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“Barão da droga” na AR 
conhecido próximo ano

Foi formada uma comissão parlamentar que tem a obrigação de apresentar o relatório, 
até ao dia 2 de Fevereiro de 2023. 

“É um calendário 
bastante apertado, mas 
faremos o melhor para 
que, até lá, esteja dispo-
nível e o caso esteja es-
clarecido”, esclarece o 
presidente da comissão 
de inquérito parlamen-
tar, o deputado da Fre-
limo, António Niquice.

António Niquice afir-
mou esta quarta-feira que 
os resultados da inves-

tigação da acusação de 
deputado no tráfico de 
drogas, usando o Porto 
de Macuse, na província 
da Zambézia, serão co-
nhecidos no dia 2 de Fe-
vereiro do próximo ano. 

Trata-se de um caso 
que foi despoletado atra-
vés de uma denúncia fei-
ta no início do mês pelo 
grupo parlamentar da 
Renamo, em sessão ple-
nária, dando voz a uma 
informação do Serviço 

Nacional de Investiga-
ção Criminal (SERNIC), 
ao nível da província da 
Zambézia, sobre a exis-
tência de um deputa-
do tido como “barão da 
droga”, que opera atra-
vés do Porto de Macuze. 

Entretanto, a 23 de 
Dezembro em curso, a 
Assembleia da Repúbli-
ca anunciou a criação 
de uma comissão parla-
mentar para investigar 
o alegado envolvimento 

de um deputado no trá-
fico de drogas, usando 
o Porto de Macuse, na 
província da Zambézia.

Esta quarta-feira, o 
Presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da AR, que inves-
tiga o suposto deputado 
traficante de droga, An-
tónio Niquice, anunciou 
o arranque das investiga-
ções do caso, sendo que 
os resultados devem ser 
apresentados no próximo 
ano, no mês Fevereiro.

Niquice referiu ain-
da que a comissão vai 
fazer-se ao terreno em 
Janeiro, a princípio na 

segunda semana. “Vamos 
interagir com várias enti-
dades, desde o Ministério 
Público, o SERNIC, a 
PRM, até as autoridades 
locais do distrito de Na-
macurra, onde se localiza 
o Porto de Macuse”, afir-
mou, apontado que “para 
podermos ter elementos 
substantivos que nos pos-
sam dar matéria bastante 
e clarificadora desta ale-
gação apresentada em 
sede do plenário, pelo 
deputado da Renamo, 
Venâncio Mondlane”.

Para o Presidente da 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), es-

Dionildo Tamele
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tes encontros são apenas 
para desenhar o plano 
de actividades, fazer os 
devidos contactos e ga-
rantir que as actividades 
arranquem conforme 
o acordado. Contudo, 
até ao momento são es-
cassas as informações.

Afirmou ainda que a 
apresentação dos resulta-
dos do inquérito é crucial 
para o esclarecimento 
do caso e para devolver 

o bom nome da Assem-
bleia da República.

“A comissão tem a 
obrigação de apresen-
tar o relatório até ao dia 
2 de Fevereiro de 2023. 
É um calendário bastan-
te apertado, mas fare-
mos o melhor para que, 
até lá, esteja disponível 
e o caso esteja escla-
recido”, disse Niquice.

A pergunta que se 
pretende responder, 

com este inquérito, é 
se existe ou não um de-
putado da Assembleia 
da República envolvi-
do no tráfico de drogas.

“Na Constituição da 
República, no que tange 
a práticas criminais, nin-
guém está acima da lei, 
por isso, havendo essa 
possibilidade, terá que in-
correr em responsabiliza-
ção nos termos da própria 
lei”, explicou Niquice.

Recorde-se que a 
criação da CPI, pela Co-
missão Permanente da 
Assembleia da Repúbli-
ca (CPAR), surge na se-
quência da informação 
veiculada, em Plenário 
da Assembleia da Repú-
blica, do dia 01 de De-
zembro de 2022, pelo de-
putado Venâncio António 
Bila Mondlane, Relator 
da Bancada Parlamentar 
da Renamo, dando conta 

do alegado envolvimento 
de um deputado da As-
sembleia da República, 
no tráfico de droga, usan-
do o Porto de Macuse, na 
província da Zambézia.

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito é com-
posta por sete deputados, 
sendo quatro da Frelimo, 
dois da Renamo e um 
do MDM. (Redacção)
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“O fiscal do partido político não pode ser um sobrinho, um militante do 
partido, não se trata de dar emprego às pessoas; fiscal do partido político 
é uma pessoa que tem que conhecer os princípios e os procedimentos, em 
relação ao recenseamento eleitoral, porque na sua fiscalização podem 
ocorrer irregularidades, então, o fiscal deve saber como se reclama, em 
que momentos, e junto de quem deve reclamar” – Professor Guilherme 
Mbilana.

Para evitar manipulação do recenseamento eleitoral em 2023

Não se pode convidar fiscais 
na barraca

O docente universitário e membro do Observatório Eleitoral, Guilherme Mbilana, defen-
de que os partidos políticos, coligações, grupo de cidadãos eleitores precisam ter forma-
ção, recursos e organização para suportar o processo eleitoral.

Dos dados do 
recenseamen-
to eleitoral 
é possível 
se saber, por 

exemplo, quantos assentos 
estarão dispostos naque-
la autarquia para o Parla-
mento, daí que, conforme 
se sabe, dados divulgados 
pelo Instituto Nacional de 
Estatísticas (INE), do cen-
so populacional de 2017, 
desmascaram a fraude ali 
montada, com a conivên-
cia dos órgãos de Adminis-
tração Eleitoral (STAE).

Tal como nas recentes 
eleições angolanas onde os 
mortos votaram, em Gaza o 
INE disse que a população em 
idade eleitoral é de 825.530, 
não 1.166.011 eleitores, um 
total de 340.481 eleitores a 
mais, nos dados do STAE.

Não é por acaso que o 
partido Frelimo, em Gaza, 
teve o melhor resultado 
com o seu candidato, Fili-
pe Nyusi, ao obter 94% dos 
votos nas presidenciais, e 
o partido a angariar 93% 
e 95% para as legislativas 

e para as assembleias pro-
vinciais, respectivamente.

Capacitação de 
jornalistas

Entretanto, na semana 
finda, 30 jornalistas da pra-
ça que foram capacitados 
em matérias de Contencioso 
Eleitoral ficaram a saber que 
a fraude no recenseamen-

to eleitoral da província de 
Gaza poderia ter sido evi-
tada se os partidos políti-
cos, sobretudo da oposição, 
dominassem a Lei Eleito-
ral e seus procedimentos.

Na óptica dos formado-
res da referida capacitação, 
não basta haver fraude, e 
todo mundo ver, é preciso 

reclamar ou requerer, de-
pendendo da fase, ao órgão 
competente. No caso, na 
fase de recenseamento elei-
toral, os partidos da oposi-
ção com representação no 
STAE e CNE deveriam ter 
reclamado a fraude através 
do seu fiscal, nos postos de 
recenseamento eleitoral.

Não se pode convidar 
fiscais na barraca

Segundo o professor Gui-
lherme Mbilana, o proces-
so de recenseamento elei-
toral é uma das fases mais 
cruciais do ciclo eleitoral.

Questionado sobre como 
evitar a fraude do recensea-

Dávio David
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Quer ser fitness?! 
Quer ficar em forma e tonificar o seu corpo na comodidade?

Davane 
Physique

Foi ontem conhecida a moldura penal contra os 11 réus que o Tribunal julgou provados 
os factos criminais por eles praticados, no caso das “dívidas ocultas”.  

Sentença das “dívidas ocultas” 

Juiz condena apenas 11 réus do 
maior escândalo financeiro do país

Contra as ex-
p e c t a t i v a s 
do Ministé-
rio Público 
(MP), que 

exigia a condenação de de-
zoito réus e absolvição de 
um, o juiz Efigénio Bap-
tista, que julga o caso das 
“dívidas ocultas”, apenas 
sentenciou onze réus, ab-
solvendo um total de oito, 
tal como alertou duran-
te a leitura da sentença.  

Junto da moldura penal, 
o juiz condenou igualmen-
te os réus ao pagamento 
de uma indemnização de 

2.900.500 milhões de dó-
lares, a que deve acrescer 
o valor de juros, calcu-
lados à taxa legal, desde 
a prática dos factos até 
à execução da sentença. 

O juiz condenou a doze 
anos de prisão a seis réus, 
de um total de onze, no-
meadamente Gregório 
Leão, antigo director-geral 
dos Serviços de Informa-
ção e Segurança do Estado 
(SISE), António Carlos do 
Rosário, ex-director de In-
teligência Económica do 
SISE, Armando Ndambi, 
filho do antigo Presiden-
te da República, Armando 
Emílio Guebuza, Teófilo 

Nhangumele, intermediá-
rio entre o Governo e a 
Privinvest, Bruno Langa, 
também intermediário e 
amigo do co-réu Nambi, e 
Renato Matusse, antigo as-
sessor político de Guebuza. 

Enquanto isso…
Aos outros co-réus as 

penas foram razoavelmen-
te brandas, a exemplo de 
Cipriano Mutota, que teve 
10 anos de prisão, Ânge-
la Leão, 11 anos, Fabião 
Mabunda, 11 anos, Maria 
Inês Dove, 11 anos, Sér-
gio Namburete, 11 anos. 

Entretanto, os co-
-réus Sidónio Sitoe, Elias 

Moiane, Mbanda Hein-
ning, Zulficar Hamad, 
Crimildo Manjate, e os 
três estafetas da Afri-

câmbios, Naimo Quimbi-
ne, Simione Mahumane, 
Khessauje Pulshande, fo-
ram absolvidos pelo juiz.  

Luís Cumbe

mento eleitoral em Gaza, 
em 2023, Mbilana defende 
que os partidos políticos, as 
coligações e grupo de cida-
dãos eleitores, todos eles de-
vem fazer o seu trabalho de 
casa, que passa primeiro por 
conhecer o calendário elei-
toral, concretamente a fase 
do recenseamento eleitoral.

“É preciso conhecer o nú-
mero de postos eleitorais e na 
base disso recrutar o pessoal 
e treinar. Ter em conta que 
em cada posto de recensea-
mento eleitoral cada partido 
político deve colocar pelo 
menos um fiscal, digo pelo 
menos, porque o dia de re-
censeamento eleitoral é lon-
go, é preciso criar logística 
suficiente para aquele fiscal 
que vai permanecer naque-
le posto de recenseamento 
eleitoral”, explica Mbilana.

Adiante, Guilherme Mbi-
lana reconhece que essa 
capacidade pode não ser 
simples, se supormos por 
exemplo que tenhamos cer-
ca de 16 mil postos de re-
censeamento eleitoral, neste 
caso, os partidos deverão ter 

pelo menos 32 mil fis-
cais, e não basta só ter 
pessoas, é preciso ter 
recursos para pagar 
subsídios aos fiscais.

“Outra coisa é que 
o fiscal do partido po-
lítico não pode ser um 
sobrinho, um militan-
te do partido, não se 
trata de dar emprego 
a pessoas; fiscal do 
partido político é uma 
pessoa que tem que 
conhecer os princípios 
e os procedimentos 
em relação ao recen-
seamento eleitoral, 
porque na sua fisca-
lização podem ocor-
rer irregularidades, 
então, o fiscal deve 
saber como se recla-
ma e em que momen-
tos, e junto de quem 
deve reclamar”, disse 
Guilherme Mbilana.

Coligação eleitoral 
não significa 

organização
Por outro lado, sobre a 

recente aproximação do par-

tido Renamo e o Movimento 
Democrático de Moçambi-
que (MDM), numa suposta 
coligação para a fiscalização 

do processo eleitoral, 
Mbilana é de opinião 
de que coligação não 
significa taxativamen-
te maior organização.

Nesta senda, o 
mesmo interlocutor 
sustenta que o mais 
importante é ter no-
ções claras sobre o 
que deve ser feito, e 
sobre o que não deve 
ser feito, aliás, Mbi-
lana ajunta que os 
partidos políticos que 
pretendam concorrer 
para 65 autarquias 
devem olhar primei-
ramente para a sua 
capacidade interna.

“Há partidos extra-
parlamentares que de-
vem começar por bai-
xo, começar por uma 
autarquia pequena, 
porque o número de 
fiscais para observar o 
recenseamento eleito-
ral no distrito da Ma-
nhiça não é igual ao da 

cidade de Maputo, nem ao 
da Matola-Rio, por exemplo; 
é possível concentrar muitos 

recursos de modo a fazer uma 
fiscalização cabal na Mato-
la-Rio que na Matola, por 
exemplo”, defende Mbilana.

Por fim, o nosso entre-
vistado considera que apa-
rentemente já há condições 
de segurança para se realizar 
o recenseamento eleitoral 
na zona Norte do país, ví-
tima de ataques terroristas.

“O que sabemos é que as 
condições estão a melhorar, 
porque o que tem aconte-
cido é que já se pode fazer 
o percurso pela rodovia até 
Palma, significa que as con-
dições estão a ser criadas, 
e pelos relatos dos nossos 
dirigentes é que os ataques 
terroristas são mais espo-
rádicos, se bem que é isso, 
então, há condições, sim, 
o necessário é ter as For-
ças de Defesa e Segurança, 
aliadas às do Ruanda e da 
SAMIM. Deve existir uma 
protecção especial para esse 
tipo de situações (…) quanto 
ao recenseamento eleitoral, 
geralmente é feito por bri-
gadas móveis”, disse Gui-
lherme Mbilana. (Redacção)

Outra coisa é que o fis-
cal do partido político 
não pode ser um so-
brinho, um militante do 
partido, não se trata 
de dar emprego a pes-
soas; fiscal do partido 
político é uma pessoa 
que tem que conhecer 
os princípios e os pro-
cedimentos em rela-
ção ao recenseamento 
eleitoral, 
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FICHA TÉCNICA

A orgia dos 
chefes!

Tem-se dito 
que à mu-
lher de 
César não 
basta ser. É 

preciso parecer, ser de 
facto mulher de César. 
Não basta a publicita-
ção do facto, mas sim 
são necessárias acções 
que assim o demons-
trem. Caso assim não 
seja, acabamos cain-
do na hipocrisia do 
santo monge, a velha 
máxima: faça o que 
digo e não o que faço!

Este intróito pretende 
atiçar a reflexão à volta 
do papel das elites mo-
çambicanas no acesso 
a recursos em Moçam-
bique, em desfavor do 
cidadão comum. Já não 
funciona o velho co-
mando do partido Fre-
limo: benefício primei-
ro para o povo! Hoje, 
aparentemente isso já 
mudou. O primeiro a 
beneficiar-se é aquele 
que ontem era o último, 
o chefe. O chefe já dei-
xou de servir o povo e 
passou a servir-se deste.

Isto vem a propósito 
das recentes revelações 
que dão conta do abo-
canhamento do espaço 
onde ficava o antigo 
Mercado do Peixe por 
figuras públicas, ontem 
políticos de proa e ou-

tros do sector da justiça.
Perante este cenário, 

acaba sendo lícito acre-
ditar-se que as recla-
mações dos vendedores 
do antigo mercado não 
passarão disso, porque, 
na verdade, os que estão 
à frente das instituições 
onde tais reclamações 
devem ser encaminha-
das são pessoas que são 
uma espécie de pro-
longamento daqueles 
que hoje ficaram com 
aquela parcela, onde já 
estão implementando 
projectos económicos.

Ainda que possa não 
ser isso, porém, é o que 
parece ser de facto: 
uma mão lava a outra. 
As duas lavam a cara!

O exemplo do antigo 
Mercado do Peixe mos-
tra de uma forma crista-
lina a génese da maio-
ria dos empresários que 
existem em Moçambi-
que: é gente que está 
nessa condição não 
por vocação, mas sim 
por uma questão de in-
fluência política. Como 
resultado disto, temos 
o marasmo que caracte-
riza parte considerável 
do nosso empresariado 
que cai de pára-quedas, 
num sector tão exigen-
te como é o mundo de 
negócios. Consequên-
cia: os que hoje acumu-

lam dinheiro e são cha-
mados de empresários 
não conseguem sequer 
produzir cebola sufi-
ciente para abastecer 
o mercado doméstico.

Já fica claro, quan-
do o edil de Maputo 
mandou os vendedo-
res irem queixar nos 
tribunais para verem 
resolvido o que reivin-
dicam. Eneas Comiche 
tinha plena certeza e 
conhecimento de que o 
assunto dos vendedo-
res não pode ter pernas 
para andar, afinal de 
contas é a própria che-
fia em peso que se en-
contra metida no caso.

O mais admirável 
em tudo isto é saber-
-se onde arranjaram 
dinheiro, aqueles ilus-
tres, tomando em con-
ta os seus rendimentos 
como servidores pú-
blicos, para investirem 
em negócio imobiliário 
daquela envergadura?

Este quadro ilustra 
o quão difícil será ga-
rantir vitória na luta 
contra a corrupção, 
sempre propalada aos 
quatro ventos, porque 
na verdade, conforme 
dizem as escrituras sa-
gradas: nenhum reino 
pode combater-se a si 
mesmo! (Redacção)   
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Matar uma cobra que está refugia-
da dentro da cristaleira não cons-
titui tarefa fácil. Exige muito cui-
dado, sob risco de partir-se toda 
a loiça nela contida, em caso 

de se agir com nervosismo. É preciso matar a co-
bra, porém, há que evitar maiores danos colaterais.

Este intróito visa estabelecer o paralelismo com o 
fenómeno do terrorismo que, tristemente, assentou 
raízes no território moçambicano, com maior incidên-
cia em Cabo Delgado. Unidos temos que pôr termo a 
esse fenómeno que atrasa a vida dos moçambicanos.

O Governo tem feito das tripas o coração para estan-
car ou eliminar este fenómeno, que não só semeia luto e 
destrói o desenvolvimento das comunidades e do país.

Entretanto, nesta sua luta, entendemos que há que 
ter-se cautelas, para evitar danos colaterais que amea-
çam colocar os moçambicanos de bem a lutar uns con-
tra os outros, no lugar de se unirem e lutar contra a 
cobra que é o terrorismo que desgraça a nossa vida.

Nos últimos tempos, o Governo tem produzi-
do bastante legislação com vista ao fortalecimen-
to do combate contra o terrorismo, o que é aceitá-
vel e louvável, para além de ser competência pró-
pria do Executivo moçambicano, que é a entidade 
que dirige o Estado e garante da segurança do povo.

Todavia, assiste-se nesses articulados legais ques-
tões que não só limitam, mas também atentam contra 
as liberdades constitucionalmente consagradas. Ou no 
mínimo, deixam em desconforto a tantos moçambi-
canos de bem e que, por seu turno, trabalham ardua-
mente para o bem e desenvolvimento de Moçambique.

Hoje há queixas das Organizações da Sociedade 
Civil. Ontem foram os profissionais da comunicação 
social. Amanhã não se sabe para quem o Governo vai 
virar os canos, nessa sua boa intenção de combater e 
eliminar o fenómeno do terrorismo em Moçambique.

Tal como se diz, “de boas intenções está o diabo cheio”, 
não basta apenas a boa vontade, é necessário fazer-se as 

coisas de uma maneira, bem feitas, de modo a não mistu-
rar alhos com bugalhos. Ou seja, confundir tudo e todos.

Acreditamos que a melhor maneira do Governo fa-
zer as coisas é, antes de produzir as suas propostas 
legislativas, auscultar outros sectores da sociedade, 
principalmente as entidades visadas e afectadas com 
as novas medidas. Antes de produzir as propostas, fru-
to da sua própria e legítima percepção das coisas, há 
que dar espaço para que outras perspectivas na abor-
dagem do assunto terrorismo sejam tomadas em conta, 
nas propostas finais da matéria legislativa por aprovar.

Não faz nenhum sentido que o Governo, para 
combater o terrorismo, tenha que recorrer a vio-
lação de outros direitos ora existentes e consa-
grados na nossa Constituição, como são os casos 
de liberdade de expressão e direito à associação.

Eventualmente, a solução ou o sucesso na luta 
contra o terrorismo possa estar, de facto, do lado 
do próprio Governo, que deve melhorar ou mu-
dar a sua forma de governar o próprio país.

É que diz-se no jargão popular que é muito fácil 
ver ramelas nos olhos do outro, do que nos nossos.

Que estudos, ou conclusões, levam o Gover-
no a acreditar, apenas, que as origens do ter-
rorismo em Moçambique só possam vir dos 
outros sectores ou actores da sociedade?

É muito importante aquilo que o Governo tem estado 
a fazer na luta contra o terrorismo, entretanto, a luta, só 
em si, não basta. É preciso vencer essa luta. E para isso, 
não se pode lutar sem contar com todos os outros sectores 
ou actores da sociedade moçambicana, porque, afinal, o 
terrorismo mata e destrói a todos e o nosso património. 

Caminhemos juntos nesta luta, porque desde sem-
pre vencemos enquanto estivemos unidos, e, perde-
mos enquanto estivemos divididos. Não deve, en-
quanto uns puxam, aparecerem os outros a empurrar. 
Temos que todos ir na mesma direcção e sentido. (x)

A cobra está dentro 
da cristaleira!
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Alcoolismo: Conheça esta 
doença crónica

Alcoolismo é a 
dependência 
do indivíduo 
ao álcool, 
implica uma 

vontade incontrolável de be-
ber, perda do controlo ou de-
pendência física, incluindo 
a tolerância que é a neces-
sidade de aumentar as quan-
tidades de álcool para sentir 
os mesmos efeitos de antes. 

O uso constante, des-
controlado e progressivo 
de bebidas alcoólicas pode 
comprometer seriamente o 
bom funcionamento do or-
ganismo, levando a conse-
quências irreversíveis. Com 
efeito, um dependente do 
álcool, além de prejudicar a 
sua própria vida, acaba afec-
tando a sua família, ami-
gos e colegas de trabalho.

Apesar do álcool ser acei-
te pela sociedade, o seu con-
sumo associa-se a uma série 
de perigos tanto para quem 

o consome quanto para as 
pessoas que estão próximas. 

O alcoolismo implica 
o aumento do risco para 
várias complicações de 
saúde, como doenças do 
fígado, problemas gastroin-
testinais, pancreatite, pro-
blemas cardiovasculares, 
prejuízos cerebrais, imu-
nológicos, anemias, os-
teoporose e cancros. 

Já pensaste diminuir a 
quantidade de álcool que 

consomes? 

Alguém já te criticou 
por causa da bebida?

Já te sentiste mal ou cul-
pado por beber?

Alguma vez a primeira 
coisa que fizeste ou pensas-
te foi beber para te sentires 

bem?

 - Se a pelo menos uma 
destas questões respondeste 
“sim”, já há um indicativo 

de problema. É altura de 
procurar ajuda de um profis-
sional de saúde antes que o 
problema se agrave.

Os profissionais de saúde 
poderão ajudar a determinar 
se tens ou não um problema 
com as bebidas alcoólicas e 
caso tenhas poderão reco-
mendar a melhor atitude a 
ser tomada. 

É verdade que reconhe-
cer que se precisa de ajuda 
para um problema com o 
álcool talvez não seja fácil. 
Porém, tenha em mente que, 
quanto antes a ajuda vier, 
melhores serão as chances 
de uma recuperação bem-
-sucedida.

A natureza do tratamento 
do alcoolismo depende do 
grau de dependência do in-
divíduo e dos recursos dis-
poníveis na comunidade. O 
tratamento pode incluir:

- Desintoxicação - pro-

cesso de retirada do álcool 
do organismo com seguran-
ça; 

- Uso de medicamentos, 
para que o álcool se torne 
aversivo, ou para diminuir a 
compulsão pelo álcool; 

- Aconselhamento, para 
ajudar-te a identificar si-
tuações e sentimentos que 
levam à necessidade de be-
ber, além de construir novas 
maneiras de lidar com essas 
situações. 

O envolvimento e apoio 
da família são essenciais 
para a recuperação. Muitos 
programas oferecem acon-
selhamento conjugal e tera-
pia familiar como parte do 
processo de tratamento.

Embora o alcoolismo 
seja uma doença com tra-
tamento, ainda não tem 
cura. Portanto, o alcoolismo 
é uma doença crónica. Isto 
significa que, mesmo que 

um dependente de álcool es-
teja sóbrio por muito tempo, 
ele é susceptível a recaídas. 
Por isso deve-se evitar qual-
quer bebida alcoólica, em 
qualquer quantidade. "Re-
duzir" o consumo pode até 
diminuir ou retardar proble-
mas, mas não é suficiente: 
a abstinência é necessária 
para que a recuperação seja 
bem-sucedida.

Recaídas são muito 
comuns. Quando acontecem, 
não significa que a pessoa 
tenha fracassado ou 
não possa recuperar do 
alcoolismo. No caso de uma 
recaída, é muito importante 
retomar o foco no objectivo 
e manter o apoio necessário 
para não voltar a beber.

Lembre-se, não existe 
um beber isento de risco.

Procure ajuda de um 
profissional de Saúde Mental!

ponto
Ponto

porponto

Disponível nas bancas 
todas  quintas-feiras
E-mail: esmelifania2002@gmail.com
Cel: (+258) 87 45 76 070 / (+258) 82 45 76 070/ Fixo: 21 09 22 70
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III. Declaração de Responsabilidade da Direcção Geral 
pelas Demonstrações Financeiras
A Direcção Geral do INSS é responsável pela preparação e apresentação apropriada das demon-
strações financeiras do INSS, que compreendem o Balanço a 31 de Dezembro de 2021, a demon-
stração dos resultados, o Mapa de fluxos de caixa e o Mapa de mutação de valores do exercício 
findo naquela data, e as notas às demonstrações financeiras que incluem um sumário das princi-
pais políticas contabilísticas e outras notas explicativas de acordo com os princípios contabilísti-
cos geralmente aceites em Moçambique, tal como disposto no Plano de Contas Específico para o 
Sistema de Segurança Social, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.

A Direcção Geral é igualmente responsável por um sistema de controlo interno relevante para a 
preparação e apresentação de demonstrações financeiras que estejam livres de distorções ma-
teriais devidas a fraude, erros e registos contabilísticos adequados e de gestão de risco eficaz. A 
Direcção Geral é igualmente responsável pelo cumprimento das leis e regulamentos vigentes na 
República de Moçambique.

A Direcção Geral fez uma avaliação da capacidade da Entidade continuar a operar com a devida 
observância do pressuposto da continuidade e não têm motivos para duvidar da capacidade da 
Entidade poder continuar a operar segundo esse pressuposto no futuro próximo.

O auditor é responsável por reportar sobre se as demonstrações financeiras estão apresentadas 
de forma apropriada em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em 
Moçambique, tal como disposto no Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança So-
cial, aprovado pelo Decreto Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.

Aprovação das demonstraçõs financeiras

As demonstrações financeiras do INSS- Instituto Nacional de Segurança Social como indica-
do acima foram aprovados pelo Conselho de Administração em 1 de Dezembrode 2022 e esta 
abaixo assinado pelo seu representante

IV - Relatório Técnico da Conta Anual
4.1 Enquadramento Económico
4.1.1 Economia Global

Em 2021, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), esperava-se que o crescimento 
da economia global, fosse cerca de 5.9%. No entanto, esta economia global entrará no próxi-
mo exercício em uma posição mais fraca do que o esperado. À medida que a nova variante da 
COVID-19 (Omicron) se espalhava, os países reimpunham restrições de mobilidade. 

O surgimento de novas variantes da COVID-19 agravou a situação da pandemia e induziu a no-
vas perturbações económicas. Além disso, as interrupções na cadeia de abastecimentos, a vola-
tilidade dos preços da energia e as pressões salariais localizadas, colocou a incerteza em torno 
da inflação e das políticas económicas na situação alta. À medida que as economias avançadas 
elevavam as taxas de juros, surgiram riscos para a estabilidade financeira nos mercados emer-
gentes e nas economias em desenvolvimento.

O FMI frisou que a incidência da Pandemia da COVID 19 e a reacção através de uma estratégia 
de saúde global e eficaz foi mais notória do que antes. O acesso mundial às vacinas, testes e 
tratamento foi essencial para reduzir o risco de variantes mais perigosas da COVID 19, isso 
requereu maior produção de suprimentos, bem como melhores sistemas de entrega nos países 
e distribuição internacional mais justos.

De acordo com o “Tradingeconomic.com, o PIB dos EUA teve um crescimento de 6.9% no IV 
trimestre de 2021, na Zona Euro o aumento foi de 0.3% e na China 1.6%. No que diz respeito 
à inflação, a mesma fonte refere que foi cerca de 6.7% nos EUA, 4.7% na Zona Euro, 1.8% na 
China e 5.4% na África do Sul. A taxa de desemprego foi cerca de 4.2% nos EUA, 7.1% na Zona 
Euro e 5.2% na China.

Conforme, World Economic Outlook, o aumento dos preços da energia e as interrupções no for-
necimento resultaram em uma inflação maior e mais ampla do que o previsto, principalmente 
nos Estados Unidos e em muitos mercados emergentes e economias em desenvolvimento, onde 
Moçambique se enquadra. A retracção do sector imobiliário da China e a recuperação mais len-
ta do que o esperado do consumo privado também teve perspectivas de crescimento limitadas. 

4.1.2 Economia Regional
De acordo com Banco Mundial, a produção na África Subsaariana (ASS) cresceu cerca de 3,5% 
em 2021, impulsionada por uma recuperação nos preços das mercadorias e um abrandamento 
das restrições sociais. No entanto, a recuperação continuou frágil e insuficiente para reverter 
um aumento da pobreza induzido pela pandemia e persistiu a ameaça de surtos recorrentes da 
COVID-19. A variante Ómicron contribuiu para um aumento de novos casos em toda a região. 
Mais de 70% dos países da ASS comunicaram um aumento de pelo menos 50% de novos casos 
de COVID-19 durante as últimas duas semanas do ano de 2021. 

Os sectores dos serviços, turismo e manufactura foram adversamente afectados pela pandemia, 
enquanto perdas sustentadas de rendimentos do trabalho e uma elevada inflação impediram 
uma recuperação das despesas dos consumidores. A crescente agitação social, insegurança e 
conflitos civis, especialmente na região do Sahel (Burkina Faso, Chade, nordeste da Nigéria, 
Níger, Mali e Mauritânia) e na Etiópia, levaram a uma redução nas despesas de investimento. 
O espaço político para apoiar as recuperações diminuiu ainda mais em toda a região devido ao 
aumento dos níveis da dívida pública e à perda de receitas fiscais. 

O crescimento nas três maiores economias da ASS — Nigéria, África do Sul e Egipto — foi esti-
mado em 3,1% em 2021, uma revisão para cima das estimativas anteriores. Em Nigéria e Egipto, 
o crescimento foi impulsionado pela recuperação nos sectores não petrolíferos; a produção de 
petróleo em toda a região permaneceu abaixo dos níveis pré-pandemia devido a interrupções 
nos trabalhos de manutenção e diminuição dos investimentos nas indústrias extractivas. 

Na África do Sul, uma forte recuperação no início do ano foi interrompida por graves surtos 
da COVID-19, agitação social e falhas de energia. Noutros pontos da região, o crescimento dos 
exportadores de bens não-petrolíferos foi apoiado pelo aumento dos preços dos metais e dos 
bens alimentares; enquanto isso, as interrupções nas viagens internacionais e no turismo con-
tinuaram a pesar na recuperação dos países dependentes do turismo (Namíbia, Seychelles).

As velocidades de recuperação económica na região foram variadas, com as três maiores econo-
mias, Angola, Nigéria e África do Sul, a crescerem 0,4%, 2,4% e 4,6%, respectivamente; e com 
países não ricos em recursos, como a Costa do Marfim com uma forte recuperação em 6,2% e 
o Quénia em 5,0%.

Uma tendência positiva resulta do facto dos países africanos terem aproveitado a oportunidade 
da crise para promover reformas estruturais e macroeconómicas. Diversos países iniciaram 
reformas estruturais difíceis mas necessárias, tais como a unificação das taxas de câmbio no 
Sudão, a reforma dos subsídios aos combustíveis na Nigéria e a abertura do sector das teleco-
municações ao sector privado na Etiópia.

4.1.3 Economia Nacional
De acordo com o Banco de Moçambique, durante o ano de 2021, o relaxamento das medidas 
de contenção da COVID-19, a nível doméstico aliado à evolução favorável dos preços das mer-
cadorias de exportação, contribuiu para a recuperação da actividade económica em 2021. 
Para o curto prazo, espera-se a manutenção das perspectivas de recuperação da economia, 
não obstante o abrandamento da procura externa e a ocorrência de choques climáticos a nível 
doméstico. Ao nível de preços, as projecções apontam para uma aceleração da inflação, no curto 
prazo, a reflectir o efeito do aumento dos preços dos combustíveis, dos produtos alimentares, 
bem assim o impacto dos desastres naturais que têm estado a assolar o país, porém atenuado 
pela estabilidade cambial.

Ainda referenciou que o mercado monetário interno para maturidade de um ano, no período 
em análise, apresentou uma taxa média de juros situada em 20.08%, nas operações activas e em 
torno de 7.53% nas passivas.

O comportamento do Metical, ao longo deste exercício foi marcado pela depreciação, tendo sido 
o Euro, o Dólar e o Rand Sul-africano transaccionados em média por 72,98MZN, 63,82MZN e 
4,14MZN, respectivamente.

O Produto Interno Bruto, a preços de mercado (PIBpm), teve uma variação positiva na ordem de 
3.32% face ao período homólogo de 2020. A inflação acumulada de Janeiro a Dezembro do ano 
de 2021 situou-se em 6.74%; e no quadro das relações entre Moçambique e o resto do mundo, 
os dados apontaram para um défice da balança comercial de bens em cerca de 5 547 milhões de 
Dólares Americanos.

O Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique decidiu manter a taxa de juro 
de política monetária, taxa MIMO, em 13,25%. Esta decisão foi sustentada pela manutenção das 
perspectivas de inflação em um dígito, não obstante a prevalência de riscos e incertezas elevados, 
sobretudo os decorrentes do aumento dos preços dos bens alimentares e combustíveis líquidos, 
bem assim dos constrangimentos na cadeia de fornecimento de bens no mercado internacional.

Este cenário influenciou positivamente nos rendimentos do INSS resultantes de investimento, 
tendo em conta que mais de 90% da sua carteira de investimentos concentra-se em activos cuja 
taxa de retorno está indexada à taxa de FPC e consequentemente ao aumento de juros dos De-
pósitos à Prazo, que constituem a maior fonte das receitas financeiras.

Neste sentido, sendo o INSS um agente económico relevante no mercado e vulnerável a alterações 
inesperadas da economia que afectam o nível de empregabilidade, consequentemente, o desem-
penho económico da instituição também foi influenciado em termos demográficos e financeiros, 
conforme espelha-se nos capítulos seguintes.

4.2. Situação Geral da Segurança Social Obrigatória do INSS
Um dos principais objectivos do INSS é aumentar a cobertura contributiva do sistema. Para o 
efeito, têm sido realizadas várias actividades, das quais se destacam: 

(1) a divulgação do Sistema de Segurança Social Obrigatório (SSSO) com vista à sensibilização e 
informação dos contribuintes, beneficiários e o público em geral, através de palestras, seminári-
os, publicidade (Jornais, Rádio e Televisão), página web, distribuição de desdobráveis visando 
transmitir a importância do sistema no que respeita aos benefícios que advêm da inscrição do 
trabalhador; 

(2) o alargamento do âmbito pessoal, através da inscrição de novos trabalhadores e contribuintes 
no regime por conta de outrem e de conta própria e enquadramento na Manutenção Voluntária 
no Sistema (MVS); 

(3) a abertura e/ou criação de novas Delegações Provinciais, Distritais e Postos de Atendimento 
com vista a garantir a expansão dos serviços do INSS que constitui um dos pilares do quinquénio; 

(4) o pagamento das diferentes prestações em vigor no INSS, quando satisfeitos os principais 
requisitos estabelecidos na lei; e 

(5) a realização de prova anual de vida.

4.2.1 Inscrições
As inscrições são dinamizadas através de realização de palestras, sendo que para o período em 
análise foram realizadas 9.635 palestras para os Trabalhadores por Conta de Outrem (TCO), com 
a participação de 64.281 trabalhadores, o que representa uma realização anual em 111,2 %. Para 
o regime dos Trabalhadores por Conta Própria (TCP) foram realizadas 12.762 palestras, com a 
participação de 31.448 trabalhadores, o que corresponde a realização anual na ordem de 149,7%.

No cômputo geral, foram realizadas 22.397 palestras, com a participação de 95.729 tra-
balhadores, o que corresponde a uma realização anual de 130,3% das 17.188 palestras planifi-
cadas em conjunto.

O desempenho positivo nos resultados das palestras está relacionado com a constituição das 
brigadas móveis, que tem como objectivo proceder com a regularização das inscrições e pag-
amento de contribuições, assim como, a divulgação da Legislação sobre a Segurança Social 
Obrigatória (SSO) nos TCOs e TCPs.    

Os resultados em 2021, comparativamente aos de 2020, foram de 6.107 e 9.960 palestras para 
TCO e TCP, o que representa um crescimento na ordem de 57,81% e de 28,1%, respectivamente, 
conforme ilustram os gráficos nº 1 e 2 abaixo.

4.2.1.1 Regime dos Trabalhadores por Conta de Outrem (TCO)
No período em análise, foram inscritos 15.213 contribuintes e 94.016 beneficiários, o que repre-
senta um cumprimento do planificado (12.361 contribuintes e 91.456 beneficiários) na ordem 
de 123,1% e 102,8%, respectivamente.

O desempenho positivo na inscrição de contribuintes e beneficiários está relacionado com os 
seguintes factores, a: i) Articulação com a Autoridade Tributária (AT), Serviço Distrital de Activi-
dades Econômicas (SDAE) e Balcão de Adendimento Único (BAÚ) na inscrição de novas empresas 
para o SSSO; ii) realização de campanhas de sensibilização nas empresas, através de palestras e 
programas radiofónicos e televisivos, que incindiram sobre a importância da inscrição e paga-
mento das contribuições para o sistema, como condição necessária para a efectivação dos direit-
os dos respectivos trabalhadores, em casos de doença, invalídez, maternidade, reforma e morte.

Apesar dos resultados positivos nos contribuintes e beneficiários TCO inscritos, a nível nacional, 
regista-se desempenhos diferenciados entre as delegações províncias. 

Relativamente a inscrição de contribuintes, todas as delegações obtiveram resultados acima 
de 100%, com excepção de Tete na ordem de 69,0%. No que diz respeitos aos beneficiários TCO, 

4.2.1.2. Manutenção Voluntária no Sistema (MVS 
A situação de perda de emprego continua a constituir uma realidade na sociedade moçambi-
cana e, por consequência, tem levado muitos beneficiários à situação de inactividade. Assim, 
como forma de dar seguimento ao processo iniciado aquando da sua inserção profissional 
como beneficiários, há um esforço de os manter na Segurança Social Obrigatório (SSO), através 
da MVS.

Deste modo, no período em análise, foram autorizados à inscrição da MVS 1.537 beneficiários, 
contra os 2.394 planificados, representando uma realização na ordem de 64,2%. Em acumula-
do, regista-se um total de 27.290 beneficiários autorizados, dos quais estão no activo 4.541, o 
equivalente a 16,6% dos acumulados.

Relativamente ao período homólogo, em que haviam sido autorizados 1.733 beneficiários, dos 
quais 4.362 eram activos, verifica-se um decrescimento nos autorizados e crescimento nos 
activos na ordem de 11,3% e 4,10%, respectivamente, conforme gráfico 5, que se segue.

4 Delegações atingiram resultados abaixo de 100%, designadamente, Tete (89,2%), Inhambane 
(92,5%), Gaza (90,8%) e Cabo Delgado (66,9%). 

Os resultados negativos no desempenho da inscrição de beneficiários (abaixo de 100%) veri-
ficados nas delegações, acima citados, deve-se, principalmente, a: i) reduzida capacidade das 
empresas empregarem muitos trabalhadores, visto que a maioria são empresas de pequena 
dimensão e ou familiares; e ii) elevada mobilidade dos trabalhadores já inscritos entre as em-
presas e as recêm-criadas; iii) o impacto da pandemia da COVID-19 que afectou o sector em-
presarial.

Comparativamente ao período análogo, em que tinham sido inscritos 13.042 contribuintes e 
76.045 beneficiários, verifica-se um crescimento de contribuintes e beneficiários na ordem de 
16.65% e 23,63%, respectivamente. 

Quanto aos acumulados, o sistema possui 146.309 contribuintes e 1.722.438 beneficiários, dos 
quais estão no activo 59.603 contribuintes e 453.236 beneficiários. Estes dados significam que 
40,7% dos contribuintes e 26,3% dos beneficiários tiveram as suas contribuições regulares.

Os gráficos 3 e 4 demonstram de forma comparativa a evolução de contribuintes e beneficiarios. 

4.2.1.3 Regime dos Trabalhadores por Conta Própria (TCP)
O Diploma Ministerial nº 105/2015, de 27 de Novembro, alarga o âmbito de cobertura do siste-
ma, dando oportunidade para que milhares de trabalhadores, exercendo actividades no sector 
não formal e no auto-emprego passem também a ter acesso à segurança social, com destaque 
para a protecção na velhice.

Para o efeito, durante ao período em análise, foram inscritos 7.433 trabalhadores, o que repre-
senta uma realização do planificado na ordem de 187,2%, pois estava prevista a inscrição no 
sistema de 3.970 novos trabalhadores por conta própria, conforme o gráfico 6 abaixo.
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4.4.2  Despesas 
As Despesas Correntes do período foram de 10.257.741.593MT (2020: 8.158.954.977MT), 
sendo de considerar:

4.4.2.1 Despesas Técnicas 

As Despesas Técnicas (pensões do regime) apresentaram uma execução de 7.393.437.807MT 
tendo registado um aumento de 25,15% comparativamente ao exercício anterior (2020: 

4.4.2.2 Despesas Administrativas
As Despesas Administrativas e de Funcionamento apresentaram uma execução de 
2.864.203.786MT, tendo-se verificado um aumento em 613.126.137MT, comparativamente ao 
exercício anterior (2020: 2.251.177.650MT), o que representa em termos relativos 27.24%.    

4.4.2.3 Amortizações e Reintegrações do Exercício
O valor total das Amortizações e Reintegrações do Exercício foi de 323.549.693MT, o que com-
parativamente com o exercício anterior (2020: 385.302.720MT) representa uma diminuição de 
61.753.027MT, equivalente a 16,03%.

4.4.2.4 Custos das Existências Vendidas e Consumidas
Esta rubrica apresentou um saldo de 20.745MT, o que comparativamente com o exercício ante-
rior (2020: 12.211MT) representa um aumento de 8.534MT, equivalente a 69,89%, como resul-
tado de venda de brochuras de legislação sobre Segurança social.

4.4.2.5 Provisões do exercício
Para o presente exercício económico, o reforço das provisões situou-se nos 150.148.466MT, 
para cobertura de outros riscos inerentes a imobilizações financeiras (41.140.630MT) e outros 
credores (109.007.816MT).

4.4.3 Investimentos

O INSS continua a previlegiar a rentabilização dos investimentos efectuados nos períodos an-
teriores, sendo que no exercício de 2020 as despesas com investimentos registaram uma ex-
ecução de 4.200.281.691MT que se destacam em:

a) Despesas de Capital Produtivo

As despesas com o capital produtivo tiveram uma execução de 13.366.467.039MT constituídas, 
fundamentalmente, pela Subscrição e realização de Títulos (Obrigações e Bilheites de Tesouro), 
construção do edifício sede da Delegação Provincial de Niassa e Delegação Provincial de Nam-
pula, Distrital de Buzi, Posto de atendimento de Mapai, Marrupa, Kanyaka, Katembe, Mossorize, 
Guro, Gilé, Chiúre e constituição de Depósitos a prazo.

b)  Despesas de Capital de funcionamento
As Despesas de Capital de funcionamento tiveram uma execução de 270.295.680MT.

(2.947.580.597,14MT) projectados, como resultado da implementação das medidas de con-
tenção das despesas, o que resultou numa poupança de 1,94% (149.282.351,66MT). Rela-
tivamente ao exercício anterior, verificou-se um incremento no valor de 494.577.821,34MT, 
devido a retoma da economia.

4.3  Eventos Subsequentes no âmbito da Covid-19
No exercício de 2022, o Mundo continua a viver um problema de saúde caracterizado por uma 
doença contagiosa chamada COVID-19, causada pelo Coronavírus, declarada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como sendo Pandemia, pelo facto de a doença ser altamente infeccio-
sa, ameaçando muitas pessoas de forma simultânea no mundo inteiro e nos últimos meses a 
situação tende a melhorar. Ciente de que Moçambique regista redução de casos confirmados, 
o Governo anunciou ao alívio de uma série de medidas para que as pessoas e as instituições 
públicas e privadas possam dinamizar a economia e em conjunto mitigar o risco da infecção e 
propagação deste vírus. Neste contexto, o INSS continua a desenvolver um plano de contingên-
cia, conforme se descreve:

a)Perdão de multas e redução de juros de mora para as empresas devedoras;

b)Oferta de máscaras faciais e baldes com torneiras a diversos sectores e segmentos da sociedade;

c)Observar estritamente as medidas de prevenção e de infecção pelo COVID-19 anunciadas pelo 
Governo a nível da instituição.

Adicionalmente, atento às atribuições do Sistema Segurança Social em casos de doença e morte, 
a coberto do disposto nos artigos 17 e 40 do Decreto nº 51/2017, de 09 de Outubro, de acor-
do com as estimativas da OMS, cerca de 80% da população mundial infectada pela Pandemia 
COVID-19 vai recuperar sem necessitar de cuidados médicos, sendo que os restantes 20% 
necessitarão de especial atenção e destes 5% necessitará de cuidados médicos. O INSS tem 
463.236 trabalhadores activos, aplicados 5%, temos 23.162 necessitarão de cuidados médicos 
o que pode levar à atribuição de Subsídios por Doença e de Internamento Hospitalar.

Conforme dados acima, concluiu-se que caso sejam apresentados atestados médicos 
para atribuição dos subsídios retro mencionados, poderá existir um impacto financeiro 
não significativo, tendo em conta que o grau de infecções e contaminações eduziu nos últimos 
períodos, por consequência houve, o levantamento de quase todas as restrições que tinham sido 
impostas pelo Governo.

Na senda destas constatações e tendo em conta as Reservas do Sistema, o INSS está em condições 
de prestar assistência aos beneficiários elegíveis aos subsídios e pensão, garantindo-se a con-
tinuidade das actividades.

4.4. Principais Indicadores
4.4.1 Receitas
As Receitas totais situaram-se em 16.502.963.761MT, tendo aumentado em 8,18% comparati-
vamente ao ano anterior (2020: 15.255.380.771MT), sendo que o valor relativo do crescimen-
to e decréscimo é a média da ponderação das variações entre as receitas, nomeadamente, de 
contribuições, de vendas, financeiras correntes, suplementares, acção sanitária e social, outras 
receitas e de Resultados Extras na ordem de 8,52%, 46,08%, 7,88%, 

67,71%, -24,61% e 187,55%, respectivamente, conforme o gráfico 7 abaixo.

Em acumulado registam-se 64.154 TCP, dos quais 10.7% (6.877 TCP) se encontram no activo. 
Relativamente ao ano anterior, em que foram inscritos 7.701 TCP, dos quais 5.145 no activo, ver-
ifica-se um decrescimento de inscritos e crescimento dos activos na ordem de 3,48% e 33,66%, 
respectivamente.

4.2.2 Abertura de Delegaçoes e Representações Distritais
No período em análise houve a abertura da Delegação Distrital de Angonia (tete), passando o 
INSS a ser representado em todas capitais províncias, com um total de 11 Delegações Provinciais, 
24 Delegações Distritais e 45 Representações Distritais.

4.2.3 Prova Anual de Vida
A Prova de Vida, que consiste na verificação física da existência dos pensionistas com vista a po-
derem manter o direito às prestações concedidas pelo Sistema de Segurança Social, é um dever 
estabelecido ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 83 do Regulamento da Segurança Social 
Obrigatória, aprovado pelo Decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro.

É de periodicidade anual e obrigatória, sendo um processo bastante simples e rápido em que 
o pensionista deverá apresentar o seu documento de identificação nos locais de atendimento 
disponíveis ao nível de todas as delegações provinciais e podendo ser domiciliária para os casos 
de pensionistas fisicamente incapacitados de se fazerem presentes aos locais de sua realização. 

Entretanto, no exercício de 2021, o processo da realização de Prova Anual de Vida presencial 
para os pensionistas a nível nacional, foi suspensa temporariamente em observância ao Decreto 
nº 22/2020, de 23 de Abril, concernente às medidas de prevenção e contenção da propagação 
da COVID-19. No entanto, foi realizada a prova de vida para um total de 13.773 pensionistas que 
fixaram suas pensões no decurso do ano em apreço, sendo 500 pensionistas por velhice (PV), 
13.238 pensionistas de sobrevivência (PS), e 35 pensionistas por invalidez (PI). 

4.2.4 Principais conclusões do Estudo Actuarial
Foi efectuada uma avaliação actuarial do sistema contributivo de segurança social no País pelos 
técnicos internos, com o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho – OIT. 

De referir que estes técnicos beneficiaram de formação sobre esta matéria pelo que a cooperação 
com os técnicos especializados da OIT permitiu a consolidação dos conhecimentos obtidos du-
rante a formação em ciências actuarial.

De acordo com as conclusões do estudo, a projeção dos fluxos de receitas e despesas revela, a cur-
to e médio prazo, uma situação financeira sem tensões. As receitas originadas de contribuições e 
juros são suficientes para cobrir despesas com benefícios e despesas administrativas até 2052 e, 
caso o prémio se mantiver constante, a reserva será esgotada no ano de 2059.

4.2.5 Medidas de Reforma
O INSS continuou a desenvolver todo um conjunto de acções concertadas com vista a criar 
condições necessárias que lhe permitam obter uma opinião de auditoria assertiva sobre a sua 
Conta Anual. Há uma forte incidência dessas acções no processo de informatização e modern-
ização do sistema, bem como efectuar reforma legais que permitam adequar a actividade do 
INSS as boas práticas internacionais, tudo na perspectiva de melhorar os serviços prestados aos 
utentes salvaguardando os princípios de segurança social obrigatória.

Durante o exercício de 2021, foi concluída a análise, desenvolvimento e configuração de sistemas 
para integração das plataformas de pagamento móvel, Top Up e Mpesa, ao SISSMO para incre-
mentar as ferramentas disponíveis para o pagamento de contribuições de Trabalhadores por 
Conta Própria e por Conta de Outrem. Contudo, é pertinente destacar algumas acções:

a)Está em curso o processo da automação do plano de saneamento da dívida de contribuições, 
sendo que em paralelo, persistm acções tendentes a sua recuperação através dos mecanismos 
instituídos;

b)Sensibilização aos potenciais TCP para adesão aos mecanismos flexíveis de pagamento de con-
tribuições;

c)Adicionalmente, aprimoramento da interoperabilidade com Autoridade Tributaria, instituições 
licenciadoras das actividades económicas e conservatórias de entidade legais para a partilha da 
base de dados de endereços e/ou identificação dos contribuintes.

4.2.6 Medidas de Contenção
As despesas de administração correspondentes ao funcionamento dos serviços administrativos e 
financeiros do INSS e as despesas de acção sanitária e social, em conjunto, não devem ultrapassar 
19% das receitas previstas no orçamento, à luz do artigo 111 do Decreto nº 51/2017, de 09 de 
Outubro.

O INSS tem estado a desencadear um conjunto de acções, concertadas, no sentido de conferir 
maior eficiência e eficácia ao processo de execução das despesas, sendo que para o exercício 
económico de 2021, foi observado o rácio de 16,76% (2.798.298.245,48MT) contra os 18,70% 

De referir que as contribuições constituem a principal fonte de receita do Sistema de Segurança 
Social Obrigatória gerido pelo INSS.
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VII - Notas às Demonstrações Financeiras
Introdução

O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), é uma entidade pública criada pelo Decreto nº 
17/88, de 27 de Dezembro, como instituição gestora do regime de Segurança Social Obrigatória, 
dotada de personalidade jurídica, de autonomia administrativa, financeira e de património 
próprio. O INSS é tutelado pelo Ministro do Trabalho e Segurança Social.

O Sistema de Segurança Social visa pois, garantir a prestação da assistência aos trabalhadores 
em casos de doença, acidente, maternidade, invalidez, velhice bem como aos seus familiares, em 
casos de morte e noutros a definir futuramente, atendendo às possibilidades económicas do País 
e à capacidade administrativa do próprio sistema.

7. Bases de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os princípios contabilísticos 
definidos no Plano de Contas Específico para o Sistema de Segurança Social, aprovado por Despa-
cho Ministerial de 31 de Janeiro de 1990.

As Notas às demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base formatos geralmente 
adoptados em Moçambique, com as necessárias adaptações, de forma a facilitar a sua leitura e 
compreensão, tendo em conta o escopo do negócio do INSS.

7.1 Políticas contabilísticas e critérios valorimétricos adoptados
As principais políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na elaboração das demon-
strações financeiras foram os seguintes:

(a) Custo histórico

As demonstrações financeiras foram preparadas em observância do princípio da convenção do 
custo histórico, exceptuando determinadas contas cujo método de registo vem expressamente 
referido.

(b) Saldos e transações em moeda estrangeira

As transações em moeda estrangeira (diferente do Metical) são registadas para Metical ao câm-
bio da data da transação usando o câmbio do BIM.

Os activos e passivos monetários em moeda extrangeira à data de balanço são convertidos para 
Metical à taxa de câmbio do BIM da data do balanço. Os ganhos e perdas cambiais apurados nas 
datas dos pagamentos e recebimentos, bem como a actualização dos saldos na data do balanço, 
são reconhecidos na conta Resultados Extraordinários do Exercício.

(c) Imobilizações Financeiras
As imobilizações financeiras, que representam os investimentos financeiros do INSS 
estão registadas ao custo de aquisição, líquido de perdas por imparidade acumuladas, 
com excepção das partes de capital em empresas cotadas, que são reconhecidas ao seu 
Justo valor.

(d) Imobilizado Corpóreo
OO Imobilizado Corpóreo é registado inicialmente ao custo de aquisição, acrescido das 
despesas adicionais de compra e instalação, deduzido das respectivas depreciações 
acumuladas e perdas por imparidade. Depois do reconhecimento inicial, os itens de 
imobilizado corpóreo são sujeitos a uma reavaliação por um avaliador independete em 
intervalos regulares de 5 (cinco) em cinco anos. O resultado da reavaliação é registado 
por contrapartida de reserva de reavaliação em capitais próprios e realizado anual-
mente na mesma proporção das amortizações do exercício desses intens reavaliados.

(e) Imobilizado Incorpóreo
O Imobilizado Incorpóreo, representado por software e encargos plurianuais, encon-
tra-se registado ao custo de aquisição, líquido de amortizações acumuladas e perdas 
por imparidade.

(f) Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo
AAs amortizações são calculadas numa base anual, obedecendo o método das quotas 
constantes, utilizando as taxas máximas previstas na legislação fiscal em vigor, que se 
considera representarem de forma satisfatória a vida útil estimada dos bens.

As taxas de amortizações mais importantes são as seguintes:

Edifícios e outras construções                                                                2%
Equipamento de Transporte                                                     20% - 25%
Equipamento administrativo e mobiliário diverso                        10%
Outros bens imobilizados                                                       10% - 16,7%
Equipamento informático                                                                 14,28%
Estudos e consultoria, Software – SISSMO                                     33,3%

g) Existências
O  custo das existências compreende o preço da factura e todas as despesas de compra 
incorridas. As existências estão valorizadas ao custo médio ponderado.

h) Receitas de Contribuições
AA taxa de contribuições vigente e obrigatória é de 7%, sendo 4% a cargo das enti-
dades empregadoras e 3% suportada pelos trabalhadores.
As contribuições são reconhecidas e registadas no momento em que são recebidas.

(i) Despesas com Prestações do Regime e Acção Sanitária Social

As despesas com prestações e acção sanitária social são reconhecidas no acto de 
emissão das ordens de pagamento.

(j) As Receitas e Despesas diferentes das em h) e i)

As restantes receitas e despesas são reconhecidas e registadas no momento da liq-
uidação, ou seja, formalmente documentadas, ou quando a transferência de usufruto 
dos correspondentes direitos e/ou obrigações já se efectivou

7.2 Disponibilidades

As provisões para outros riscos e encargos decompõem-se como se segue:

7.3 Contribuintes
O saldo da rubrica de Contribuintes, no montante de 4.810.770.913MT (2020: MT 
4.452.282.477MT), representa o valor contabilístico em dívida dos cerca de 146.309 
(2020: 131.066) contribuintes inscritos no Sistema de Segurança Social, sendo que 
deste total apenas 59.603 (2020: 52.962) são activos, o qual resulta da diferença 
entre as declarações de remunerações e as efectivamente pagas através das guias de 
depósito. Inclui ainda as multas, Juros de mora e o valor dos cheques devolvidos pelos 
bancos não regularizados à data do balanço

7.4 Devedores por Rendimentos e Amortizações
O saldo da rubrica de Devedores por rendimentos e amortizações, no montante de 
738.625.511MT (2020: 225.417.390MT), compreende os créditos sobre terceiros 
representativos de rendimentos e amortizações a receber, sendo que, em referência 
a 31 de Dezembro de 2021, respeita à especialização de juros de depósitos à prazo, 
obrigações e bilhetes de tesouro, bem como dos dividendos relativos ao presente exer-
cício, mas que serão pagos no exercício seguinte. 

7.5 Devedores por Prestações a repor ou a reembolsar
O saldo da rubrica de Devedores por Prestações a repor ou a reembolsar, no montante 
de 4.430.519MT, compreende as dívidas de beneficiários e pensionistas relativas a 
prestações indevidamente processadas e pagas e que devem ser reembolsadas a Segu-
rança Social, sendo que, para o exercício de 2020 não teve registo. 

VI – Demonstrações Financeiras
VI.i. Balanço
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A provisão para Outros devedores decompõem-se como se segue:

7.8 Existências
O saldo  das existências, no montante de 399.934MT (2020: 420.679MT), refere-se ao inventário 
de brochuras de legislação sobre o Sistema.

 7.9 Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo
No presente exercício, de entre várias realizações registadas nesta rubrica, destaca-se a con-
clusão do edifício da Delegação Distrital de Matutuine que foi transferido de imobilizado em cur-
so para construções.

Adições em imobilizações em curso corresponde a construção da Delegação Provincial de Nias-
sa, Distrital de Buzi, Posto de atendimento de Mapai, Marrupa, Kanyaka e Chiure.

As Amortizações e Reintegrações do Exercício em análise ascenderam a 327.402.893MT (2019: 
385.302.720MT), o que representa uma diminuição de 57.899.827MT, devido a existência de 
bens cuja sua vida util chegou ao fim no exercicio de 2020. 

7.10 Imobilizações Financeiras
A rubrica de Imobilizações Financeiras para o presente exercício económico foi reavaliada em 
função do desempenho específico das Sociedades Participadas, sendo que a posição financeira 
é de 22.560.118.719MT (2020: 13.223.140.727MT), tendo-se registado 14.006.638MT como 
perdas por imparidades acumuladas. A sua composição está conforme a tabela que se segue:

A provisão para para imobilizações financeiras decompõem-se como se segue:

7.11 Despesas Antecipadas
O saldo de Despesas antecipadas, no montante de 49.496.217MT (2020: 4.450.240MT), repre-
senta as despesas liquidadas no exercício e que dizem respeito ao ano seguinte. 

7.12 Despesas com População Activa - Prestações a Pagar
O saldo desta conta, no montante de 65.036.699MT (2020: 31.647.067MT) representa os va-
lores retidos pelos centralizadores para pagamento de prestações aos beneficiários. Comparati-
vamente ao exercício anterior registou um aumento em 33.362.635MT.

7.13 Despesas com Pensões – Prestações a Pagar
O saldo desta conta, no montante de 12.510.390MT (2020: 6.959.291MT), representa o valor 
das pensões processadas e não reclamadas pelos legítimos beneficiários antes da entrada em 
prescrição. Comparativamente ao exercício anterior registou um aumento em 5.551.100MT.

7.14 Despesas com Subsídio por Morte – Prestações a Pagar
O saldo desta conta, no montante de 77.798.627MT (2020: 52.473.812MT), representa o valor 
dos subsídios por morte processados, que à data de encerramento do exercício findo em 31 
de Dezembro, ainda não haviam sido pagos. Comparativamente ao exercício anterior a conta 
aumentou em 25.324.814MT.

7.15 Despesas com Acção Sanitária e Social
O saldo desta conta, no valor de 2.729.542MT (2020: 1.756.149MT), é referente às despesas 
processadas e ainda não pagas, destinadas a atender carências específicas das famílias e da co-
munidade. Em relação ao exercício anterior, aumentou em 973.393MT

7.16 Prestações em Prescrição
O saldo desta conta, no montante de 32.813.466MT (2020: 42.293.125MT), representa as 
prestações processadas nas contas pagadoras precedentes desta, que, no entanto, não foram 
ainda reclamadas, aguardando o prazo legal de prescrição (prazo de prescrição igual a três anos, 
conforme o nº 2 do art.30, da Lei 4/2007 de Fevereiro). Relativamente ao ano anterior, diminuiu 
em 9.479.659MT.

7.17 Sector Público Estatal
Esta rubrica regista as operações inerentes à liquidação de taxas, contribuições, quotizações à 
administração Central e Local e outros organismos afins. O seu saldo ascende a 43.683.690MT 
(2020: 49.256.719MT), o que comparativamente a 2020 representa uma diminuição de 
5.573.029MT.

7.18 Fornecedores
O O saldo desta conta, no valor de 6.313.440MT (2020: 14.579.768MT), representa os encargos 
não assumidos e liquidados no exercício, referentes a fornecimentos por terceiros de bens e 
serviços, o que comparativamente a 2020 representa uma diminuição de 8.266.328MT

7.19 Empréstimos Obtidos
O saldo desta conta, no montante de 27.185.900MT (2020: 54.337.506MT), representa os em-
préstimos obtidos (locações financeiras) junto da Banca Comercial para equipamento de trans-
porte. 

7.20 Adjucatários com Cauções
O saldo desta conta, no valor de 2.265.399MT (2020: 2.400.303MT), representa o valor das ga-
rantias bancárias dos fornecedores e de outros devedores credores diversos, o que comparati-
vamente a 2020 representa uma diminuição de 134.904MT.

7.21 Outros Credores
OO saldo desta conta, no montante de 81.693.872MT (2020: 51.584.892MT), representa os 
movimentos com terceiros não abrangidos por qualquer uma das contas precedentes desta 
classe, comparativamente a 2020 representa um aumento 30.108.980MT.

7.22 INSS - Contribuições e Adicionais
O saldo desta conta, no montante de 4.810.770.913MT (2020: 4.452.282.477MT), indica a dif-
erença entre as contribuições efectivamente recebidas através das guias de depósito e as declara-
das nas remunerações. Comparativamente ao exercício anterior aumentou em 358.488.436MT.

7.23 Receitas Antecipadas
As receitas antecipadas ascenderam a 1.386.948MT (2020: 22.760MT) e dizem respeito às re-
ceitas recebidas no exercício, cujo proveito só será reconhecido no exercício seguinte.

7.24 Reservas
Não estando determinado por lei o aumento do valor do activo imobilizado bem como da co-
bertura actuarial dos regimes de prestação social não compreendidos no Sistema de Segurança 
Social, não foram criadas as Reservas de Reavaliação de Imobilizações, respectivamente, nos ter-
mos definidos nos artigos nºs 38 e 39, do Diploma Ministerial n.º 45/90, de 9 de Maio.A conta de 
reservas compreende as reservas técnicas e de capital, como ilustra o quadro abaixo:

A conta de reservas compreende as reservas técnicas e de capital, como ilustra o quadro que se segui:

De acordo com a tabela acima, o saldo das reservas observou um aumento na ordem de 19,48%, 
se comparado com o período anterior.

7.25 Contribuições do Regime
RRegista-se nesta conta o valor das contribuições arrecadadas no exercício, provenientes do 
regime geral e de outros regimes abrangidos pelo sistema, o qual é distribuído pelos ramos 
doença (1%), pensões (3.25%), morte (1%) e administração (1.75%), de acordo com as per-
centagens legalmente definidas. Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, a re-
ceita de contribuições foi de 12.702.976.259MT (2020: 11.705.214.356MT), representando um 
aumento na ordem de 8,52% em relação ao ano de 2020.

7.26 Outras Receitas
A conta de outras receitas apresenta-se como segue:

Vendas – Regista as vendas de brochuras da legislação de Segurança Social.

Receitas Financeiras Correntes – Regista os juros vencidos de depósitos à ordem 
(20.646.392MT), depósitos a prazo (2.079.711.950), juros de obrigações e bilhetes do tesouro 
(912.967.220MT), Rendimentos de aplicações em Papel Comercial, diferenças de câmbio fa-
voráveis (18.317.023MT).

Receitas Suplementares – Regista os proveitos que resultam de arrendamento de imóveis do 
INSS e do património do Ex-FAST, nomeadamente edifício Sede, edifício de Chimoio, edifício de 
Lichinga, Pousada de Chóckwe, Fabrica de Refeições de Maputo e Centro de Repouso de Namaa-
cha, Condomínio Mulala Residence, Centro de Conferência Regional de Gaza.

Receitas com Acção Sanitária e Social – Regista o valor das prestações prescritas (processa-
das e não reclamadas dentro do prazo legal de prescrição), e os proveitos resultantes da apli-
cação de multas e juros de mora.

Outras Receitas – Regista o valor da venda de cadernos de encargo e outros proveitos não 
cobertos pelas contas precedentes desta classe.

A tabela a seguir demonstra a composição do saldo:

Complementando o atrás descrito, o quadro a seguir sintetiza a estrutura das receitas e a sua 
evolução, no biénio 2021/2020:

7.6 Emprestimo Concedidos
O saldo desta conta, no montante de 1.270.500.000M, representa o montante gasto na aquisição 
de Suprimentos na REVIMO – Rede Viária de Moçambique, onde o INSS é accionista, para cobrir 
as necessidades de tesouraria e assegurar o desenvolvimento do projecto de construção de por-
tagens e sistemas de cobranças.

7.7 Outros Devedores
O saldo da rubrica de Outros devedores, no montante de 373.465.888MT (2020: 522.614.559MT), 
diz respeito aos movimentos com terceiros não abrangidos por qualquer das contas perten-
centes a esta classe. Relativamente ao ano anterior, representa uma diminuição no saldo de 
149.148.671MT. No decorrer do exercício, a provisão para a cobertura dos riscos para devedores 
em imparidade aumentou em 39.626.425MT, tendo-se situado em 404.719.815MT no final do 
exercício. A tabela a seguir apresenta a decomposição do saldo:

INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURANÇA SOCIAL

NATIONAL INSTITUTE OF
SOCIAL SECURITY

95.095.008

(63.383.180)

(               )

(                )

117.689.697

313.482.138

6.770.276.835

(1.330.131.058)(1.330.131.058)

110.304.070

SUPLEMENTO
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7.27 Prestações do Regime (as Prestações referidas neste número 
incluiem Pensões e subsídios)
As Prestações do Regime compreendem o pagamento de despesas abrangidas pelo Sistema de 
Segurança Social, previstas na lei do mesmo Sistema, as quais se apresentam como segue:

7.28 Despesas Administrativas
 AAs Despesas Administrativas compreendem as despesas correntes de funcionamento e outras 
de capital, conforme aseguir se apresenta:

Complementando o atrás descrito, o quadro abaixo sintetiza a estrutura das despesas e 
a sua evolução no biénio 2020/2021.

7.29 Provisões e Perdas por Imparidade do Exercício
O saldo total das provisões foi de 149.571.682 MT (2020: 1.516.381.069 MT), sendo que, 
as Imobilizações Financeiras tiveram como base a reversao das provisoes da Moçam-
bique companhia de Seguros - MCS 576.764 MT, e a criacao da provisao da Cervejas de 
Moçambique - CDM de 41.140.630MT, decorrentes da descida do preço de Mercado das 
Acções da CDM para 50MT contra os 60MT em 2020 e os outros credores no valor de 
109.007.816 MT.

7.30 Resultados Extraordinários do Exercício
O saldo desta conta é devedor no montante de 57.506.215MT, (2020: 536.857.884MT Cre-
dor), compreende as operações que não fazem parte da actividade normal do Instituto no-
meadamente a receita proveniente de abate de bens, juros de mora no pagamento de rendas 
de inquilinos, diferenças câmbios e alienação de viaturas.

7.31 Resultados Imputáveis a Exercícios Anteriores
O saldo desta conta é devedor no montante de 349.020.436 (2020: 1.021.884.249MT cre-
dor), compreende as regularizações respeitantes a exercícios anteriores, incluindo, nomea-
damente, a recuperação de processamento de custos e proveitos não reconhecidos nos ex-
ercícios a que dizem respeito.

7.32 Resultado Líquido do Exercício
O Resultado líquido do exercício corresponde ao crédito entre os custos mais perdas e prove-
itos acrescidos de ganhos, registados durante o exercício, totalizando 5.364.997.378MT 
(2020: 5.679.389.637MT). Refira-se que o resultado apresentado corresponde a uma re-
dução em relação ao exercício anterior na ordem de 5,54%.

VIII – Proposta de Aplicação de Resultados
Nos termos de disposto nos nºs 1 a 4 do artigo 112, do decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro, 
propõe-se a seguinte aplicação dos Resultados do Exercício, conforme se ilustra no quadro 
abaixo:

INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURANÇA SOCIAL

NATIONAL INSTITUTE OF
SOCIAL SECURITY

A tabela abaixo ilustra a sua composição.

Maputo,  _____de Dezembro de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURANÇA SOCIAL

NATIONAL INSTITUTE OF
SOCIAL SECURITY

37.784.589

1.516.75.783

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com o n.º 2 do artigo 64 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo:

Nº N° do Concurso/ Modalidade Objecto de Contratação Empresa Adjudicada Valor de Adjudicação

01 AD/ Nº 15/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Fornecimento de pão e bolos às Unidades Sociais (Infantário da Matola) PADARIA PÃO DE LENHA 150.000,00

02 Adenda AD/ Nº 15/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Fornecimento de pão e bolos às Unidades Sociais (Infantário da Matola) PADARIA PÃO DE LENHA 37.000,00

03 CL/ Nº 02/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Aquisição de meios de compensação para Beneficiários do Programa Apoio Social Directo (PASD) CENTRO ORTOPÉDICO 2.607.900,00

04 AD/ Nº 13/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Fornecimento e manutenção de extintores para Delegação-sede e as Unidades Sociais EXTIN MAPUTO, EI 33.100,00

05 AD/ Nº 16/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Aquisição de passagens aéreas LAM 34.779,00

06 CC/ Nº 14/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Fornecimento de material de escritório para Delegação do INAS, IP TECNOBYTE, LDA 349.931,79

07 Adenda CL/ Nº 03/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Fornecimento de instrumentos de trabalho para Beneficiários do Programa Acção Social Produtiva (PASP) FERRAGEM AUTO JJ, LDA 178.592,50

08 Renovação CC/ Nº 09/INAS, IP/RAQ /OE/2021 Fornecimento de leite fresco para processo de pagamento dos Beneficiários do PSSB CASA BHAY, LDA 156.000,00
09 CC/ Nº 17/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Contratação de empreitada de obras públicas para reparação e manutenção da capoeira do Centro Aberto de Beleluane B & B CONSTRUTORA, LDA 105.945,84

10 CC/ Nº 20/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Aquisição de máquina de costura e de matéria-prima para corte e costura no Centro Aberto de Beleluane MSN – TANZ, LDA 188.960,00

11 AD/ Nº 16/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Prestação de serviços de abertura, codificação e manutenção do cofre encravado da Delegação-sede do INAS, IP FÁBRICA DE COFRES DE MOÇAMBIQUE, LDA 82.857,60

12 AD/ Nº 14/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Aquisição de manuais, cadernetas e legislação para INAS, IP- Delegação da Matola  IMPRENSA NACIONAL 55.000,00

13 Renovação CC/ Nº 08/INAS, IP/RAQ /OE/2021 Fornecimento de combustível, óleos e lubrificantes para viaturas do INAS, IP- Delegação da Matola ESTACÃO DE SERVIÇOS MARILIZA, LDA 237.311,53

14 CC/ Nº 22/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Fornecimento e montagem de placas de identificação luminosa e de placas de indicação para o INAS, IP e Unidades Sociais DZG- DZENGO, LDA 189.864,31

15 CC/ Nº 25/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Prestação de serviços de reparação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado nas instalações do INAS, IP, Casa de 
Funções e Infantário da Matola

EIC- ENGENHARIA INDUSTRIAL E CONSULTORIA, 
LDA 348.309,00

16 CC/ Nº 23/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Prestação de serviços de fumigação e desratização nas instalações do INAS, IP, Infantário da Matola e CAJADP de Tsalala GICA-AGÊNCIA GLOBAL DE COMÉRCIO E 
INVESTIMENTOS 350.000,00

17 AD/ Nº 17/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Fornecimento de medicamentos e produtos farmacêuticos às unidades sociais e utentes dos Programas do INAS, IP FARMÁCIA ENLANGA, LDA 159.669,00

18 Renovação CC/ Nº 04/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Prestação de serviços de transporte terrestre para os utentes dos Programas de Assistência Social EUSÉBIO LETELA (TRANSPORTE MAZENDA) 120.000,00

19 CC/ Nº 26/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Fornecimento de combustível, óleos e lubrificantes para viaturas do INAS, IP- Delegação da Matola ESTACÃO DE SERVIÇOS MARILIZA, LDA 340.442,00

20 CC/ Nº 21/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Aquisição de material pintos, bebedouros e comedouros para a revitalização da capoeira do Centro Aberto de Beleluane KHARAFA MOÇAMBIQUE TRADING, LDA 116.365,00

21 Adenda AD/ Nº 05/INAS, IP/RAQ /OE/2022 Fornecimento de combustível, óleos e lubrificantes para viaturas do INAS, IP- Delegação da Matola TOTAL DE MOÇAMBIQUE, SA 425.000,00

Matola, aos 28 de Dezembro de 2022

O Delegado

882

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GENÉRO CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DA MATOLA
Repartição de Aquisições 

SUPLEMENTO
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Cresce número de técnicos 
formados pelo FETP

Subiu para 66 o número de profissionais de saúde formados pelo Programa de Forma-
ção em Epidemiologia de Campo - Linha de Frente (FETP-Frontline), após a graduação 
de mais 14 técnicos no dia 07 do corrente mês, perfazendo a 5ª coorte de formação em 
Epidemiologia de Campo.

Falando sobre 
a importância 
da formação 
durante a ce-
rimónia de 

graduação, a directora do 
FETP em Moçambique, 
Cynthia Baltazar, disse 
que a ocorrência de surtos 
tem sido cada vez mais 
frequente no país, facto 
que coloca vários desa-
fios ao sector da Saúde.

"A pandemia da Co-
vid-19 mostrou que uma 
epidemia pode ter impac-
tos devastadores a nível 
da economia, do siste-
ma de saúde e de todo o 
funcionamento do país. 
Por isso, precisamos cada 
vez mais de recursos hu-

manos que estejam de-
vidamente capacitados 

para detectar, investigar e 
responder às ameaças de 

AVISO
A Pangolim Multimédia, Limitada, proprietária e editora do 
Jornal Ponto por Ponto, avisa a todos os estimados clientes que 
têm facturas em atraso para regularizar a sua situação no prazo de 
30 dias, contando a partir do dia de divulgação deste aviso. O não 
pagamento das mesmas implica o cancelamento das suas assinaturas 
no ano de 2023.

Entretanto, as subscrições para a adesão de novos subscritores e/ou 
renovação de assinaturas para o ano de 2023 já estão abertas. 

O Departamento Comercial

Av. 25 de Setembro, nº1676, 1º Andar, Porta 7
Para mais esclarecimentos, contacte-nos pelos nºs de telefone 
82/87 45 76 070
E-mail: jornalpontoporponto@gmail.com/ pangolimmultimedia@gmail.com

saúde pública”, vincou.
Na mesma senda, Cyn-

thia Baltazar orientou os 
graduados a encararem 
o acto de encerramento 
como sendo o início de 
um processo em que eles 
já estão mais fortaleci-
dos, devendo dar o seu 
contributo para o sistema.

"Esperamos ter um 
sistema de vigilância 
em saúde mais fortale-
cido e um sistema na-
cional mais apto para 
prevenir e responder 
às ameaças", frisou.

Por seu turno, a coor-
denadora do nível de 
Linha da Frente, Judi-
te Braga, explicou que o 
FETP-Linha de Frente é 
um programa orientado 
e baseado em competên-
cias, com foco na me-

lhoria do conhecimen-
to e das habilidades da 
epidemiologia de cam-
po para os profissionais 
inscritos ao programa.

"Os participantes 
aprendem fazendo. Eles 
passam a maior parte do 
tempo no campo, apli-
cando seus conhecimen-
tos em epidemiologia 
de campo, sob orienta-
ção de epidemiologis-
tas experientes”, disse.

A coordenadora fez 
saber, ainda, que o pro-
grama tem a duração de 
12 semanas e é dividido 
em duas oficinas, onde os 
participantes são subme-
tidos a vários temas sobre 
a importância da vigi-
lância e da investigação.

“A segunda oficina de 
trabalho de campo tem a 
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duração de nove semanas 
com intervalo de quatro 
a cinco, onde os partici-
pantes desenvolvem seus 
projectos de campo e, fi-
nalmente a terceira ofici-
na onde os participantes 
apresentam na cerimónia 
de graduação os traba-
lhos do final do curso. 

Nesta oficina, os gra-
duados também parti-
cipam de um workshop 
sobre escrita científica de 
artigos e resumos duran-
te dois dias”, explicou.

A médica-chefe da ci-
dade de Maputo, Vanda 
Zita, referiu que as fer-
ramentas apresentadas 
durante o curso, que teve 
como um dos maiores 
objectivos a melhoria da 
qualidade e uso de dados 
de vigilância para a de-
tecção de doenças e sur-
tos como resposta a even-
tos de saúde pública, por 
meio da capitalização dos 
recursos humanos, vão 
melhorar a informação 
para a tomada de decisão.

"O FETP-Linha da 
Frente vem num mo-
mento oportuno, tendo 
em conta os desafios que 
o país enfrenta, de uma 
forma geral, e a cidade 
de Maputo, em particu-
lar, relacionados com a 
ocorrência de doenças 
emergentes para a saúde 
pública, incluindo desas-
tres naturais", considerou.

Em Moçambique, o 
FETP foi estabelecido em 
2010 pelo Ministério da 
Saúde, através do Instituto 
Nacional de Saúde (INS), 
em colaboração com a Di-
recção Nacional de Saúde 
Pública e a Faculdade de 
Medicina, contando com 
o apoio de técnicos dos 
Centros de Prevenção 
e Controlo de Doenças.

O programa é imple-
mentado com o principal 
objectivo de treinar pro-
fissionais para fortalecer a 
capacidade de resposta do 
Sistema Nacional de Saú-
de às ameaças de saúde 
pública, através do lema 

“Aprender Fazendo”.
A nível nacional, o 

FETP é coordenado pelo 
INS, em parceria com a 
Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM). O mo-
delo de Linha da Frente foi 
criado em 2015, depois da 
eclosão do surto de Ébo-
la na África Ocidental.

Graduados prometem 
melhores respostas
Com a capacitação, os 

graduados dizem-se me-
lhor preparados para li-
dar com ameaças ligadas 
à saúde pública. Depois 
de agradecerem ao INS, 
FETP e ao Departamento 
Nacional de Saúde Públi-
ca pela oportunidade, os 
integrantes da 5ª turma 
vincaram que a formação 
transformou, positiva-
mente, as suas carreiras.

O ponto focal da Vigi-
lância Integrada de Doen-
ças e Resposta no Serviço 
de Saúde da Cidade de 
Maputo, Luís Vilancu-
lo, em representação dos 
graduados, disse que ao 
longo da formação per-
ceberam que, antes da 
capacitação, caminhavam 
de olhos fechados, por 
isso há vários eventos aos 
quais não conseguiam res-
ponder de forma efectiva.

"Sentimos que, com 
esta oportunidade, já te-
mos uma visão de como 
é que devemos olhar para 
questões relacionadas 
a ameaças de saúde pú-
blica na componente de 
detecção, investigação 
e resposta", assegurou.

Márcia Jorge, médica-
-residente em saúde pú-
blica pelo Ministério da 
Saúde (MISAU), também 
está entre os graduados. 

Para ela, o curso agre-
gou conhecimentos, so-
bretudo na sua área de 
especialidade. "Este cur-
so veio em boa hora e vai 
permitir-me fazer melhor 
aquilo que venho fazen-
do. De forma geral gos-
tei, sendo que houve uma 
boa atenção por parte dos 

mentores, dedicação à 
formação, para além da 
comunicação que, tendo 
sido boa, contribuiu bas-
tante", disse, acrescen-
tando que o curso ofe-
receu ferramentas para, 
diante de uma situação 
de surto, ela estar em al-
tura de melhor investigar.

Para Dulce Isaías, 
afecta ao Centro de Saúde 
1º de Maio e responsável 
da Vigilância Epidemio-
lógica ao nível do seu dis-
trito, o curso foi bastante 
interessante e contribuiu 
para o aprimoramento 
dos seus conhecimentos, 
principalmente na área de 
epidemiologia, pelo que 
se sente melhor preparada.

"Estou preparada para 

implementar os conheci-
mentos adquiridos durante 
o curso", garantiu, salien-
tando que, antes da capa-
citação, enfrentava cons-
trangimentos na análise de 
dados, uma vez que fazia 
manualmente, porém o ce-
nário vai mudar para o me-
lhor, uma vez que já sabe 
que a vigilância segue um 
ciclo, o que, por seu turno, 
vai reflectir na interpre-
tação de dados e toma-
da de acções de resposta.

Pela frente, Dulce 
Isaías diz ter o desafio 
de aprimorar as suas ha-
bilidades na área de vi-
gilância, de modo a agir 
da melhor forma no pro-
cesso de gestão de ca-
sos de grande impacto.

Os momentos mais 
marcantes do evento con-
sistiram na entrega de 
certificados e realização 
de sessões científicas, nos 
quais os graduados apre-
sentaram e discutiram, 
com os presentes, trabalhos 
científicos de sua autoria.

Com o encerramento da 
5ª coorte, que durou três 
meses, tendo arrancado 
em Setembro último, jun-
tando médicos, residen-
tes, técnicos superiores 
de saúde pública, medi-
cina preventiva e funcio-
nários dos ministérios da 
Saúde e da Agricultura, 
o número total de gra-
duados subiu para 66 em 
todo o país. (Fonte: INS)
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Ministro Nivagara atribui Selo de 
Qualidade CNAQ à ISET- One World

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara, atribuiu recente-
mente o Selo de Qualidade CNAQ ao Instituto Superior de Educação e Tecnologia – One 
World, comummente designado por ISET- One World. 

Trata-se de 
uma iniciati-
va do Conse-
lho Nacional 
de Avaliação 

de Qualidade do Ensino 
Superior (CNAQ), que 
contribui para a promoção 
contínua da qualidade do 
ensino superior no país.

Intervindo durante o 
evento, o ministro Niva-
gara disse que a atribui-
ção do “Selo de Qualidade 
CNAQ” constitui um mar-
co histórico no percurso do 
ensino superior em Mo-
çambique, em que pela pri-
meira vez atribuímos um 
selo de qualidade, ou seja, 
dizemos à sociedade que 
uma instituição de ensino 
superior é de qualidade, 
bem como o sinal inequívo-
co dos resultados e impacto 
do SINAQES e da missão 
do CNAQ na promoção 
da cultura de qualidade.

Na ocasião, o dirigente 
explicou que o “Selo de 
Qualidade CNAQ” é um 
compromisso do CNAQ 
de levar à sociedade e aos 
diferentes intervenientes 
com interesses no ensino 
superior (decisores políti-
cos, docentes, investiga-

dores, corpo técnico-ad-
ministrativo, estudantes, 
encarregados de educação, 
ordens e associações pro-
fissionais, empregadores e 
outros parceiros sociais), 
uma referência confiável e 
organizada sobre as insti-
tuições de ensino superior 
que se mostram credíveis 
através da implantação da 
cultura de qualidade e, com 
a oferta de um ensino de 

qualidade e que atenda às 
exigências e necessidades 
do mercado de trabalho.

Entre as razões que di-
taram a atribuição do selo 
à ISET-One World desta-
que vai para os níveis de 
desempenho alcançados 
no processo de avaliação 
institucional, com destaque 
para a evolução significati-
va nas duas participações 
do ISET na avaliação insti-

tucional, onde os avaliado-
res confirmaram haver um 
grande esforço de melhoria 
na área de regulamentação, 
funcionamento dos órgãos 
colegiais, envolvimento 
dos estudantes, do corpo 
técnico-administrativo e 
dos docentes na vida aca-
démica e social do Insti-
tuto, na investigação e na 
publicação de resultados, 
bem como na formação 

do corpo técnico-admi-
nistrativo e de docentes.

“Ademais, o elevado ní-
vel de organização ao nível 
das infra-estruturas, da bi-
blioteca e dos procedimen-
tos de trabalho, a todos os 
níveis, e os Métodos de Pe-
dagogia usados na institui-
ção são muito idênticos aos 
de Problem Based Lear-
ning, o que faz com que se 
privilegie o trabalho do es-
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Por seu turno, a Em-
baixada dos Estados 
Unidos em Moçambique 
confirma a detenção de 
um cidadão americano.

Sem detalhar, a porta-
-voz da Embaixada dos 
Estados Unidos da Amé-
rica, Vanessa Toscano, 
em resposta ao PpP, ex-
plicou através de correio 
electrónico que “a Em-
baixada dos EUA pode 
confirmar que um cida-
dão dos EUA foi detido 
em Moçambique. Sempre 
que um cidadão dos EUA 
é detido no estrangeiro, 
estamos prontos a prestar 
toda a assistência adequa-
da. A Embaixada está a 
acompanhar a situação, 
mas devido a lei de pri-
vacidade, não podemos 
oferecer mais comen-
tários neste momento”. 

De acordo com uma 
nota da Embaixada dos 
EUA em Moçambique, 
o Departamento de Esta-
do compromete-se a ga-

rantir o tratamento justo 
e humano aos cidadãos 
americanos presos no 
exterior e suas famílias, 
dentro dos limites da sua 
autoridade nos termos 
do direito internacio-
nal, direito interno e da 
legislação estrangeira.

“Quando um cidadão 
americano for preso no 
exterior, ele pode estar 
inicialmente confuso e 
desorientado. Pode ser 
o momento mais difícil 
porque o prisioneiro se 
encontra num ambiente 
desconhecido, e pode não 
ter o domínio da língua 
local, dos hábitos e cos-
tumes ou do sistema jurí-
dico-legal”, lê-se na nota.

Segundo a fonte que 
temos vindo a citar, nes-
tes casos, a Embaixada 
dos EUA informa que 
pode ajudar o detido fa-
cultando a relação nomi-
nal dos advogados que 
tenham o domínio da 
língua inglesa, contac-

tar a família, os amigos, 
ou as entidades empre-
gadoras dos cidadãos 
americanos detidos com 
a sua permissão escrita.

“Visitar, regularmen-
te, os cidadãos america-
nos detidos e fornecê-los 
materiais de leitura e su-
plementos vitamínicos, 
sempre que for possível. 
Garantir que os funcioná-
rios da penitenciária for-
neçam-lhes cuidados mé-
dicos adequados. Facultar 
uma descrição geral do 
processo local de justiça 
penal. Informar o detido 
sobre os recursos locais 
e americanos disponíveis 
para si para ajudar as ví-
timas de crimes. Criar um 
fundo para que os amigos 
e familiares possam trans-
ferir fundos para cidadãos 
norte-americanos presos, 
nos casos permitidos nos 
termos do regulamento 
do estabelecimento pe-
nitenciário”, lê-se ain-
da na nota. (Redacção)

Embaixada dos Estados Unidos diz 
estar a acompanhar o caso

acusações que enfrentam, 
embora pareça estar liga-
do ao apoio à actividade 
insurgente”, disse Holsten.

Refira-se que dados co-
lhidos no terreno eviden-
ciam que as aeronaves da 
AAL, que incluem um Ces-
sna Grand Caravan, che-
garam a evacuar 800 civis 
após o ataque de Palma em 
2021, e igualmente trans-
portou médicos, trabalha-
dores humanitários e mais 
de 24 toneladas de alimen-
tos, remédios e suprimentos 
de emergência para Cabo 
Delgado, entre os anos de 
2021 e princípios de 2022.

Defesa diz que a inves-
tigação da PGR é lenta

Por outro lado, a defesa 
do piloto norte-americano 
alega que ainda não há 
uma acusação formal dos 
detidos ora na Cadeia de 
Máxima Segurança, vul-
go BO, alegadamente por-
que a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) ainda 
não concluiu a investiga-
ção criminal do suposto 
envolvimento dos detidos 
no caso de colaboração 
com os terroristas na pro-
víncia de Cabo Delgado.

O advogado Danilo 
Mangamela disse em de-
clarações ao CT que ain-
da não está claro quando 
Koher será levado a tribu-
nal, justificando que de-
pende de quanto tempo o 
procurador afecto ao caso 
levará para concluir a in-
vestigação, a fim de apre-
sentar uma acusação formal.

“O prazo mínimo de 
investigação é de quatro 
meses, mas o Ministério 
Público pode solicitar a sua 
prorrogação, em função da 
particular complexidade do 
caso”, disse Mangamela.

Por seu turno, o advo-
gado dos dois missioná-
rios sul-africanos, Abílio 
Macuácua, disse à Agência 
Lusa, na semana passada, 
que os seus clientes teriam 
de ser “muito ingénuos” 
para tentar passar merca-
dorias destinadas a terro-
ristas pelos scanners do 
aeroporto de Inhambane.

“Pelo que me disseram, 
e pelo que soube de outras 
fontes em Inhambane, os 
meus clientes estão a pagar 
o preço da filantropia, por-
que só queriam ajudar”, dis-
se Macuácua. (Redacção)

tudante em contacto com a 
realidade, portanto, a pes-
quisa para a aprendizagem, 
um método muito prático 
e com bons resultados”, 
acrescentou o ministro.  

Nesta ordem, o Selo de 
Certificação de Qualidade 
do CNAQ atesta que de-
terminada instituição de 
ensino superior  encontra-
-se alinhada com o Siste-
ma Nacional de Avaliação, 
Acreditação e Garantia de 
Qualidade do Ensino Su-
perior (SINAQES) de Mo-
çambique e proporciona às 
instituições de ensino supe-
rior benefícios e vantagens 
como a credibilidade e ima-
gem institucional da insti-
tuição de ensino superior; 
Facilidade na Integração 
no ranking; Prioridade nos 
programas, projectos e de-
mais acções de promoção 
de garantia de qualidade; e 
Bonificações e, descontos 
previstos pelo CNAQ e, 
seus parceiros, no contexto 
da avaliação institucional, 

de cursos e/ou programas.
Por sua vez, o direc-

tor do ISET-One World, 
António Niquice, com-
promete-se a continuar a 
primar pelo cumprimento 
dos padrões de qualidade 
previstos no SINAQES.

Para o director do ISET 
One World, António Niqui-
ce, a recepção do selo cons-
titui um desafio para a ins-
tituição, uma vez que traz 
consigo o dever de traba-
lhar-se mais para mantê-lo, 
devendo manter o padrão 
exigido, bem como procu-
rar melhorar mais a quali-
dade em que se encontram.

"O selo não é eterno, o 
que significa muito mais 
trabalho para manter aque-
le padrão e com tendência a 
subir. Para alcançar o selo, 
o ISET One World contou 
com a qualidade exce-
lente das instalações para 
albergar estudantes e do-
centes, e a excelência dos 
currículos da instituição. 
Além disso, a intervenção 

do ISET One World na co-
munidade local, como foi 
no caso de acções que fa-
vorecem a conservação do 
meio ambiente, ao trans-
mitir ao nível da comu-
nidade local informações 
que ajudam no combate a 
incêndios", disse Niquice.

Refira-se que o ISET- 
One World conta com 
cerca de mil estudantes, 
entre os do ensino à dis-
tância, presencial e do 
mestrado recentemente 
introduzido. São estudan-
tes provenientes de vários 
quadrantes do mundo, 
como Malawi, Zimbabwe, 
Guiné-Bissau, Dinamar-
ca, entre outros locais.

Recorde-se que o 
CNAQ, órgão tutelado pelo 
ministro que superintende 
a área do ensino superior, 
na qualidade de órgão im-
plementador do SINAQES 
(Sistema Nacional de Ava-
liação, Acreditação e Garan-
tia da Qualidade no Ensino 
Superior), tem a missão de 

promover a avaliação, acre-
ditação, o desenvolvimento 
e registo de qualificações 
do ensino superior, como 
mecanismos de garantia de 
qualidade face às necessi-
dades de desenvolvimento 
do país e em consonância 
com os padrões de quali-
dade do ensino superior no 
país, na região e no mundo.

O SINAQES visa desen-
volver e promover o prin-
cípio da cultura de procura 
constante pela qualidade 
nos serviços prestados pe-
las instituições de ensino 
superior, bem como in-
formar à sociedade sobre 
o estágio dessa qualidade 
de serviços prestados pe-
las instituições de ensino 
superior nacionais, tanto 
públicas, quanto privadas.

Dentre os princípios ge-
rais do SINAQES pontifica 
o de “educação”, onde se 
procura, através dos pro-
cessos de auto-avaliação e 
avaliação externa de ins-
tituições, cursos e progra-

mas, estimular e ajudar a 
desenvolver nas institui-
ções de ensino superior a 
cultura de qualidade, um 
processo de carácter emi-
nentemente educativo e 
não de obrigação punitiva, 
coerciva ou controladora.

Importa referir que no 
histórico do processo de 
avaliação externa de insti-
tuições e cursos, de 2016 
a 2022 o CNAQ avaliou 
um total de 464 cursos e 
acreditou um total de 394 
cursos do ensino superior. 

No contexto da avaliação 
institucional, importa refe-
rir que das 56 instituições 
de ensino superior exis-
tentes no país, apenas 20% 
participaram deste proces-
so, o que denota a necessi-
dade urgente de incremento 
dessa cifra, através de uma 
adesão cada vez massiva 
das instituições de ensino 
superior públicas e privadas 
aos processos de avaliação 
institucional. Redacção 
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Um idoso de nacionalidade paquistanesa foi há dias surpreendido em flagrante delito 
pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), em actos obscenos de sexo en-
volvendo adolescentes de idades compreendidas entre 15 e 17 anos num dos seus con-
domínios, localizado no bairro Trevo, Município da Matola.

Bairro Trevo, na cidade da Matola

Paquistanês flagrado em cenas de 
sexo com menores já anda solto 

Co n c r e t a -
mente no 
bairro Tre-
vo, nos 
ú l t i m o s 

tempos, regista-se uma 
tendência de constru-
ção de condomínios de 
grande peso. Entretanto, 
pouco ou nada sabem as 
estruturas locais da ori-
gem dos proprietários e 
do que fazem no seu dia-
-a-dia, incluindo o que 
acontece dentro dos mu-
ros de vedação com altu-
ras fora do comum a cer-
car estas propriedades.  

Quando menos se es-
perava, cenas de sexo e 
orgias feitas envolvendo 
um grupo de raparigas 
adolescentes e o autor 
ocorriam num dos condo-
mínios do estrangeiro er-
guido há aproximadamen-
te dez anos, e, pelo que 
apuramos junto dos resi-
dentes, a propriedade sem-
pre serviu estes propósitos. 

 As estruturas locais 
do bairro até à altura 
em que foram contacta-
dos pelo PpP contaram 
que não sabiam do que 
estava a acontecer, pro-
va de que cenários se-
melhantes de tamanha 
violação possam estar 
a passar despercebidas.

Um verdadeiro prostí-
bulo camuflado

Trata-se de uma resi-
dência da pertença do pa-
quistanês, entretanto, este 
nunca a habitou, mas a 
usava para a prática destes 
actos macabros e de co-
vardia, na opinião dos re-
sidentes que igualmente se 
dizem terem sido colhidos 

de surpresa pelo fenómeno.  
A revolta dos morado-

res deve-se essencialmen-
te ao facto do suspeito ter 
preferência de fazer viola-
ção de menores, causan-
do transtornos psíquicos 
nas mesmas, com todos 
os riscos de infecção de 
várias outras doenças.

As adolescentes eram 

introduzidas em grupo no 
condomínio por ordens 
do paquistanês durante 
o dia, sendo na maioria 
das vezes através de táxi, 
existindo casos em que vi-
nham de Txopela. Tempos 
depois é que aparecia o es-
trangeiro em suas viaturas 
luxuosas para o verdadei-
ro momento de festa de 

sexo junto de menores a 
durar longas horas, numa 
estratégia toda cautelosa 
de não levantar suspeitas. 

 As menores vinham 
de diferentes pontos das 
cidades de Maputo e Ma-
tola, com excepção de um 
caso, segundo as autorida-
des locais, que envolveu 
uma rapariga residente 
do bairro Trevo, nas pro-
ximidades do condomí-
nio. Estas eram momentos 
antes dos actos sexuais 
drogadas pelo paquista-
nês, no sentido de pode-
rem suportar as longas 
horas de cenas obscenas, 
entre outras exigências. 

Este cenário é com-
provado pelas imagens 
postas a circular através 
das redes sociais momen-
tos após a detenção do 
paquistanês, em que as 
menores aparecem alte-
radas nas imagens. Aliás, 
em alguns vídeos a que o 
PpP pôde apurar o único 
que aparece aparentemen-
te lúcido durante a práti-
ca sexual é o estrangeiro.

Nas imagens gravadas 
a partir do celular do au-
tor, as menores aparecem 
a lamber o corpo do pa-
quistanês, sendo que ou-
tras se ocupam apalpando 
partes do corpo. De for-
ma recorrente aconteciam 
estas práticas ao longo 
da semana e, pelo teste-

Luís Cumbe
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Há vários 
elementos nesta 
lei que são 
contrários, entre 
eles próprios, e que 
são contrários ao 
que está instituído 
na Constituição 
da República”, 
denuncia Vanessa 
Cabanelas

Olhar de lince Ivan Gonçalves: ivanpapucidesg@gmail.com

ONGs que sejam críticas aos 
“desmandos” do Governo. 

“Este poder exacerbado é 
uma das questões que mais 
nos preocupa, porque é o Go-
verno que reconhece as Orga-
nizações da Sociedade Civil, 
é o mesmo Governo a quem 
devemos prestar contas e apre-
sentar relatórios, incluindo os 
planos anuais de actividades, e 
é também o Governo que deci-
de sozinho extingui-las, então, 
considerando que estas funcio-
nam também para monitorar as 
actividades do Governo, isto 
parece com certeza um con-
trassenso. As mais incómodas 
vão ser extintas, provavelmen-
te. Há vários elementos nesta 
lei que são contrários, entre 
eles próprios, e que são con-
trários ao que está instituído na 
Constituição da República”, 
denuncia Vanessa Cabanelas.

“Comemos na mesma 
panela”

Por seu turno, a directora 
executiva do Centro de Apren-
dizagem e Capacitação da So-

ciedade Civil (CESC), 
Paula Monjane, con-
sidera que a presente 
Lei veio limitar o di-
reito de liberdade de 
associação das comu-
nidades, bem como 
toca nos direitos do 
cidadão singular, não 
somente “estrangu-
la” as Organizações 
da Sociedade Civil.

Para Monjane, o 
Gabinete de Infor-
mação Financeira de 
Moçambique (GI-
FIM), supostamente, 
fez uma avaliação 
de risco, onde ava-
liou as Organizações 
da Sociedade Civil 
numa escala de 0 a 1 
avaliou como tendo 
0,7, ou seja, não há 
nenhuma justifica-
ção que indica que 
as Organizações da 
Sociedade Civil são poten-
cialmente vulneráveis ao fi-
nanciamento ao terrorismo.

“Ora, as Organizações da 
Sociedade Civil, a maior par-
te, que recebem recursos do 
exterior, recebem dos mesmos 

doadores que o Governo, 
e usam o sistema finan-
ceiro, a pergunta que fica 
é: não deverá ser o forta-
lecimento da capacidade 
do próprio Governo de 
rastrear as transacções 
financeiras, ao invés de 
andar atrás das Organi-
zações da Sociedade Ci-
vil?”, indaga Monjane.

O advogado da Fun-
dação para Desenvol-
vimento da Comuni-
dade (FDC), Joaquim 
Oliveira, também cri-
ticou a presente Lei. 
“Logo no preâmbulo há 
uma formulação con-
traditória que diz que a 
lei se conforma com pa-
drões internacionais, no-
meadamente Declaração 
Universal dos Direitos 
Humanos e sobre o Pacto 
dos Direitos Civis e Po-
líticos, incluindo a Carta 

Africana sobre os Direitos Hu-
manos e dos Povos”, afirma.

Na óptica de Oliveira, 

aqueles dispositivos legais e 
internacionais reforçam a li-
berdade dos cidadãos, a De-
mocracia e os Direitos Hu-
manos, contudo, esta Lei vem 
contrariar ou até agredir de for-
ma directa esses princípios que 
a Lei tomou em consideração. 

“Recordar a sociedade que 
a nossa Constituição da for-
ma como se apresenta é tam-
bém baseada e fundamentada 
nesses padrões internacionais 
que nós estamos a dizer aqui, 
contrário daquilo que esta lei 
infelizmente apresenta. Es-
tranhamente e propositada-
mente, a proposta preparada 
pelo Governo não se mos-
tra em conformidade com a 
Constituição da República 
de Moçambique e constitui 
uma ameaça à liberdade das 
associações, estabelecida nos 
artigos, sobretudo, porque 
manifesta uma contradição 
com os princípios e objectivos 
fundamentais constitucional-
mente consagrados”, lamenta 
Joaquim Oliveira. (Redacção)

munho dos residentes, o 
paquistanês nunca repe-
tia as mesmas raparigas, 
que pela prática recebiam 
valores que variavam de 

5 mil meticais em diante.
O processo era feito 

com a ajuda de um jovem 
guarda da residência con-
siderado pelos residentes 

de cúmplice do estrangei-
ro. Entretanto, há indica-
ção de existirem outros 
cúmplices no esquema e 
residentes no bairro, com 

destaque para alguns vizi-
nhos que auferiam quan-
tias avultadas de dinhei-
ro para ocultar os actos. 

Surpreendido em 
flagrante delito

Tudo indica que o pa-
quistanês, de um tempo 
até à sua detenção, es-
tava sob vigilância das 
autoridades do Serviço 
Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC). Na 
tarde de segunda-feira, 
o paquistanês procedeu 
nos mesmos moldes, lon-
ge de pensar que estava 
a ser acompanhado pelos 
serviços de investigação. 

Momentos após a sua 
introdução no condomí-
nio, em que antes foram as 
raparigas, cuja imagem a 
nossa reportagem ilustra, 
igualmente os membros do 

SERNIC e da Polícia local 
adentraram a casa e o sur-
preenderam com a boca na 
botija, a partir de onde fo-
ram feitas imagens que cir-
cularam nas redes sociais.

O PpP tentou ouvir o 
porta-voz do SERNIC ao 
nível da província de Ma-
puto, Henrique Mendes, 
que entretanto declinou fa-
lar sobre a idade e o nome 
do paquistanês, indicando 
que o processo estava a ser 
tramitado ao nível da Pro-
curadoria distrital, local 
onde foi instaurado pelo 
Gabinete de Atendimento 
à Mulher e Violência Do-
méstica. Entretanto, dias 
depois circularam infor-
mações dando conta de 
que o paquistanês foi posto 
em liberdade. (Redacção)  
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Nyusi cria comissão para avaliar 
viabilidade das eleições distritais

De acordo 
com o Ges-
tor de Pro-
gramas do 
I n s t i t u t o 

para Democracia Multi-
partidária de Moçambique, 
Délcio Alfazema, a expec-
tativa dos moçambicanos 
é de que as instituições li-
gada a justiça, a lei ordem, 
devem continuar a traba-
lhar para que efectivamen-
te possam trazer escla-
recimento desta matéria.

 "Agora também nos 
interessou bastante a refle-
xão em torno do assunto da 
descentralização distrital", 
disse, acrescentando de 
seguida que sobre este as-
sunto não tem havido mui-
ta clareza, apesar de estar 
previsto na Constituição, 
mas o Presidente decidiu 
criar esta comissão que 
vai trabalhar sobre esta 
matéria no próximo ano e 
remeter a decisão final ao 
Parlamento. Quanto a nós 
faz todo sentido, uma vez 
que é o Parlamento que 
aprovou a Constituição 
que incorpora a questão da 
descentralização distrital, 
fazendo sentido que seja 
em sede do Parlamento 
que a decisão final sobre 
se de facto há condições 
para se avançar para a 
descentralização distri-
tal ou não seja tomada.

Segundo Dércio Al-
fazema, “no geral foi 

um informe que traz to-
das estas matérias, mas 
queríamos que outras 
matérias fossem trata-
das com profundidade”.

Já para o Secretário-
-geral da Frelimo, Roque 
Silva, o informe do Che-
fe de Estado “foi feito de 
forma detalhada, na medi-
da em que mostrou aquilo 
que aconteceu no ano em 
curso sob ponto de vista 
negativo, mas também sob 
ponto de vista positivo, 
aliás, ele teve a capacidade 
de referenciar os grandes 
esforços que foram em-
preendidos e os resultados 
que foram alcançados”.

"Por outro lado, o Pre-
sidente reconheceu que o 
país e os moçambicanos 
ainda enfrentam grandes 
desafios, tendo mostra-
do os caminhos que de-

vem ser trilhados para 
se ultrapassar tais desa-
fios", referiu Roque Silva.

Ainda na mesma senda, 
afirmou que o Chefe de Es-
tado não se limitou a apre-
sentar aquilo que foi o de-
sempenho das diferentes 
instituições do Governo, 
mas também trouxe assun-
tos relevantes que preocu-
pam a sociedade, como é o 
caso do terrorismo, o caso 
da Covid e dos raptos.

Acrescentou que al-
gumas questões “nós 
esperávamos que tives-
sem sido aprofundados 
e com um pouco mais de 
rigor, sobretudo a ques-
tão dos raptos, que cons-
titui uma matéria que 
preocupa a sociedade”. 

Por sua vez, o Presi-
dente da CTA, Agostinho 
Vuma, disse que sob ponto 

de vista de colocação, no 
ano prestes a findar hou-
ve pouco investimento no 
país, também do PES e 
PQG para o caso de 2023 
“queríamos que a expres-
são financeira estivesse 
cada vez mais disponível 
para o investimento, como 
uma forma de dinamizar a 
economia e não concen-
trar a economia apenas 
no consumo, mas tam-
bém na produtividade”.

Anotou ainda que é 
preciso olhar de forma 
mais profunda para aqui-
lo que vai ser o desempe-
nho da guerra da Ucrânia 
e Rússia, porque estes 
dois países são grandes 
fornecedores mundiais, 
não esquecendo que o 
seu efeito já se faz sentir 
em todas as economias do 
mundo, e de forma espe-

cífica nos bancos centrais.   
Por sua vez, o porta-

-voz da bancada da Freli-
mo, Feliz Sílvia, disse que 
o Presidente da República 
trouxe informações mui-
to úteis à sociedade, que 
aconteceram no ano em 
curso, apontando ainda 
alguns avanços verifica-
dos no conflito da pro-
víncia de Cabo Delgado.

Disse ainda que este 
informe deu informações 
detalhadas no combate ao 
terrorismo no país e no pro-
cesso de descentralização.    

Entretanto, para o por-
ta-voz da bancada parla-
mentar da Renamo, Ar-
naldo Chalaua, o Chefe 
de Estado devia ter dado 
um informe que reflecte 
os problemas mais can-
dentes do país, além de 
ter apresentado um rela-
tório aos moçambicanos. 

Para a bancada da 
Renamo, na voz do seu 
porta-voz, este informe 
devia ter descrito os pro-
blemas que marcaram o 
ano e as suas caracterís-
ticas, mas o Chefe de Es-
tado apenas romantizou 
a situação real do país. 

Chalaua disse ainda 
que este informe não es-
pelha a realidade con-
creta dos problemas dos 
moçambicanos, além de 
ser um informe vazio 
em termos de conteúdo.

Apesar do Chefe de Estado no seu informe ter dado indicações de incerteza da realização 
das próximas eleições distritais, há quem defende que a criação de uma comissão pelo 
Presidente da República para verificar a viabilidade das eleições é positiva.

Dionildo Tamele
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A Rússia ameaça reduzir a sua produção de petróleo em 500 mil/700 milhões de barris 
por dia (bpd) no início de 2023, em resposta ao tecto de preço do G-7 nas exportações de 
petróleo do país, de acordo com o vice-primeiro-ministro Alexander Novak.

PUB

Reagindo às sanções da União Europeia

Putin ameaça reduzir 
produção de petróleo

“Estamos prontos para 
cortar parcialmente a nossa 
produção no início do pró-
ximo ano”, disse ele em en-
trevista ao canal de TV Ros-
siya-24, acrescentando que 
os volumes equivalem a cer-
ca de 5% a 6% do que a Rús-
sia está bombeando agora.

“Vamos tentar encon-
trar um terreno comum com 
nossos colegas para evitar 
tais riscos”, disse Novak. 
“Mas, no momento, prefe-
rimos correr o risco de um 
corte na produção do que 
manter a política de vender 
de acordo com o limite”.

Embora ele tenha descri-
to os possíveis declínios na 
produção como "insignifican-
tes", um corte desse tamanho 
ainda pode apertar o mercado 
global de petróleo num mo-
mento em que muitos analis-
tas prevêem que a demanda na 
China estará se recuperando.

Novak, o principal ne-
gociador de Moscovo na 
OPEP + e o principal fun-
cionário governamental de 
energia, reiterou que a Rús-

sia não venderá seu petróleo 
a compradores e nações que 
usam o preço máximo oci-
dental. Os produtores russos 
podem redireccionar as suas 
exportações para mercados 
concorrentes, incluindo a 
Ásia, já que a energia do país 
ainda está em alta deman-
da globalmente, disse ele.

Decreto de Putin
O Presidente Vladimir 

Putin disse a repórteres na 
quinta-feira da semana pas-
sada que assinará um de-
creto sobre a resposta do 
país ao limite no final deste 
Dezembro. Ele apresentará 
“medidas preventivas”, disse 
ele, sem dar mais detalhes.

A produção anual de pe-
tróleo da Rússia este ano pro-
vavelmente crescerá para 535 
milhões de toneladas, de acor-
do com Novak. Isso equivale 
a cerca de 10,74 milhões de 
bpd, com base numa relação 
de 7,33 barris por tonelada.

O limite de USD 60 por 
barril do G7 e da União Eu-
ropeia para o fornecimento 

marítimo de petróleo russo 
começou em 5 de Dezembro. 

As cargas de petróleo 
russas que são negociadas 
acima do limite não podem 
acessar alguns serviços im-

portantes de empresas oci-
dentais, incluindo seguros.

A Rússia monitorará o 
mercado de petróleo no pri-
meiro trimestre para ver o im-
pacto do limite de preço antes 

de decidir se tomará outras 
medidas de retaliação, como 
um piso de preço, de acordo 
com pessoas familiarizadas 
com o assunto. (Redacção)
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Greve por 21 dias prorrogáveis 

Governo manda passear 
médicos e ao povo 

O Conselho de Ministros reuniu esta terça-feira e discutiu a greve promovida pelos médi-
cos, em curso por 21 dias prorrogáveis, entretanto, nada de concreto decidiu com vista, 
no mínimo, ao seu encurtamento e do sofrimento do povo, em virtude das reivindicações 
desta classe.

Tal como a Asso-
ciação Médica 
de Moçambique 
(AMM) avisou 
durante dias so-

bre a realização da greve, a 
durar por 21 dias, caso o Go-
verno mantivesse mão dura 
e/ou “ouvidos de mercador”, 
em relação às reivindicações 
de direitos postos em cau-
sa com a implementação da 
Tabela Salarial Única (TSU), 
esta segunda-feira (05) a 
classe partiu para a prática. 

No concreto, os médi-
cos colocaram à mesa de 
negociações com o Gover-
no 14 reivindicações, ao 
longo das últimas quatro 
semanas, mesmo período 
de implementação da TSU.

Segundo os médicos, dos 
14 pontos colocados, o Go-
verno não respondeu a maio-
ria, senão apenas quatro que 
mereceram a atenção das 

autoridades governamentais.
A negociação dos pontos 

constantes do caderno rei-
vindicativo constituía con-
dição para a não efectivação 
da greve, entretanto o Gover-
no, aparentemente, na óptica 

dos médicos, não se mostra 
sensível. Os médicos recla-
mam, a título de exemplo, a 
exclusividade, anteriormen-
te definida em 40%, mas 
agora reduzida para 05%. 

A TSU, segundo a classe 

médica, agravou as viola-
ções dos direitos daqueles 
profissionais, preconizados 
nos seus estatutos, alguns 
deles tinham a sua imple-
mentação cativa, por o Go-
verno alegar falta de verba 
para satisfazer tais rubricas. 

Com a greve em curso, 
agravou-se significativamen-
te o sofrimento da população, 
perante um sistema de saúde 
há muito deficitário. Parte 
considerável das unidades sa-
nitárias do país são forçadas a 
remarcar consultas de pacien-
tes externos, programadas 
para as datas que coincidem 
com a greve, apenas para 
exemplificar, e este cená-
rio acontece numa altura em 
que se aproxima a “quadra 
festiva”, período de pico que 
apela pelos serviços de saúde. 

Esta greve acontece mo-
mentos depois de o país en-
trar em processo de recupera-
ção do impacto da Covid-19, 
que de forma gravosa criou 
danos ao sistema de saúde.  

Entretanto…
Entretanto, o ministro da 

Saúde, Armindo Tiago, ido 
da sessão do Conselho de 
Ministros, decorrida terça-
-feira da semana em curso, 
que analisou a situação e 
seu impacto, limitou-se a 
lamentar a atitude da classe, 
acusando-a de estar a faltar 
com seu dever e compromis-
so de juramento, que cha-
mou de sacerdócio médico. 

O Governo não se mos-
tra disponível a ceder, para 
além de insensível ao sofri-
mento do povo. Tiago não 
avançou qualquer acção 
pontual no sentido de en-
curtar a greve, preferindo 
indicar um possível encon-
tro com a classe, que pode-
rá acontecer só na próxima 
semana, que é a mesma es-
tratégia e opção do Governo 
para a resolução das inquie-
tações da classe. (Redacção) 

Luís Cumbe
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mentos depois de o país en-
trar em processo de recupera-
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que de forma gravosa criou 
danos ao sistema de saúde.  
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-feira da semana em curso, 
que analisou a situação e 
seu impacto, limitou-se a 
lamentar a atitude da classe, 
acusando-a de estar a faltar 
com seu dever e compromis-
so de juramento, que cha-
mou de sacerdócio médico. 

O Governo não se mos-
tra disponível a ceder, para 
além de insensível ao sofri-
mento do povo. Tiago não 
avançou qualquer acção 
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tratégia e opção do Governo 
para a resolução das inquie-
tações da classe. (Redacção) 

Luís Cumbe

PGR vai requerer extradição de Chang a Maputo

Mais um dinheiro 
na pata do hipopótamo

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pondera, uma vez mais, recorrer da decisão 
do Supremo Tribunal de Recurso sul-africano que recentemente indeferiu o pedido de 
autorização de recurso para extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, 
para Maputo.  

Trata-se de mais 
uma investida que 
logo a princípio se 
nota desvantajosa 
para as autorida-

des moçambicanas, tal como a 
sentença do tribunal da terra do 
rand evoca, alegando que face a 
tudo que foi exposto não há no-
vidade trazida pelo requerente 
(PGR) a contrariar, convincen-
temente, a posição já tomada 
pelo judicial sul-africano de 
extraditar Manuel Chang para 
os EUA. Os dados indicam que 
todas as condições estão criadas 
para que Chang seja extraditado 
para os Estados Unidos da Amé-
rica. Só um milagre pode ditar 
que Manuel Chang venha ser 
extraditado para Moçambique.

De acordo com a ordem ju-
dicial, o pedido de permissão da 
PGR para apelar é “indeferido 
com custas, com base no facto 
de que não há perspectiva razoá-
vel de sucesso em uma apelação 
e não há outra razão imperiosa 

para que uma apelação deva ser 
ouvida”, ou seja, não há hipóte-
se de um sucesso para o recurso 
do Governo de Moçambique.

Tal como prevê a justiça 
sul-africana, o pedido de auto-
rização para interposição de um 
recurso não é um direito auto-
maticamente concedido, pelo 
que abre-se espaço para que o 
Governo de Moçambique possa 
ainda recorrer junto do Tribunal 
Constitucional da África do Sul, 
e contestar a decisão de extradi-
tar Manuel Chang para EUA.

Posição da PGR
A PGR alega que o antigo 

ministro das Finanças, Manuel 
Chang, venha a Moçambique 
no sentido de responder ao 
processo autónomo ainda no 
âmbito das investigações das 
chamadas “dívidas ocultas”. 

Em Junho, o Tribunal Cons-
titucional já tinha rejeitado o 
pedido da PGR para recor-
rer da extradição de Manuel 

Chang. A actual decisão tem 
seu mérito pelo facto de frisar 
não existir possibilidade de 
o Governo moçambicano lo-
grar sucesso em qualquer ten-
tativa de recorrer da decisão.    

Ao recorrer desta decisão 
implica a PGR gastar mais 
dinheiro público que, para 
além de não ter autorização, 
vai despendendo nestes pro-

cessos em que só sairá per-
dedora, naquilo que está ser 
considerado pela opinião pú-
blica de “abuso de processos”. 

A causa nos EUA
O antigo ministro é conside-

rado pelos EUA de defraudar in-
vestidores americanos que apos-
taram no projecto de protecção 
da Zona Económica Exclusiva 
de Moçambique (ZEE), que le-
sou o Estado em mais de 2.2 mil 
milhões de dólares americanos. 

Tudo deve-se a queixa apre-
sentada pelos investidores em 
Nova Iorque, queixando-se do 
facto de não estarem a receber 
o prometido no negócio em 
que apostaram, soltando o seu 
dinheiro investindo no projecto 
bancário que prometia rendi-
mentos seguros a partir de 2016. 
O tribunal já ouviu e condenou 
os principais mentores dos ban-
cos e da Privinvest. Falta ouvir a 
parte moçambicana, aqueles que 
assinaram os avales que conven-

ceram os investidores america-
nos a aplicarem o seu dinheiro, 
cientes de que havia garantia 
do Estado, para já em 2016, o 
Estado moçambicano dizer 
que não reconhecia tais títulos. 

Chang é precisado nos EUA 
para esclarecer os contornos des-
ta grande bolada que ficou co-
nhecida como “dívidas ocultas”.

Até aqui não está claro o 
que induz as autoridades mo-
çambicanas a assumir a actual 
posição que no fim, nada me-
nos ou nada mais, Moçambi-
que será obrigado a pagar aqui-
lo que os caloteiros comeram.  

Manuel Chang foi detido 
a 28 de Dezembro de 2018 na 
África do Sul, a pedido da jus-
tiça americana e em Novembro 
do ano passado, depois de uma 
longa batalha jurídica, a justiça 
sul-africana decidiu pela sua 
extradição, mas aquele Gover-
no ainda não a autorizou de-
vido aos recursos interpostos 
por Moçambique. (Redacção)


