se compreende e aceita”. 

No caso de Moçambi-
que, ao se fazer uso do sa-
lário do Chefe de Estado 
para calcular o dos magis-
trados judiciais, isso consti-
tui uma desvalorização to-
tal da magistratura judicial, 
o que é inaceitável e não se 
compreende. (Redacção) 
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Já é recorrente a exis-
tência de irregulari-
dades na CGE de cada 
ano, que é analisada 
na AR, porém, sem-

pre contou o voto da ban-
cada maioritária, contra o 
voto de reprovação daquele 
instrumento pela oposição. 

Sempre o Governo prome-
te, tal como fê-lo na semana 
passada, melhorar o tratamen-
to de informação no futuro.

CGE 2021 na visão do TA
Mais uma vez, o Tribunal 

Administrativo dá um pu-
xão de orelhas ao Executivo, 
apontando a existência de 
irregularidades que colocam 
em causa a transparência na 
gestão de fundos públicos.

Diz ainda o TA que ape-
nas só pode ficar pelas reco-
mendações e não medidas 
punitivas contra o Governo, 
que “há sonegação de infor-
mação”, num contexto em 
que aquele órgão judicial 
acusa o Executivo de não 
fazer fé de que está fazendo 
algo para corrigir as mes-
mas coisas, que ciclicamente 
são recomendadas pelo TA. 
“A CGE está sendo elabo-
rada sem obediência à lei”.

CGE 2021 na visão da 
oposição

Durante os debates, nas 
várias intervenções, os depu-
tados da oposição defende-

ram o chumbo do documento.
Conforme os argumen-

tos esgrimidos pela oposição 
nota-se a saída de dinhei-
ros do Estado sem justifica-
tivos. Segundo a oposição, 
o Governo tem efectuado 
registo de pagamentos de 
despesas correspondentes 
a anos anteriores a 2021.

No rol das várias críticas, à 
semelhança do Tribunal Ad-
ministrativo, a oposição, em 
voz única, acusa o Governo 
de incumprimento das várias 
resoluções que sempre são 
aprovadas pela AR pelo voto 
maioritário da Frelimo, que 
desde a implantação do siste-

ma multipartidário tem assu-
mido uma postura de defesa 
incondicional ao Governo.    

CGE 2021 na visão da 
Frelimo

O partido Frelimo mini-
miza o impacto das irregulari-
dades detectadas, destacando 
nos argumentos a condição 
de melhoria paulatina que 
tem acontecido de Conta Ge-
ral a Conta Geral, na apre-
sentação de informação sobre 
como foi gerido o dinheiro 
do Estado pelo Governo.

Ao longo das suas inter-
venções, os deputados da 
maioria não tomaram em 

conta se o que foi gasto corres-
ponde ou não às realizações 
reivindicadas pelo Governo. 

As desculpas e promes-
sas de sempre

O debate em torno da 
Conta Geral do Estado de 
2021 cessou na pretérita quin-
ta-feira, porém, o documento 
não foi à votação, cabendo à 
Comissão do Plano e Orça-
mento da Assembleia da Re-
pública a produção do projec-
to de resolução, que numa data 
a anunciar poderá ser apre-
ciado em sede do Parlamento.

Entretanto, o Primeiro-
-ministro Adriano Maleiane 

afirmou que o debate sobre a 
Conta Geral do Estado serviu 
de mecanismo para a fortifica-
ção e melhoria das acções do 
Governo, com destaque para a 
melhoria do sistema informá-
tico da Administração Finan-
ceira do Estado (e-SISTAFE), 
no que tange à planificação, or-
çamentação e execução do Pla-
no Económico e Social e Orça-
mento do Estado, gestão do 
património do Estado, gestão 
da dívida pública e adminis-
tração das auditorias internas.

“Estamos certos de que 
com o aprimoramento e con-
solidação dos módulos do e-
-SISTAFE vamos garantir mais 
eficácia, eficiência e celeridade 

Mais uma vez reporta o Tribunal Administrativo

Conta Geral elaborada 
sem obedecer a lei

O Governo moçambicano deu mão à palmatória e reconheceu haver irregularidades na 
Conta Geral do Estado de 2021, que foi analisada, semana finda, pela Assembleia da Re-
pública, tendo garantido, no entanto, a adopção de reformas que assegurem transparên-
cia e credibilidade no uso das finanças públicas.

Dionildo Tamele
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nos processos de planificação, 
orçamentação, execução orça-
mental e prestação de contas 
a todos os níveis da adminis-
tração pública”, disse Maleia-
ne, afiançando que "o Gover-
no vai continuar a reforçar os 
mecanismos de controlo in-
terno e de responsabilização, 
para garantir o respeito pe-
las normas e procedimentos 
da administração financeira 
do Estado, o que, de alguma 
forma, irá permitir o aperfei-
çoamento contínuo, no pro-
cesso de elaboração da Conta 
Geral do Estado, que vá ao 
encontro das observações e 
recomendações desta magna 
casa do povo, do Tribunal Ad-
ministrativo, assim como das 
boas práticas internacionais".

Dívida pública
Respondendo às preocu-

pações dos deputados da opo-
sição em relação aos limites 
da dívida pública, o Primeiro-
-ministro reconheceu o ex-
cesso, porém, declarou que 
eram necessárias acções com-
binadas, com vista a trazê-las, 
a médio prazo, para níveis 

considerados sustentáveis.
Uma das apostas do Exe-

cutivo moçambicano para o 
efeito, segundo Maleiane, é 
a adopção de medidas e ac-
ções que permitam garantir 
a aceleração do crescimento 
da economia e aumento da 
colecta de receitas, o que vai 
contribuir para que o Esta-
do tenha mais recursos para 
financiar a despesa pública.

Receitas do Estado
No âmbito da receita, Ma-

leiane disse que o Executivo 
irá introduzir reformas na 
administração fiscal e na po-
lítica do Imposto sobre o Va-
lor Acrescentado (IVA) e, no 
âmbito da despesa, continuará 
a implementar a consolidação 
fiscal, assim como normas e 
critérios para a fixação de re-
muneração na Função Pública. 

O Governo dá mão à 
palmatória e reconhece ha-
ver irregularidades da Con-
ta Geral do Estado de 2021.

Descentralização
Das recomendações do 

Tribunal Administrativo igno-

radas pelo Executivo, segundo 
a bancada do MDM, destaca-
-se a necessidade de descen-
tralização da governação; re-
forço do papel e actuação do 
controlo interno das institui-
ções, bem como a fiscalização 
dos limites da dívida pública.

Bancadas divergem
As duas bancadas parla-

mentares da oposição, Re-
namo e MDM, defendem a 
tese segundo a qual a Con-
ta Geral do Estado deve ser 
reprovada, por conter di-
versas falhas injustificadas. 

Por seu turno, a bancada 
da Frelimo considera que ape-
sar de algumas falhas, o do-
cumento deve ser aprovado.

A Renamo entende que 
o Governo precisa de apren-
der com estes erros, para ga-
rantir qualidade nos próxi-
mos exercícios económicos. 

Arnaldo Chalaua, porta-
-voz da Renamo, disse que o 
relatório da Conta Geral do 
Estado é auditado pelo Tri-
bunal Administrativo, mas 
não obedeceu ao princípio da 
simplicidade, colocando em 

causa a própria lei do e-SIS-
TAFE e está repleta de vícios.

“Quanto a nós, como par-
lamentares, temos que dizer 
que ela não tem pernas para 
andar, precisa de ser chumba-
da. Nós, como oposição, sen-
timos que o relatório da Con-
ta Geral do Estado de 2021 
está longe de satisfazer às ne-
cessidades do povo moçam-
bicano. Aliás, estamos a fazer 
uma apreciação de um exer-
cício ora vencido, mas deixa a 
desejar, porque a pobreza no 
país, a desnutrição crónica e 
a falta de medicamentos nos 
hospitais, entre outros proble-
mas, continuam”, disse o por-
ta-voz da bancada do MDM, 
Fernando Bismarque, acres-
centando que o país continua 
a endividar-se de uma forma 
insustentável, a nível interno 
e externo, e esta conta repor-
ta estas e outras situações.

Referiu ainda que o Tribu-
nal Administrativo reporta, 
de forma reiterada, estas más 
práticas na Administração Pú-
blica, daí que quando há uma 
bancada que diz que o Tribu-
nal está errado é lamentável.

Bismarque justificou esta 
posição dizendo que o TA tem 
autorizado quadros e audito-
res que estão no terreno a fis-
calizar, bem como os próprios 
deputados, que em sede da fis-
calização nas províncias cons-
tatam as mesmas questões.

A Frelimo, por seu tur-
no, diz que apesar de al-
gumas falhas o docu-
mento deve ser aprovado. 

Segundo a bancada da 
Frelimo, a Conta Geral do 
Estado tem estado a melho-
rar. O Tribunal Administra-
tivo faz o seu trabalho, que é 
o julgamento técnico e con-
tabilístico da conta e reco-
menda à Assembleia da Re-
pública a dar o seu parecer.

“Nós achamos que o Go-
verno tem vindo a acatar as 
recomendações e, a cada ano, 
tem vindo a melhorar o regis-
to contabilístico das despesas 
que são efectuadas no ano 
anterior ao da discussão da 
Conta Geral do Estado. Ela 
apresenta uma clareza e fiabi-
lidade, mas também mostra o 
princípio de contabilidade pú-
blica”, defendeu. (Redacção)
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As cobranças excessivas das taxas alfandegárias pela importação de produtos da vizinha 
África do Sul para Moçambique estão a agravar os produtos de primeira necessidade, no 
Mercado Grossista do Zimpeto. 

Taxas alfandegárias excessivas obrigam 
agravamento de preços no Zimpeto

Nos próximos dias os preços de produtos podem vir a agravar-se ainda 
mais, devido à cobrança excessiva nas taxas alfandegárias na importação de 
produtos” – presidente da associação dos mukeristas

Trata-se de toma-
te, batata-reno, 
cebola, entre 
outros produtos 
que estão a ser 

comercializados actualmente 
entre 350, 400 e 700 meticais. 

A informação foi avançada 
pelo presidente da associação 
dos Mukeristas, Sudecar No-
vela, que em entrevista avan-
çou que nos próximos dias os 
preços dos produtos podem 
vir a agravar-se ainda mais, 
devido à cobrança excessiva 
nas taxas alfandegárias na 
importação dos produtos. 

Na visão do presidente 
da associação dos mukeris-
tas, Sudecar Novela, o Estado 
moçambicano prejudica mui-
to o bem comum da econo-
mia informal, através das co-
branças de imposto de forma 
excessiva aos informais, que 
no meio de muitos sacrifí-
cios buscam alternativas para 
importar vários produtos da 
vizinha África do Sul para 
abastecer milhares de pessoas 
de Maputo e Matola, e não só. 

Para Novela, o gran-
de problema é a soma dos 
impostos cobrados pelo 
Estado moçambicano. 

“Estamos a falar das au-
toridades tributárias e do 
conselho municipal. Alguns 
anos atrás, o Governo tinha 
adoptado um imposto das 
pequenas e médias contri-
buintes, onde os informais 
tinham direito”, anotou,  

sustentando que este tipo 
de imposto dava mais ou 
menos uma esperança de 
luz no fundo do túnel, mas 
precisava de um pequeno 
retoque que era dar oportu-
nidade aos vendedores in-
formais de concorrerem em 
pé de igualdade com os ou-
tros contribuintes nos vários 
projectos de negócio, sobre-
tudo no que diz respeito ao 
fornecimento de bens e ser-
viços para algumas empre-
sas do Estado moçambicano.

Entretanto, segundo es-
clareceu, o projecto já foi 
apagado e já não existe. “A 
única coisa que está acesa 
neste momento é a cobrança 
de imposto de forma excessi-
va aos informais que no meio 
de muitos sacrifícios buscam 
alternativas para importar 
vários produtos da vizinha 
África do Sul para abaste-
cer milhares de pessoas de 
Maputo e Matola, e não só”. 

 Segundo suas palavras, 
o Governo exige que os in-
formais se transformem 
em comerciantes formais, 
isto significa o pagamen-
to de imposto, sendo o 
que as autoridades exigem. 

“A pregunta que não quer 
calar é que depois do infor-
mal se transformar num co-
merciante formal, qual é o 
benefício. Não há nenhum 
benefício, simplesmente é 
como meter a corda no pes-
coço e porque não consegue 
responder com as exigências 
impostas pelas autoridades”. 

“Então, as autoridades 

têm o poder de mexer com a 
corrente no pescoço do co-
merciante, que é a exigência 
dos impostos de forma ex-
cessiva. É aqui onde reside o 
grande problema”, lamenta. 

Num outro raciocínio, 
a fonte sugeriu que a úni-
ca forma de sair desta si-
tuação é o Governo reduzir 
os impostos aduaneiros de 
todo o tipo de produto que 
entra para Moçambique.

“É preciso colocar mão 
na consciência. Os infor-
mais fazem muito para o 
desenvolvimento deste país. 
Moçambique, apesar de ter 
uma terra arável, não tem 
capacidade para produção 
de vários produtos como 
a vizinha África do Sul”. 

Disse que não é em vão 
que muitos dos moçambica-

nos recorrem àquele país à 
procura das melhores con-
dições para a sobrevivência. 

“Um informal para sair 
de Maputo ou Matola até 
África do Sul gasta muito 
dinheiro, que muitas vezes 
não compensa, porque há 
vezes que o produto apo-
drece por causa da tempe-
ratura ou má conservação. 
Mesmo assim, o Governo 
continua a cobrar impos-
tos exorbitantes”, salienta.  

Referiu que a associa-
ção dos informais tem 
dado grande contribu-
to para o desenvolvimen-
to da economia nacional. 

“Se está lembrado, em 
2006 o Governo criou um 
projecto único chamado 
BAU, que significa Bal-
cão de Atendimento Úni-

co, e pela forma como o 
projecto havia sido dese-
nhado dava uma luz ver-
de aos informais”, afirmou.

Num outro desenvolvi-
mento, a fonte sublinhou que 
“os vendedores informais são 
pessoas que exercem a sua 
actividade desde a indepen-
dência nacional. Enquanto 
alguns pegavam em armas 
para lutar para libertar este 
país havia pessoas que se 
dedicavam numa outra área 
de comércio para alimentar 
aquelas crianças que eram 
abandonadas por causa da 
guerra. Alimentavam aque-
les militares que não tinham 
comida nem abrigo. Mas 
hoje estas pessoas não são 
valorizadas na íntegra. As 
únicas pessoas hoje destaca-
das são os famosos antigos 
combatentes da luta armada”.  

Sustentou que os muke-
ristas estão integrados nos 
mercados, onde mais uma 
vez pagam a taxa diária, 
mesmo os que têm banca 
própria também pagam cer-
tos impostos mensalmente. 

“De forma reiterada, to-
dos os informais contribuem 
com todas as taxas exigidas 
pelo município e pelo Go-
verno. Mas preocupa-nos 
quando as pessoas são escor-
raçadas nas imediações do 
mercado onde exercem a sua 
actividade pelo município ou 
até funcionários alfandegá-
rios posicionadas nas fron-
teiras”, sustentou. (Redacção)

Zaqueu Massala
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Foi inaugurada recentemente, no povoado de Gurai, localidade de Nacuda, posto admi-
nistrativo de Bajone, distrito de Mucubela, na província da Zambézia, uma estação de 
telefonia móvel celular, um acto presidido pelo administrador do distrito, Sertório João 
Mário Fernando.

PUB

Mucubela já possui estação móvel celular

O p r o j e c t o , 
financiado 
e desen-
v o l v i d o 
pela Voda-

com Moçambique, surgiu 
na sequência da solicita-
ção feita pela população 
local ao Governo. Com 
esta estação, a população 
de Bajone passará a ter 
acesso aos serviços de te-
lefonia, nas componentes 
de voz, dados e Internet.

Na sua intervenção, o 
administrador do distri-
to agradeceu à empresa 
Vodacom Moçambique e 
ao Instituto Nacional das 

Comunicações por terem 
escutado o grito do povo. 

Salientou que a ante-
na inaugurada fazia muita 
falta à população local e 
pediu a Vodacom Moçam-
bique e a outros operado-
res de telefonia móvel para 
que continuem a investir 
nos serviços de comuni-
cações em outros locais 
do distrito, pois Mucube-
la é um distrito muito ex-
tenso e tem muitos postos 
administrativos não co-
bertos por estes serviços.

Por seu turno, o Pre-
sidente do Conselho de 
Administração do INCM, 

presente ao acto, Tuaha 
Mote, agradeceu o ges-
to da Vodacom Moçam-
bique e explicou para os 
presentes quais as atribui-
ções do INCM, enquan-
to Autoridade Regula-
dora das Comunicações.

Mote afirmou que a ins-
talação desta estação móvel 
surge em resposta ao pedi-
do da população ao Gover-
no, aqui representado pelo 
INCM, que clamava pelos 
serviços de comunicações. 
Apelou para que não van-
dalizasse a infra-estrutu-
ra ora inaugurada e que 
fossem vigilantes. (Z.M)
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O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apelou esta semana a uma “transição energé-
tica justa” que permita ao país continuar a explorar os seus recursos de gás natural, a 
médio prazo.

Ecos da COP27

Nyusi apela à transição 
energética justa

“Para nós, uma tran-
sição energética jus-
ta é um exercício de 
inclusão social”, de-
fendeu, e acrescenta 

a necessidade do país ainda 
precisar de “continuar, a mé-
dio prazo, a utilizar recursos 
naturais, como o gás natu-
ral, que é menos poluente”.

Nyusi falava durante a 
27ª Conferência das Na-
ções Unidas sobre Mudan-
ças Climáticas (COP27), que 
começou no domingo, em 
Sharm el-Sheikh, no Egipto.

Filipe Nyusi defendeu que 
os países pobres devem ter a 
oportunidade de utilizar os 

seus recursos energéticos de 
forma equilibrada, para o seu 
desenvolvimento social e eco-
nómico, assim como têm fei-
to os Estados desenvolvidos.

“É necessário que os 
países se alinhem com o 
equilíbrio adequado entre 
desenvolvimento e susten-
tabilidade ambiental”, disse.

Nyusi defendeu o apro-
fundamento de parcerias e 
cooperação no combate às 
alterações climáticas, salien-
tando a importância do fi-
nanciamento para a preven-
ção e mitigação dos impactos 
das alterações ambientais.

Falando do grau de vul-

nerabilidade de Moçambique 
às catástrofes naturais, Nyusi 
disse que o país está empe-
nhado em acções de preven-
ção e mitigação dos efeitos 
dos choques climáticos, atra-
vés da criação de mecanis-
mos de alerta precoce e estra-
tégias de adaptação ao clima.

O Chefe de Estado tam-
bém convocou a comunida-
de internacional e parceiros 
de negócios privados para 
ajudar na mobilização de re-
cursos e tecnologias voltadas 
para a restauração e conser-
vação dos manguezais e da 
riqueza da biodiversidade 
do país em geral. (in Lusa)

TSU faz parte dos acordos entre Governo e FMI

O representan-
te do Fundo 
M o n e t á r i o 
Inte r n a c i o -
nal (FMI) em 

Moçambique, Alexis Meyer-
-Cirkel, manifesta o apoio do 
FMI à actual reforma salarial 
em curso no país, que ficou 
conhecida por TSU.De acor-
do com Alexis Meyer-Cirkel, 
Moçambique deve continuar 
empenhado na realização de 
reformas, apesar dos desa-
fios devido a contestação por 
sectores que se sentem lesa-
dos, sobretudo na manuten-
ção dos direitos adquiridos.

“O Governo tem um pa-
cote de reformas muito am-
plo e a expectativa é que se 
mantenha”, disse Meyer-
-Cirkel, citado pela Lusa.

A TSU é apenas uma 
dessas reformas e foi im-
plementada em Outubro 
passado pelo Governo, ale-
gadamente visando simpli-
ficar e reequilibrar os paga-
mentos na Função Pública.

“Tenho acompanha-
do os protestos nos jor-
nais, embora não conheça 
os detalhes das reivindica-
ções”, disse o representante 
do FMI, admitindo que “a 
complexidade das reformas 
pode levantar questões.

Acho que o Governo está 
fazendo todo o exercício para 
tentar esclarecer o espírito da 
reforma [TSU] e resolver as 
dificuldades que surgirem. 
Não vejo isso como fora 
do comum”, acrescentou.

Meyer-Cirkel acredita na 
virtude da TSU de “simplifi-
car a escala salarial do Esta-
do”, introduzir “critérios mais 
claros” de classificação e esti-
mular o “aumento da eficácia”.

“No passado”, sublinhou 
o representante do FMI, 
“houve um aumento mui-
to forte da despesa com 
salários, e é muito impor-
tante que, a longo prazo, 
esta dinâmica seja contida”.

O memorando com o Go-
verno que sustenta o progra-
ma de apoio de 470 milhões 
de dólares do FMI estipula 
que Moçambique deve, nos 
próximos quatro anos, redu-
zir os salários do sector pú-
blico de 13,8% para 10,8% do 
Produto Interno Bruto (PIB).

Vai doer um pouco
Em Maio, dias após o 

acordo com o FMI, o Presi-
dente moçambicano admi-
tiu que o programa de assis-
tência financeira iria “doer 
um pouco”, salientando que 
“é preciso fazer alguma coi-
sa”, em vez de “esperar”.

Médicos e professores de-
safiaram mais visivelmente 
o TSU, enquanto o Governo 
criou uma comissão que tra-
balhará para resolver todas as 
reclamações de funcionários 
públicos sobre a nova tabela 
num prazo máximo de 15 dias.

Os protestos contra a 
implementação da nova ta-
bela salarial sobem de tom, 
contrariando o optimismo 
manifestado pelo Executi-
vo, tendo o Chefe de Estado 

afirmado que a maioria dos 
funcionários está feliz com 
o TSU. O Executivo argu-
menta que o objectivo é pa-
dronizar o sistema de remu-
neração anterior, que tinha 
cerca de 103 tabelas salariais 
e 5.625 salários diferentes 
para funcionários que exer-
ciam a mesma função. Mas 
os funcionários públicos ago-
ra se queixam de injustiças.

A polémica sobre a tabe-
la salarial única na semana 
passada levou o Presiden-
te Filipe Nyusi a apelar à 
calma, face às ameaças de 
greve em vários sectores 
da economia. A Renamo, o 
maior partido da oposição, 
exigiu a demissão dos mi-
nistros das Finanças e da 
Função Pública. (Redacção)
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Olhar de lince Ivan Gonçalves: ivanpapucidesg@gmail.com

Desafios e oportunidades da indústria açucareira em Moçambique

O caso de Sofala
Permitam-me referir que para além dos estudos já elaborados sobre esta temática tra-
zemos a nossa contribuição que, de per si, não encerra o debate sobre este tópico, mas 
suscita questionamentos sobre que acções são necessárias para ultrapassar os constran-
gimentos que afectam o desenvolvimento do potencial de toda a cadeia de valor do sec-
tor do açúcar.

Apesar do estu-
do cingir-se ao 
caso específico 
da província 
de Sofala acre-

ditamos que no final desta 
sessão iremos colher contri-
buições e extrair lições sobre 
os principais constrangimen-
tos e oportunidades para a 
maximização da produção 
do açúcar e dos derivados 
da cana-de-açúcar no país.

Uma das constatações do 
estudo é que não obstante 

as medidas proteccionistas 
e os incentivos atribuídos, a 
indústria ainda está a ope-
rar muito abaixo do seu po-
tencial, e a produção actual 
do açúcar tende a reduzir.

A título de exemplo, a 
produção total do açúcar 
nos últimos 5 anos atingiu 
o máximo de 415 mil tone-
ladas em 2019, tendo a cifra 
recuado para cerca de 270 
mil toneladas em 2021, re-
duzindo igualmente a sua 
contribuição no emprego, 

no Produto Interno Bruto e 
na arrecadação de divisas.

Ainda sobre o impacto da 
redução da produção do açú-
car no emprego, dos cerca de 
30 mil trabalhadores que es-
tavam empregados em 2013 
registou-se uma redução 
para quase metade em 2021.

Adicionalmente, o peso 
do açúcar na indústria trans-
formadora baixou de 11 por-
cento em 2013 para apenas 2 
porcento em 2021, enquan-
to as receitas de exporta-

ção declinaram de cerca de 
156 milhões de dólares para 
cerca de 40 milhões de dó-
lares, no mesmo período.

Para além dos aspectos 
acima descritos há um en-
tendimento por parte dos 
produtores de falta de trans-
parência no processo de for-
mação de preços da cana-
-de-açúcar e ausência de 
uma estratégia integrada, 
visando maximizar a cadeia 
de valor da cana-de-açúcar.

Como forma de maxi-

mizar os ganhos na indús-
tria, o estudo sugere, entre 
outros aspectos, a definição 
e implementação de um pla-
no-director para a promo-
ção do sector açucareiro. 

Em nosso entender, o re-
ferido plano deverá conter 
uma estratégia clara de diver-
sificação para aproveitamento 
de subprodutos da cana, me-
canismos de coordenação de 
investimentos, pesquisas, de-
terminação de preços e respon-
sabilidade social. (Redacção)
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O Executivo de Filipe Nyusi contraiu uma dívida avaliada em 200 milhões de dólares, su-
postamente para financiar o Projecto de Aceleração Digital de Moçambique. 

Também  curamos:

Diabetes tipo 2!!

Pressão alta 
hipertensão!!

Câncer de próstata!!

Pomada Aumento Peniano!!

TSONGA: Pode aumentar o tamanho 
do seu pênis de 3 até 6 cm a mais, de 
comprimento e circunferência em 
apenas poucos dias!!

Reforço sexual,  
libido, Ereção!!    

MATIMBA: 
Ereção mais forte e duradoura e ,finalmente  obter 
uma vida sexual satisfatória, em apena uma semana!!

Reforça a Libido, apetite sexual,   WhatsApp: +27 83 323 9106
doctor.mpande@gmail.com 

PUB

Pelouro dos Transportes e Comunicações pede 200 milhões de dólares

Mais dívidas a pretexto da 
digitalização

A informação foi 
partilhada esta 
terça-feira pelo 
porta-voz do 
Governo, Fili-

mão Suazi. Apesar do Gover-
no não detalhar sobre a mes-
ma quantia, segundo Suazi, 
que falava depois de mais uma 
sessão do Conselho de Minis-
tros, que apreciou e aprovou a 
resolução que ratifica o acor-
do de financiamento em cré-
dito junto da Associação de 
Desenvolvimento Internacio-
nal (IDA), o contrato foi ce-
lebrado em Agosto passado. 

O montante contraído em 
nome de financiamento do 
Projecto de Aceleração Digi-
tal de Moçambique (MDAP), 
sob tutela do pelouro dos 
Transportes e Comunicações, 
acontece depois do Executivo 
ter solicitado outro no tran-
sacto ano de 2021, em nome 
da necessidade de reforço da 
segurança pública, um pre-
texto que até esta parte não 

aparenta resultados palpáveis.
Com o projecto MDAP, o 

Executivo espera ampliar a 
disponibilidade de banda lar-
ga para indivíduos e o Gover-
no aumentar a inclusão digi-
tal e acelerar a transformação 
digital em sectores econó-
micos e sociais estratégicos. 

Apesar dos passos que o 
país deu na componente da 
digitalização, dados apontam 
que entre 2015 e 2021 a per-

centagem de pessoas que têm 
acesso a internet subiu de 
15 para apenas 32 porcento, 
ou seja, mais de dois terços 
de moçambicanos ainda não 
têm acesso a internet, e estão 
excluídos do mundo digi-
tal. Entre os não conectados, 
perto de três quartos dizem 
não poder pagar serviços de 
internet ou dispositivos liga-
dos à internet, como smar-
tphones e computadores.

O país continua com níveis 
preocupantes de acesso às tec-
nologias digitais. Dois terços 
da população vive em zonas 
rurais e sem qualquer sinal 
de banda larga móvel. Esta si-
tuação piora nas zonas rurais, 
existindo casos em que as co-
munidades vivendo em pon-
tos fronteiriços consigam se 
comunicar através das redes 
móveis dos países vizinhos. 

A localidade de Ma-

nhoca, no distrito de Ma-
tutuíne, província de Ma-
puto, é disso exemplo, 
existindo ainda outros pontos 
nessas condições em outros 
locais deste mesma província.

Revisão da Lei de Minas 
e Petróleo

Na mesma sessão, o 
Governo aprovou a pro-
posta de Lei que revê a 
Lei de Minas e Petróleo. 

Segundo o porta-voz, a 
revisão das leis ajusta-as aos 
desenvolvimentos registados 
no sector de petróleo, gás e 
minas, de modo a acelerar o 
processo de expansão e de-
senvolvimento sócio-econó-
mico das províncias onde se 
localizam os empreendimen-
tos petrolíferos e mineiros, 
atenuando as desigualdades 
económicas, ou seja, o Go-
verno pretende com as me-
xidas permitir que os locais 
de exploração tenham maio-
res benefícios, contrariando 
o actual cenário. (Redacção)

Luís Cumbe
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O final do ano escolar foi antecipado duas semanas para 25 de Novembro, no Uganda, de-
vido ao surto de ebola, que já matou oito crianças desde 20 de Setembro, anunciou esta 
terça-feira a ministra da Educação.

Ebola força fecho do ano 
escolar no Uganda

“As escolas de enfer-
magem, primárias e 
secundárias fecharão 
para o terceiro se-
mestre na sexta-fei-

ra, 25 de Novembro de 2022”, 
afirmou, acrescentando que 
as escolas “terão de realizar 
exames um pouco mais cedo 
a partir da próxima semana”.

O ressurgimento do ví-
rus de ebola, tornado oficial 
pelo Governo ugandês, a 20 
de Setembro, o primeiro des-
de 2019, neste país da África 
Oriental, provocou morte a 
53 pessoas, de 135 casos de in-
fecção, de acordo com dados 
oficiais de 6 de Novembro.

Segundo Museveni, foram 
identificados 23 casos de in-
fecção em crianças, oito das 
quais morreram e 16 outras 
foram colocadas em quaren-
tena, a partir de 4 de Novem-
bro de 2022, para avaliar uma 
possível infecção pelo vírus.

Entre os casos de infec-
ção estão 11 crianças que 
frequentam cinco escolas 
na capital Kampala, nos vi-
zinhos distritos de Wakiso 
e Mubende, acrescentou.

“O encerramento pre-
coce das escolas reduzirá as 
áreas de concentração onde 
as crianças estão em estreito 
contacto diário com outras 
crianças, professores e outro 
pessoal que pode espalhar o 
vírus”, afirmou a ministra.

As autoridades prolon-
garam no sábado, por três 
semanas, o confinamento 
em dois distritos centrais, 
epicentros da epidemia, com 
proibição de viagens e encer-
ramento de locais públicos.

Actualmente, não exis-
te vacina para a estirpe 
do Sudão do vírus ebo-
la, que assola o Uganda.

No entanto, o Estado 
aguarda agora a distribui-
ção de duas vacinas que se 
encontram na fase final dos 
protocolos para o estudo an-
tes que a Autoridade Nacio-
nal de Medicamentos emi-
ta licenças de importação.

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) juntou-se, 
entretanto, ao Ministério 
da Saúde do Uganda para 
apoiar os testes de vacinas 
contra o ebola, devido ao 

surto desta doença no país.
O ebola é uma febre he-

morrágica viral frequente-
mente fatal. A doença tem 
o nome de um rio na Re-

pública Democrática do 
Congo (RDCongo), onde 
foi descoberta em 1976.

A transmissão huma-
na dá-se através de flui-

dos corporais, sendo os 
principais sintomas a fe-
bre, vómitos, hemorra-
gia e diarreia. (Redacção)

Estados Unidos denunciam células 
terroristas na África do Sul

O E s c r i t ó r i o 
de Controlo 
de Activos 
E s t range i -
ros (OFAC) 

do Departamento do Te-
souro dos Estados Unidos 
(EUA) “designou” quatro 
membros de uma célula 
do Estado Islâmico do Ira-
que e da Síria (ISIS) ope-
rando na África do Sul.

Uma declaração diz 
que os quatro forneceram 
apoio técnico, financeiro 
ou material ao grupo ter-
rorista. O Tesouro dos EUA 
designou ainda oito em-
presas pertencentes, con-
troladas ou dirigidas por in-
divíduos nesta célula do ISIS.

O mais recente envolvi-
mento do ISIS na África do 
Sul vem logo após um alerta 
de terrorismo emitido pela 
Embaixada dos EUA em 
Pretória, alertando sobre 
um possível ataque terroris-
ta na área maior de Sandton.

Os membros sul-africa-
nos do ISIS são associados 
do líder da célula ISIS desig-
nado pelo Tesouro, Farhad 
Hoomer, “que continua a 
perseguir os objectivos do 
ISIS na África Austral e 
expressa vontade e inten-
ção de atacar os interesses 
dos EUA e seus aliados”.

Os irmãos Nufael Akbar 
e Yunus Mohamad Akbar 
são membros seniores de 
uma célula do ISIS basea-
da em Durban, África do 
Sul, liderada por Hoomer. 

Nufael Akbar colaborou 
e foi dirigido por Hoomer. 
Ele é, de acordo com o co-
municado, “uma figura cen-
tral de comando na célula 
ISIS baseada em Durban”. 
O irmão Yunus funciona 
como executor da célula e 
coordenador de logística.

A acção da OFAC, im-
posta por ordem executiva, 
tem como alvo dois outros 
associados do Hoomer, Mo-
hamad Akbar e Umar Ak-
bar. Eles foram presos em 
2018 pelas autoridades sul-
-africanas, juntamente com 
Hoomer, por envolvimento 
num plano para implantar 
dispositivos incendiários 
improvisados perto de uma 
mesquita e edifícios comer-
ciais em KwaZulu-Natal.

Os quatro são acusados 
de terem assistido mate-
rialmente, patrocinado ou 
fornecido suporte financei-
ro, material ou tecnológi-
co para, ou bens ou servi-
ços, ou em apoio ao ISIS, 
disse o Tesouro dos EUA.

A OFAC acusa ainda 
quatro empresas sediadas na 

África do Sul em conexão 
com Nufael Akbar e Yunus 
Mohamad Akbar, bem como 
outras quatro empresas 
pertencentes, controladas 
ou dirigidas por Hoomer. 
As empresas são MA Gold 
Traders, Bailey Holdings, 
Flexoseal Waterproofing So-
lutions, HJ Bannister Cons-
truction, Sultans Construc-
tion, Ashiq Jewellers, Ineos 
Trading e Shaahista Shoes.

A “designação” do Te-
souro dos EUA significa 
que todos os bens e in-
teresses em propriedade 
daqueles designados nos 
EUA devem ser bloquea-
dos e relatados ao OFAC.

O Tesouro dos EUA ale-
gou que Hoomer arrecadou 
dinheiro para sua célula do 
ISIS por meio de sequestro e 
extorsão e esteve em contac-
to com membros do ISIS na 
República Democrática do 
Congo (RDC), bem como 
em toda a África do Sul.

Hoomer foi sanciona-
do pelos EUA em Março 
e entre os presos em 2018 
pela trama da mesquita de 
Durban, embora o caso 
tenha sido encerrado em 
2020 em meio a atrasos dos 
promotores. (Redacção)
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Escolas da Matola excluídas 
do campeonato da CAF

Primeiro importa referir que temos um ‘agreement’ com 
o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano 
e Secretaria de Estado do Desporto, mas infelizmente 
ninguém se disponibiliza para o apoio nesta deslocação ao 
Malawi” – Feizal Sidat

As escolas secundárias da Matola e da Liberdade, em masculinos e femini-
nos, não vão participar na fase zonal do Campeonato Escolar Africano da 
CAF, devido a problemas financeiros por parte da Federação Moçambicana 
de Futebol (FMF)

Reagindo às recla-
mações dos trei-
nadores e atletas 
das escolas se-
cundárias da Ma-

tola e da Liberdade, o presiden-
te da Federação Moçambicana 
de Futebol, Feizal Sidat, disse 
que para a participação das 
duas escolas na fase regional da 
competição, após terem venci-
do as fases provinciais, faltam 
fundos relativos à logística.

“Primeiro importa refe-
rir que temos um ‘agreement’ 
com o Ministério da Educa-
ção e Desenvolvimento Hu-
mano e Secretaria de Estado 
do Desporto, mas infelizmen-
te ninguém se disponibiliza 
para o apoio nesta deslocação 
ao Malawi. São jovens de 14 
e 15 anos. É uma escola, não 
é uma selecção da província, 
e não é uma selecção nacio-
nal”, justificou Feizal Sidat.

O presidente da FMF 
acrescentou que continua a 
bater às portas para viabili-
zar a participação no certame.

“Nós já fizemos um ofí-
cio à Confederação Africa-
na de Futebol para que haja 
essa abertura e para que 
possamos ter valores para 
nós viajarmos”, assegurou 

Segundo a Federação 
Moçambicana de Futebol, a 
participação dos represen-

tantes moçambicanos está 
avaliada em aproximadamen-
te 60 mil dólares, valor de 
que a instituição não dispõe.

“Questionámos nós, como 
Federação Moçambicana de 
Futebol: Investindo este va-
lor qual será o benefício em 
termos competitivos traria 
para nós? Esta é uma compe-
tição mais de carácter social, 
acredito eu, e não de carác-
ter desportivo”, questionou. 
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No campo de Kape-kape

Chuvas e vandalismo 
condicionam torneio recreativo 

Hoje, para além do campo estar alagado em tempo chuvoso, também carece de 
outras melhorias, tal como a reposição ou construção do muro de vedação, ora 
vandalizado por alguns moradores deste bairro” – gestor do Kape-kape

As chuvas que têm vindo a cair nos últimos dias na cidade de Maputo, e não só, estão a 
condicionar o torneio recreativo que deveria ter lugar no campo de Kape-kape, nos arre-
dores da cidade de Maputo. 

O facto foi re-
velado por 
V i t i n h o 
G u a m b e , 
gestor da-

quela infra-estrutura des-
portiva no bairro do Cha-
manculo, em conversa com a 
nossa equipa de reportagem.

Vitinho Guambe, gestor 
desportivo do campo de Ka-
pe-kape, localizado num dos 
bairros mais históricos da 
capital moçambicana, con-
tou que no tempo chuvoso 
aquele recinto desportivo 
fica totalmente alagado e que 
para o mesmo secar leva se-
manas, facto que condicio-
na os torneios recreativos.

Nas palavras do gestor 
desportivo, Chamanculo é 
um bairro com muitos jo-
vens talentosos que gostam 
de jogar a bola, mas a situa-
ção torna a prática difícil 
porque o único recinto des-
portivo que o bairro possui 
quando chega o tempo chu-
voso fica totalmente alagado.

Neste momento, segundo 
deu a entender a fonte, todos 
os jogos de recriação foram 
cancelados por causa das 
chuvas que têm vindo a cair 
nos últimos dias. Para solu-
cionar o problema, Guambe 
diz que a sua direcção está a 
trabalhar com vista a encon-
trar uma solução para rever-
ter o cenário através de um 
pedido de apoio junto do 
Conselho Municipal da Ci-
dade de Maputo ou de Fun-

do de Gestão Desportiva.   
Outrossim, segundo ex-

plicou aquele gestor despor-
tivo, tem a ver com a vanda-
lização da rede e do muro 
de vedação protagonizada 
por alguns indivíduos de 
má-fé, que “não querem ver 
as crianças a jogar futebol”.    

“Enquanto nós luta-
mos para manter o campo 
e nas melhores condições, 
para que as crianças pos-
sam aprender a jogar fu-
tebol, há pessoas de má-
-fé que lutam para sabotar 
o nosso trabalho através 
da vandalização da rede e 
do muro que no passado 
dava uma beleza ao campo.

Hoje, para além do cam-
po estar alagado no tempo 
chuvoso, também carece de 
outras melhorias, tal como 
a reposição ou construção 
do muro de vedação, ora 
vandalizado por alguns mo-
radores deste bairro”, disse.

Moradores atiram 
culpa à FMF 

Interpelados pela nossa 
equipa de reportagem, alguns 
moradores daquele bairro 
mostraram-se indignados 
pela forma como o campo fica 
no tempo chuvoso e atiram a 

culpa ao organismo máximo 
do futebol moçambicano que, 
segundo eles, não está a fazer 
nada para reverter a situa-
ção daquela infra-estrutura 
desportiva, que no passado 
foi um lugar de destaque.

Sérgio Fernando, 19 anos 
de idade, residente naque-
le bairro, disse tratar-se de 
“uma autêntica vergonha, na 
medida em que a Federação 
Moçambicana de Futebol não 
está a dar apoio, sobretudo 
no que diz respeito à reabili-
tação e manutenção daquela 
infra-estrutura desportiva, 
onde no passado treinaram 
grandes figuras, como é o 
caso da campeã mundial dos 
800 metros, Lurdes Mutola.

“O único divertimento dos 
jovens deste bairro é o futebol 
ou exercícios físicos, nas pri-

meiras horas, mas como vê, 
desde que caiu a chuva já lá 
vão quase três semanas, não 
temos onde brincar”, lamenta.

Enquanto isso, Célsio 
Afonso, outro morador da-
quele bairro, considera que 
se não houver intervenção 
urgente no que diz respei-
to à manutenção o campo 
poderá ficar para história.

“Não é possível a gente 
jogar nestas condições, aliás, 
este campo teve muro de ve-
dação e rede, mas a rede foi 
vandalizada por alguns mora-
dores de má-fé que cortaram 
a rede e destruíram o muro, 
tanto é que alguns moradores 
usam uma parte do campo 
como caminho para sair de 
um ponto para o outro”, acres-
centa Afonso, visivelmen-
te preocupado. (Redacção)  
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Líderes comunitários do país exigem que o Governo proceda com o apoio social às raparigas 
resgatadas dos casamentos prematuros, previsto na Lei contra os casamentos prematuros.

Resgatadas dos casamentos prematuros

Governo faz vista grossa 
à reinserção de raparigas

O Fórum da So-
ciedade Civil 
para os Direi-
tos da Criança 
(ROSC) e seus 

parceiros levaram a cabo, na 
semana finda, a conferên-
cia regional dos líderes co-
munitários, um evento que 
tipificou os líderes comuni-
tários como agentes de mu-
dança na prevenção e com-
bate às uniões prematuras.

Dados tornados públicos 
no evento revelam que o 
nosso país tem uma das taxas 
mais elevadas de uniões pre-
maturas no mundo, afectan-
do quase uma em cada duas 
raparigas, e tem a segunda 
maior taxa na subregião da 
África Oriental e Austral. 
Cerca de 48% das mulheres 
em Moçambique com idades 
entre os 20 e 24 anos já foram 
casadas ou estiveram numa 
união, antes dos 18 anos 
e 14% antes dos 15 anos.

De acordo com a lei con-
tra os casamentos prematu-
ros em vigor no país, após 
a dissolução do casamento 
prematuro a rapariga deve 
ser afectada numa institui-
ção destinada ao abrigo, 
cuidados e sustento de ví-

timas de união prematura.
“Compete ao Governo es-

tabelecer programas orienta-
dos para prevenir e combater 
a união prematura, nomea-
damente criar oportunida-
des para as famílias social 
e economicamente vulnerá-
veis para obterem rendimen-
tos, através de programas 
de formação e de promo-
ção de iniciativas empresa-
riais locais”, lê-se na Lei.

Governo deve criar 
emprego e dar 

assistência social
O líder comunitário da 

província de Cabo Delgado, 
Celestino Bachir, lamen-
ta que apesar da lei contra 

as uniões forçadas ser um 
passo importante, esta entra 
em choque com outras prá-
ticas, como é o caso, sobre 
a lei da diversão nocturna, 
onde sobretudo raparigas 
menores de idade se fazem 
a esses locais, expondo a sua 
situação de vulnerabilidade.

Outra desculpa apresen-
tada pelos pais para não re-
ter as raparigas no lar, em 
Pemba, é o desemprego, as 
crianças concluem o ensi-
no secundário e continuam 
à deriva, nesta senda, Ba-
chir defende que o Gover-
no deveria criar pequenos 
projectos para os recém-
-graduados, bem como a 
concessão de bolsas de estu-

do, sobretudo para raparigas.
“Outra questão que fui 

constatar na minha pesquisa 
é a corrupção, há corrupção 
nos líderes comunitários de 
base, estou a falar dos che-
fes de quarteirão, secretá-
rios de bairros, no momento 
que são dados mil meticais, 
eles não denunciam os ca-
samentos prematuros”, 
disse Celestino Bachir.

Por seu turno, o líder 
comunitário de Majune, 
província de Niassa, Lau-
rentino Kangara, diz que os 
líderes comunitários ain-
da são tímidos em denun-
ciar casos de uniões força-
das nas suas comunidades.

Contudo, Kangara conta 
que graças à sua interven-
ção, em coordenação com 
a Polícia de República de 
Moçambique (PRM), em 
Majune, um coordenador 
de uma escola secundária 
local está detido e vai cum-
prir uma pena de oito anos, 
por ter engravidado uma me-
nina de 13 anos de idades.

“No meu trabalho de 
sensibilização, neste ano 
só, eu consegui resgatar 
11 raparigas dos casamen-
tos prematuros para a es-

cola, e não só. Tivemos 13 
raparigas que contraíram 
gravidezes precoces na es-
cola”, explicou Kangara.  

Entretanto, a nossa fonte 
alega que a lei contra os ca-
samentos prematuros existe, 
mas há ainda alguns artigos 
que não são cumpridos, por 
exemplo, o capítulo que 
fala sobre a reintegração de 
uma rapariga para a escola.

A líder comunitária do 
distrito de Jangamo, na 
província de Inhambane, 
Albertina Fabião, expli-
ca ter conseguido resgatar 
32 raparigas do lar, e das 
32, 25 voltaram à escola 
secundária, para continua-
rem com os seus estudos. 

“Faço acompanhamento 
durante o regresso delas à es-
cola para não desistirem pelo 
menos até à 12ª classe, e todas 
elas concluíram a 10ª classe. 

Para estimular outras ra-
parigas a abandonarem o lar 
mandamos para formação 
de culinária e corte e costu-
ra, depois da formação elas 
recebem quites para o início 
dos seus trabalhos, é assim 
que trabalhamos no distri-
to de Jangamo”, disse Al-
bertina Fabião. (Redacção)
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