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A situação geral da Nação é de estabilização, considera PR, Filipe Nyusi

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, fez esta ter-
ça-feira, 20 de Dezembro, 

o seu discurso sobre o Estado da Na-
ção, avaliando que apesar de 2022 
ter sido um ano difícil, Moçambi-
que manteve uma governação es-
tável e renovado optimismo "face 
aos desafios internos e externos".
Diante da Assembleia da República, 
o estadista reconheceu que apesar 
das dificuldades vividas em 2022 
-terrorismo, catástrofes naturais 
e o Covid-19- Moçambique man-
teve uma governação estável face 
aos desafios internos e externos.
Depois de debruçar-se sobre o 
nível de cumprimento do Plano 
Económico e Social (PES) para 
2022, nas várias áreas, considerou:
“Pode-se assim afirmar, cate-

goricamente, que a situação 
geral da Nação é de estabili-
zação e de renovação face aos 
desafios internos e externos”.
O discurso de Filipe Nyusi acon-
tece numa altura em que passam 
cinco anos desde o início do con-
flito armado em Cabo Delgado, 
no norte do país, que já fez um 
milhão de deslocados, de acor-
do com o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugia-
dos e pelo menos de 4.000 víti-
mas mortais, segundo o projecto 
de registo de conflitos ACLED.
O Presidente anunciou, em pri-
meira-mão, que o Estado, não 
vai pagar o 13° salário aos agen-
tes e funcionários públicos, de-
vido à implementação da Tabela 
Salarial Única que está a causar 

uma sangria financeira ao Estado.
É de elucidar que esta medida tem 
sido marcada por recorrentes con-
testações, nomeadamente juízes, 
professores, médicos, dentre outras 
classes profissionais.  Por exemplo, 
parte de profissionais de saúde es-
tão actualmente em greve por um 
período de 21 dias prorrogáveis.
“Lamentamos anunciar que este 
ano estamos impossibilitados de 
bonificar os funcionários públi-
cos com o 13° salário”, anunciou 
em primeira-mão o estadista.
Na ocasião, o Presidente Fili-
pe Nyusi informou à nação que 
vai conceder indulto a mais de 
800 reclusos que poderão pas-
sar as festividades de fim do ano 
em liberdade e no seio familiar.
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Em equação adiamento das eleições distritais

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, anunciou 
na terça-feira a cria-

ção de um grupo consultivo para 
"avaliar a pertinência" das elei-
ções distritais previstas para 2024.
"Para melhor preparar as eleições 
distritais, iremos criar, no início 
do próximo ano(2023), um gru-
po consultivo de eleições, envol-
vendo todas as sensibilidades da 
sociedade", disse o chefe de Esta-
do, no seu discurso anual sobre o 
"estado da nação" na Assembleia 
da República, na capital do país.

As dúvidas sobre a viabilidade das 
eleições distritais foram levanta-
das pelo próprio Presidente em 
meados deste ano, num momento 
em que a Comissão Nacional de 
Eleições (CNE) alertava para li-
mitações orçamentais para o pró-
ximo ciclo eleitoral 2023/2024.
Segundo o chefe de Estado, o grupo 
consultivo que será criado vai ter a 
missão de promover uma "reflexão 
fundamentada" sobre a pertinência 
das eleições distritais previstas para 
2024 e o resultado será submetido 
ao parlamento para a decisão final.

"Pretendemos desenvolver uma 
democracia sólida e sustentável, 
capaz de nos unir naquilo que é 
essencial e evitando atritos em as-
suntos marginais", vincou Nyusi.
Moçambique começa em 2023 um 
novo ciclo eleitoral, com a rea-
lização das eleições autárquicas, 
seguidas de gerais em 2024 (pre-
sidenciais, legislativas, provin-
ciais e possivelmente as distritais).
Segundo dados da Comissão Na-
cional de Eleições (CNE) avança-
dos em Junho deste ano, o Governo 
precisava de cerca de 20 mil   mi-
lhões de meticais para cobrir o pró-
ximo ciclo eleitoral na globalidade.
A introdução de eleições distritais 
a partir de 2024 é parte do Acordo 
de Paz e Reconciliação Nacional 
assinado em agosto de 2019 entre 
o Governo da Frente de Liberta-
ção de Moçambique (Frelimo) e 
a Resistência Nacional Moçam-
bicana (Renamo), principal parti-
do da oposição e que mantém um 
'braço armado' que está em pro-
cesso de Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração (DDR).

ONU sem recursos para pagar pensões aos ex-guerrilheiros da Renamo 

O enviado pessoal do Secretário-Geral das Na-
ções Unidas a Moçambique, Mirko Manzoni, 
diz que "não há recursos" para pagar pensões a 

guerrilheiros desmobilizados da Renamo. Enquanto isso, 
alguns especialistas ciados pela VOA consideram que 
se este aspecto for negligenciado pode colocar em causa 
todo o processo de pacificação e democratização do país.
O chamado processo de Desmobilização, Desmilita-
rização e Reintegração (DDR) tem registado avan-
ços e recuos, alegadamente, por falta de dinheiro.
"Não podemos pagar pensões sem estarmos prepara-
dos e sem recursos", afirmou Manzoni, para quem, "o 
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assunto das pensões não é fácil, 
assegurando, no entanto, que es-
tão a ser feitos esforços para saber 
como buscar os recursos, "para 
que os desmobilizados sejam in-
tegrados no sistema das pensões".
Entretanto, para o sociólogo e ana-
lista político, Dinis Bila, esta é uma 
questão que deve ser motivo de 
preocupação das Nações Unidas, 
mas sobretudo do Governo de Mo-
çambique porque do DDR dos an-
tigos guerrilheiros da Renamo de-
pende todo o esforço de pacificação 

e democratização em curso no país.
"Aqueles são homens que du-
rante muito tempo lidaram com 
armas de guerra, e se em algum 
momento sentirem que as suas 
preocupações não estão a ser 
atendidas, podem partir para ac-
tos que possam colocar a paz em 
causa", alertou aquele analista.
Elcídio Bachita defende que o 
Governo deve fazer todos os pos-
síveis para garantir o p agamento 
das pensões dos ex-guerrilheiros, 
para que possam viver condigna-

mente e deixem de constituir uma 
ameaça à paz e aos investidores.
Aquele analista político diz que 
uma das causas da guerra da Re-
namo tinha a ver com as desigual-
dades sociais, pelo que "o Governo 
deve fazer todo o esforço possível 
para garantir que os ex-guerrilhei-
ros possam receber as suas pensões
o que poderá fazer com que nun-
ca mais pensem em voltar às ma-
tas, para desestabilizar o país".

As plataformas DStv e GOtv Moçambique lançam nova campanha “Dezembrar”

A maior plataforma da te-
levisão em Moçambique 
DStv e GOtv Moçambi-

que fez o lançamento da nova cam-
panha “Dezembrar”, que decorre 
de 19 de Dezembro de 2022 a 24 
de Janeiro de 2023. A campanha, 
100% local, é dedicada aos clien-
tes existentes activos e inactivos.
Entretanto, esta campanha procu-
ra valorizar a cultura e identidade 
nacional usando monumentos, há-
bitos e costumes, a nossa gíria, ros-
tos de figuras públicas e expressões 
que ressoam com os nossos con-
teúdos. Além da cultura moçam-
bicana, “Dezembrar” traz ofertas 
promocionais de entretenimento.
“Dezembrar” não somente visa 
manter os nossos clientes ligados 
à DStv e GOtv, como também é 
reflexo destas marcas que fazem 
parte da vida dos moçambicanos 
há anos. Esta campanha celebra a 
época festiva, reforça a nossa visão 
estratégica e o compromisso que 
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temos com a nossa cultura e com 
os nossos clientes”, disse Jónia 
Presado, Directora de Marketing, 
Comunicações e Relações Públi-
cas da MultiChoice Moçambique.

Como fazer parte desta campa-
nha?
Clientes da DStv:
Todavia, para fazer parte desta 
campanha, todos clientes activos 
e desligados estão abrangidos bas-
tando que na altura do pagamento 
da sua mensalidade paguem o 
mesmo pacote que estavam a usar 
no mês anterior e irão automatica-
mente beneficiar do pacote a se-
guir, isto é, terão um upgrade para 
o pacote imediatamente acima do 
que estavam a usar. Por exemplo:
Segundo a nota de imprensa 
recebido a nossa redação, se é 

actualmente cliente do pacote 
DStv Base, na altura de pagamen-
to mantenha-se no mesmo pacote, 
portanto, pague o pacote DStv 
Base e receberá de oferta o pacote 
DStv Fácil por nossa conta, que é 
o pacote acima do DStv Base. A 
mudança do pacote ocorre auto-
maticamente, sem custos adicio-
nais para o cliente.  
O conceito da campanha da época 
festiva da DStv deste ano “AON-
DE’, foca-se em mostrar onde se 
encontra o melhor entretenimento 
e o melhor presente, nomeada-
mente; o melhor dos desenhos 
animados e aprender brincando 
está “AONDE”? Na DStv. O me-
lhor das novelas está “AONDE”? 
Na DStv. O melhor presente de 
Natal, está “AONDE”? Na DStv. 
A mensagem principal é; que a 

DStv oferece o pacote acima do 
que os clientes têm estado a usar 
ao pagarem a sua DStv.
O conceito da campanha da 
época festiva da GOtv deste ano 
“TXEKA’, foca-se em mostrar 
onde se txeka (se vê ou se assiste) 
o melhor entretenimento e onde se 
recebe o melhor presente de natal, 
nomeadamente; TXEKA LÁ 
GOtv, TXEKA LÁ”. Txeka lá de-
senhos animados, txeka lá nove-
las, txeka lá desporto entre outros 
conteúdos. Receba e TXEKA o 
melhor presente de Natal na GOtv. 
A mensagem principal é que a 
GOtv oferece o pacote acima do 
que os clientes têm estado a usar 
ao pagarem a sua GOtv.
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