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DESTAQUE

Moçambique, principalmente a 
cidade de Maputo, está a atingir o 
limite da sua capacidade de rast-
reio de contactos de pessoas com 
a Covid-19 e a saturação da capaci-
dade de isolamento nos hospitais. 
Por isso, o Presidente da República 
afirmou na sua Comunicação à 
Nação feita sexta-feira, 4 de Setem-
bro, que apesar do fim do estado 
de emergência, que vigorou du-
rante cinco meses consecutivos e 
o estado de Calamidade Pública, 
que decretou em substituição, 
com alerta vermelha por tempo 
indeterminado, a caminhada dos 
moçambicanos na prevenção e 
combate à Covid-19 ainda não 
chegou ao fim.

Hospitais à beira de saturação
AGRAVAMENTO DA PANDEMIA 

EM MOÇAMBIQUE

Segundo Filipe Nyusi, no último 
estado de emergência que iniciou no 
dia 8 de Agosto e terminou no dia 6 
de Setembro, o Governo constatou 
com muita preocupação o agrava-
mento da pandemia da Covid-19 em 
Moçambique.

Este agravamento é caracterizado 
por várias tendências, com destaque 
para o aumento do número de casos 
e hospitalizações, aceleração da trans-
missão da doença; resultando num 
aumento do número de casos e de 
óbitos; alteração do padrão de trans-
missão na cidade de Maputo, que pas-
sou de foco de transmissão para um 
padrão de transmissão comunitária 
e o alastramento da transmissão do 
vírus para um crescente número de 
distritos do país. 

Entretanto, de acordo com o Presi-
dente da República, o aumento do 
número de casos registados neste in-
tervalo de tempo, principalmente na 
cidade de Maputo, gerou uma sobre-
carga nos serviços de saúde.

“Na nossa capital, já estamos a 
caminhar para o limite da capacid-
ade de rastreio de contactos e segui-
mento de indivíduos afectados em 
quarentena e em isolamento” alertou 
o Chefe do Estado que aponta o in-
cumprimento rigoroso das medidas 
de prevenção, com destaque para o 
relaxamento generalizado no uso de 
máscaras, como tendo sido a principal 
causa.

AGOSTO RECORDISTA

Filipe Nyusi fez saber também que, 
quando decretou, no dia 5 de Agosto, 
o último estado de emergência, em 
Moçambique tinham sido registados 
2241 casos da Coid-19, 16 óbitos, 832 
doentes recuperados e 52 doentes 
hospitalizados.

“Hoje, dia 4 de Setembro, foram 
registados um cumulativo de 4.265 
casos, 26 óbitos, 2511 recuperados e 
92 doentes hospitalizados”, apontou.

Quanto à situação clínica dos 
moçambicanos na diáspora, o Presi-
dente da República informou na sua 
comunicação que até ao dia 8 de 
Agosto, tinham sido registados 60 ca-
sos de infecção pela Covid-19, 30 recu-
perados e 9 óbitos.

“Na vigência do actual estado de 
emergência, esta mesma comuni-
dade registou um número adicional 
de 9 casos, 5 recuperados e 6 óbitos”, 
anotou.

Em face desta realidade, Filipe Nyusi 
fez saber que só no mês de Agosto, 

Num discurso que durou 41 minu-
tos, Filipe Nyusi, explicou que, quando 
no dia 5 de Agosto passado decre-
tou mais um estado de emergência, 
depois dos 120 dias, a pandemia da 
Covid-19 tinha gerado uma nova re-
alidade, para a qual, ninguém podia 
ter certezas e ninguém podia dizer 
que tinha experiência.  

Referiu que em todos os países do 
mundo, os governos apoiados por 
cientistas estão enfrentando dúvidas e 
ensaiando soluções. Por isso, este grau 
de incerteza, teria levado o Governo a 
definir um caminho baseado em dois 
pilares de acção que deveriam decor-
rer em simultâneo.

O primeiro consistia na manuten-
ção das medidas de controle de Co-
vid-19 e, o segundo, na garantia da re-
toma da vida social e económica. Para 
o segundo pilar, foram definidas três 
fases, sendo que a primeira começou 
a 18 de Agosto, caracterizada pela 
retoma das aulas no ensino superior, 
nas academias e escolas das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS), instituições 
de formação de professores do ensino 
primário e de educação de adultos, in-
stituições de formação técnico profis-
sional, institutos e centros de formação 
em saúde e centros de formação pro-
fissional públicos. 

Ainda nesta fase, foi também autor-
izado o alargamento do número de 
participantes em cerimónias fúnebres 
para 50 pessoas, excepto quando a 
causa do óbito for a Covid-19, situação 
em que o número será de 10. Nesta 
etapa, inclui-se também a retoma dos 
cultos religiosos com um número não 
superior a 50.

Na segunda fase, que iniciou a 1 de 
Setembro em curso, inclui a reabertura 
de salas de cinemas, teatros, casinos e 
ginásios e a retoma das escolas de con-
dução e o exercício dos desportos mo-
torizados. A fase três, que começará no 
dia 1 de Outubro próximo, permitirá o 
reinício das aulas da 12ª classe.

De rastreio e internamento

- Alerta Filipe Nyusi, na sua comunicação á Nação

República afirmou que enquanto 
vigorar o estado de calamidade, o 
Governo vai manter inalteradas to-
das as medidas gerais de prevenção 
e combate à pandemia da Covid-19, 
em particular, o uso generalizado de 
máscaras.

A propósito, Filipe Nyusi anotou que 
“a máscara não dói,…sim incomoda 
mas ao longo do tempo, vamos nos 
habituar…Usemos a máscara”, apelou, 
para de seguida, salientar que o uso de 
máscaras e viseira deve ser particular-
mente incentivado.

No entanto, frisou que “a utilização 
da máscara será dispensada se tratar 
de casos de prática de actividade física 
ou por qualquer contra indicação 
médica, devidamente comprovada”.

Anunciou igualmente que são 
mantidas as medidas de quarentena, 
isolamento e internamento, assim 
como a redução das visitas aos ci-
dadãos internados nos estabeleci-
mentos hospitalares, ao máximo de 
duas por dia por cada doente e interdi-
tas visitas aos infectados pela Covid-19.

Persiste também a limitação de de-
sembarque dos tripulantes dos navios. 
“Estes só podem desembarcar nos re-
spectivos navios para a zona portuária, 
sendo-lhes interdito sair desta zona, 
excepto por razões de saúde”, salienta 
a Comunicação do Chefe do Estado.

O Governo mantém também 
encerradas as discotecas, salas de  jo-
gos com excepção de casinos”, assim 
como, “é mantido o encerramento de 
bares e barracas destinadas à venda de 
bebidas alcoólicas”.

Permanece igualmente interdita a 
realização de modalidades desporti-
vas colectivas com ou sem especta-
dores, assim como, continua vigente o 
horário de funcionamento dos merca-
dos, fixado das 6horas às 17horas.

Ainda durante a vigência do estado 
de calamidade pública, é mantido 
o limite máximo de passageiros em 
transportes colectivos ou privados, nos 
moldes rodoviários, ferroviários, maríti-
mos, fluviais e aéreos. Enquanto nos 
transportes semi-colectivos de pas-
sageiros, no moto-taxi e bicicleta-taxi, 
continua obrigatório o uso de máscara 
ou viseiras para todos ocupantes.

Maputo, conforme o caso e condicio-
nados à existência de planos de con-
tingência sectoriais e das condições a 
serem verificadas pelas autoridades 
sanitárias locais.

Na mesma sequência, é autorizada 
a partir do dia 15 de Setembro de 
2020, a frequência às praias, todavia, 
é vedada a prática de desportos em 
grupo, realização de espectáculos 
musicais, a venda e o consumo de be-
bidas alcoólicas. 

“A frequência às praias deve obede-
cer as medidas de prevenção e con-
tenção vigentes para os restantes es-
paços públicos, como distanciamento 
físico de 1.5 metros”, elucidou o Chefe 
do Estado.

É igualmente autorizado o regresso 
aos treinos das selecções e equipas 
nacionais que têm competições inter-
nacionais, exigindo-se contudo, que 
os atletas observem todas medidas de 
prevenção da Covid-19. Nesta mesma 
data, dia 15 de Setembro, é autorizada 
também, e nas mesmas condições, a 
retorno aos treinos das equipas que 
disputam o campeonato nacional de 
futebol sénior (Moçambola).

Quanto aos serviços de restaura-
ção, Filipe Nyusi fez saber que devem 
funcionar em estrita observância das 
medidas de prevenção e combate à 
pandemia da Covid-19.

Entretanto, quer as instituições 
públicas, quer privadas, devem para 
seu funcionamento medir a tempera-
tura corporal antes do início da jornada 
laboral; desinfectar as instalações e eq-
uipamentos com soluções recomen-
dadas; arejar as instalações; proibir a 
entrada, nas instalações, de pessoas 
que se apresentem com febres ou sin-
tomas gripais.

ALARGAMENTO DO HORÁRIO

Na comunicação de Sexta-feira, 
Filipe Nyusi anunciou ainda o alarga-
mento do número de presenças em 
lugares e ambientes sociais. Com o 
efeito, o número de participantes em 
eventos privados passa a ter um limite 
máximo de 30 para 40.

Para os cultos e celebrações religio-
sas em colectivo, o número de partici-

ACTIVIDADES REABERTAS

No quadro das medidas de con-
tenção, Filipe Nyusi anunciou, por 
um lado, o alargamento da escala 
de despiste e testagem e, por outro, 
disse que o país vai retomar de forma 
cautelosa, o reinício das actividades 
de emissão de Bilhetes de Identidade, 
carta de condução, despacho de im-
portação de veículo automóvel, docu-
mento de identificação de residência 
para estrangeiros (DIRE), vistos tem-
porários, passaportes.

No entanto, estes dois últimos doc-
umentos, poderão ser solicitados via 
online. 

Ainda durante este mesmo período, 
são válidos os acordos de supressão de 
vistos entre o Estado moçambicano e 
os outros Estados, em regime de reci-
procidade e fica suspensa a contagem 
do tempo de permanência dos técni-
cos estrangeiros não residentes que 
prestam serviços aos projectos estru-
turantes do Estado no território nacio-
nal, evitando-se, deste modo, a fixação 
de residência para efeitos, fiscais.

“Vamos reiniciar o cadastro elec-
trónico e a prova de vida biométrica 
presencial dos funcionários e agen-
tes do Estado”, assim como “iremos 
retomar os voos internacionais para 
determinados países em regime de 
reciprocidade”, revelou Filipe Nyusi.

A comunicação à Nação do Chefe 
do Estado da última sexta-feira anun-
ciou ainda a retoma das aulas de 12ª 
classe do sistema nacional de educa-
ção, a partir do dia 1 de Outubro próxi-
mo, bem como o reinício das aulas nos 
demais subsistemas de educação, cuja 
autorização será feita pelos ministros 
que superintendem a áreas de educa-
ção e de ensino pré-escolar.

No entanto, esta dependerá da situa-
ção epidemiológica do país e das reco-
mendações do ministro que superin-
tende a área de saúde, depois de ouvir 
o ministro que superintende a área.

Relativamente aos estabelecimen-
tos de ensino provedores de cursos 
de curta duração e de explicação, o 
Presidente da República informou 
que serão autorizados pelo Secretário 
de Estado na província e da Cidade de 

pantes não deve exceder 50 por cento 
da capacidade máxima de cada local, 
desde que não seja superior a 150 pes-
soas.

Ora, visando evitar situações de 
burocracia na fiscalização e autoriza-
ção, o Governo emanou às entidades 
religiosas para, depois de observar o 
protocolo sanitário e comunicar às 
autoridades competentes, reabrir os 
locais de culto, devendo estas, à pos-
terior, realizar a fiscalização e monitoria 
necessárias. 

Foi também reduzido número de 
pessoas em reuniões para o máximo 
de 40, isso quando aplicável, exceptu-
ando situações inadiáveis do funciona-
mento do Estado e outras de interesse 
público.

Contudo, Filipe Nyusi chamou à 
atenção para não se confundir as me-
didas anunciadas com relaxamento, 
nem com desleixo, desrespeito pela lei 
e pela própria vida e dos outros.

“Se não queremos regressar às 
medidas de prevenção mais severas, 
teremos de nos empenhar mais seria-
mente todos nós: cidadãos, entidades 
públicas e privadas. Assim, o incum-
primento das medidas previstas no 
decreto do Governo, ora publicado, 
constitui uma transgressão punível 
nos termos da desobediência civil e 
um atentado à saúde pública, sem 
prejuízo doutra legislação específica”, 
avisou o Presidente da República.

CAMINHADA LONGA PELA 
FRENTE

Para Filipe Nyusi, os últimos 5 me-
ses foram um verdadeiro exercício de 
cidadania para todos moçambica-
nos. “Todo este esforço deu resulta-
dos. Conseguimos proteger a nossa 
saúde, poupar inúmeras vidas, porque 
tivemos perdas, e preservar os nossos 
serviços de saúde. Cada um de nós 
desempenhou e continua a jogar um 
papel preponderante que deve ser 
enaltecido e devemos reconhecer 
que Moçambique deu passos que de-
vemos nos orgulhar”, disse.

 A título de exemplo, o Presidente da 
República referiu que em todo conti-
nente africano, menos de 10 países re-
alizaram inquéritos epidemiológicos, 
sendo que alguns, só realizaram em 
pequenos grupos alvos da população 
como em profissionais de saúde e da-
dores de sangue.

“Nós estamos neste grupo de top 5 
que realiza inquérito global, o que nos 
permite compreender a tendência ex-
acta da pandemia em Moçambique”, 
congratulou-se Filipe Nyusi.

A finalizar o seu discurso, o Chefe de 
Estado assegurou aos moçambicanos 
que a caminha ainda não chegou ao 
fim. “falta-nos ainda um percurso que 
pode ser mais ou menos longo, con-
forme o tamanho do nosso empenho”, 
indicou, observando depois que, “é 
preciso que saibamos que as medidas 
que acabamos de anunciar podem ser  
reversíveis. Se a coisa não estiver bem 
amanhã, voltarei a falar, para dizer que 
não, temos que seguir este caminho”, 
frisou.

Moçambique registou um aumento 
de 2024 casos de infecção pela Co-
vid-19, 1619 recuperados, mais 10 óbi-
tos e mais 40 doentes hospitalizados.

“Esta tendência não pode deixar de 
nos preocupar”, alertou.

Num outro ângulo, disse que o país 
registou, no mesmo período, com 
satisfação, o aumento progressivo de 
indivíduos testados por suspeita de 
Covid-19 bem como de testagem de 
amostras em todas províncias.

Realçou ainda que a capacidade na-
cional de testagem foi reforçada para 
responder aos desafios futuros, assim 
como, está sendo reforçada toda a 
logística e organização.

LEI DA CALAMIDADE PÚBLICA

Para evitar um vazio legal por falta 
de um quadro jurídico que permi-
tisse dar novos passos na caminhada 
contra a pandemia da Covid-19, sal-
var vidas e respeitar a Constituição da 
República, a Assembleia da República 
aprovou por consenso a Lei de Gestão 
e Redução do Risco de Desastres, que 
incorpora as pandemias na lista de ris-
cos e a possibilidade de declaração da 
calamidade pública.

Esta lei estabelece um alinhamento 
entre eventos extremos e os alertas 
amarelo, laranja e vermelha e as de-
clarações de Estado de emergência, 
situação de calamidade pública em 
situação de emergência.

Na sequência disso, e tendo em 
conta o desafio que está sendo im-
posto pelo aumento do número de 
casos de infecção por Covid-19 no país, 
aliado à necessidade de regresso grad-
ual à normalidade, através de um novo 
normal, mantendo sempre, todos 
cuidados para manter sob controlo da 
pandemia, o Governo aprovou na sua 
32ª sessão ordinária, o decreto que de-
clara a situação de calamidade pública.

Assim, uma vez findo o estado de 
emergência, no último domingo, 6 de 
Setembro, o país passará à situação de 
calamidade pública, com início no dia 
7 de Setembro de 2020, isto é, hoje, 
com duração indeterminada, enquan-
to se mantiver o risco de propagação 
da pandemia da Covid-19.

“Este decreto define as medidas 
para a contenção da propagação da 
pandemia da Covid-19, durante o 
período em que vigorar a situação de 
calamidade pública. Com esta declara-
ção, será igualmente activado, o alerta 
vermelho, que é o nível de alerta que 
se estabelece sempre que se confirme 
a existência de uma ameaça que se 
pode converter em um desastre de 
grande magnitude”, explicou Filipe 
Nyusi.

Na mesma comunicação à Nação, 
o Presidente da República fez saber 
que o Governo irá prosseguir com um 
conjunto de medidas com vista a ga-
rantir o equilíbrio entre a prevenção e 
o combate da Covid-19 e a retomada 
gradual da economia.

ACTIVIDADES LIMITADAS E 
INTERDITAS

Deste modo, o Presidente da Presidente da República, Filipe Nyusi, dirigindi-se à Nação

DESTAQUE
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reinício das aulas da 12ª classe.

De rastreio e internamento

- Alerta Filipe Nyusi, na sua comunicação á Nação

República afirmou que enquanto 
vigorar o estado de calamidade, o 
Governo vai manter inalteradas to-
das as medidas gerais de prevenção 
e combate à pandemia da Covid-19, 
em particular, o uso generalizado de 
máscaras.

A propósito, Filipe Nyusi anotou que 
“a máscara não dói,…sim incomoda 
mas ao longo do tempo, vamos nos 
habituar…Usemos a máscara”, apelou, 
para de seguida, salientar que o uso de 
máscaras e viseira deve ser particular-
mente incentivado.

No entanto, frisou que “a utilização 
da máscara será dispensada se tratar 
de casos de prática de actividade física 
ou por qualquer contra indicação 
médica, devidamente comprovada”.

Anunciou igualmente que são 
mantidas as medidas de quarentena, 
isolamento e internamento, assim 
como a redução das visitas aos ci-
dadãos internados nos estabeleci-
mentos hospitalares, ao máximo de 
duas por dia por cada doente e interdi-
tas visitas aos infectados pela Covid-19.

Persiste também a limitação de de-
sembarque dos tripulantes dos navios. 
“Estes só podem desembarcar nos re-
spectivos navios para a zona portuária, 
sendo-lhes interdito sair desta zona, 
excepto por razões de saúde”, salienta 
a Comunicação do Chefe do Estado.

O Governo mantém também 
encerradas as discotecas, salas de  jo-
gos com excepção de casinos”, assim 
como, “é mantido o encerramento de 
bares e barracas destinadas à venda de 
bebidas alcoólicas”.

Permanece igualmente interdita a 
realização de modalidades desporti-
vas colectivas com ou sem especta-
dores, assim como, continua vigente o 
horário de funcionamento dos merca-
dos, fixado das 6horas às 17horas.

Ainda durante a vigência do estado 
de calamidade pública, é mantido 
o limite máximo de passageiros em 
transportes colectivos ou privados, nos 
moldes rodoviários, ferroviários, maríti-
mos, fluviais e aéreos. Enquanto nos 
transportes semi-colectivos de pas-
sageiros, no moto-taxi e bicicleta-taxi, 
continua obrigatório o uso de máscara 
ou viseiras para todos ocupantes.

Maputo, conforme o caso e condicio-
nados à existência de planos de con-
tingência sectoriais e das condições a 
serem verificadas pelas autoridades 
sanitárias locais.

Na mesma sequência, é autorizada 
a partir do dia 15 de Setembro de 
2020, a frequência às praias, todavia, 
é vedada a prática de desportos em 
grupo, realização de espectáculos 
musicais, a venda e o consumo de be-
bidas alcoólicas. 

“A frequência às praias deve obede-
cer as medidas de prevenção e con-
tenção vigentes para os restantes es-
paços públicos, como distanciamento 
físico de 1.5 metros”, elucidou o Chefe 
do Estado.

É igualmente autorizado o regresso 
aos treinos das selecções e equipas 
nacionais que têm competições inter-
nacionais, exigindo-se contudo, que 
os atletas observem todas medidas de 
prevenção da Covid-19. Nesta mesma 
data, dia 15 de Setembro, é autorizada 
também, e nas mesmas condições, a 
retorno aos treinos das equipas que 
disputam o campeonato nacional de 
futebol sénior (Moçambola).

Quanto aos serviços de restaura-
ção, Filipe Nyusi fez saber que devem 
funcionar em estrita observância das 
medidas de prevenção e combate à 
pandemia da Covid-19.

Entretanto, quer as instituições 
públicas, quer privadas, devem para 
seu funcionamento medir a tempera-
tura corporal antes do início da jornada 
laboral; desinfectar as instalações e eq-
uipamentos com soluções recomen-
dadas; arejar as instalações; proibir a 
entrada, nas instalações, de pessoas 
que se apresentem com febres ou sin-
tomas gripais.

ALARGAMENTO DO HORÁRIO

Na comunicação de Sexta-feira, 
Filipe Nyusi anunciou ainda o alarga-
mento do número de presenças em 
lugares e ambientes sociais. Com o 
efeito, o número de participantes em 
eventos privados passa a ter um limite 
máximo de 30 para 40.

Para os cultos e celebrações religio-
sas em colectivo, o número de partici-

ACTIVIDADES REABERTAS

No quadro das medidas de con-
tenção, Filipe Nyusi anunciou, por 
um lado, o alargamento da escala 
de despiste e testagem e, por outro, 
disse que o país vai retomar de forma 
cautelosa, o reinício das actividades 
de emissão de Bilhetes de Identidade, 
carta de condução, despacho de im-
portação de veículo automóvel, docu-
mento de identificação de residência 
para estrangeiros (DIRE), vistos tem-
porários, passaportes.

No entanto, estes dois últimos doc-
umentos, poderão ser solicitados via 
online. 

Ainda durante este mesmo período, 
são válidos os acordos de supressão de 
vistos entre o Estado moçambicano e 
os outros Estados, em regime de reci-
procidade e fica suspensa a contagem 
do tempo de permanência dos técni-
cos estrangeiros não residentes que 
prestam serviços aos projectos estru-
turantes do Estado no território nacio-
nal, evitando-se, deste modo, a fixação 
de residência para efeitos, fiscais.

“Vamos reiniciar o cadastro elec-
trónico e a prova de vida biométrica 
presencial dos funcionários e agen-
tes do Estado”, assim como “iremos 
retomar os voos internacionais para 
determinados países em regime de 
reciprocidade”, revelou Filipe Nyusi.

A comunicação à Nação do Chefe 
do Estado da última sexta-feira anun-
ciou ainda a retoma das aulas de 12ª 
classe do sistema nacional de educa-
ção, a partir do dia 1 de Outubro próxi-
mo, bem como o reinício das aulas nos 
demais subsistemas de educação, cuja 
autorização será feita pelos ministros 
que superintendem a áreas de educa-
ção e de ensino pré-escolar.

No entanto, esta dependerá da situa-
ção epidemiológica do país e das reco-
mendações do ministro que superin-
tende a área de saúde, depois de ouvir 
o ministro que superintende a área.

Relativamente aos estabelecimen-
tos de ensino provedores de cursos 
de curta duração e de explicação, o 
Presidente da República informou 
que serão autorizados pelo Secretário 
de Estado na província e da Cidade de 

pantes não deve exceder 50 por cento 
da capacidade máxima de cada local, 
desde que não seja superior a 150 pes-
soas.

Ora, visando evitar situações de 
burocracia na fiscalização e autoriza-
ção, o Governo emanou às entidades 
religiosas para, depois de observar o 
protocolo sanitário e comunicar às 
autoridades competentes, reabrir os 
locais de culto, devendo estas, à pos-
terior, realizar a fiscalização e monitoria 
necessárias. 

Foi também reduzido número de 
pessoas em reuniões para o máximo 
de 40, isso quando aplicável, exceptu-
ando situações inadiáveis do funciona-
mento do Estado e outras de interesse 
público.

Contudo, Filipe Nyusi chamou à 
atenção para não se confundir as me-
didas anunciadas com relaxamento, 
nem com desleixo, desrespeito pela lei 
e pela própria vida e dos outros.

“Se não queremos regressar às 
medidas de prevenção mais severas, 
teremos de nos empenhar mais seria-
mente todos nós: cidadãos, entidades 
públicas e privadas. Assim, o incum-
primento das medidas previstas no 
decreto do Governo, ora publicado, 
constitui uma transgressão punível 
nos termos da desobediência civil e 
um atentado à saúde pública, sem 
prejuízo doutra legislação específica”, 
avisou o Presidente da República.

CAMINHADA LONGA PELA 
FRENTE

Para Filipe Nyusi, os últimos 5 me-
ses foram um verdadeiro exercício de 
cidadania para todos moçambica-
nos. “Todo este esforço deu resulta-
dos. Conseguimos proteger a nossa 
saúde, poupar inúmeras vidas, porque 
tivemos perdas, e preservar os nossos 
serviços de saúde. Cada um de nós 
desempenhou e continua a jogar um 
papel preponderante que deve ser 
enaltecido e devemos reconhecer 
que Moçambique deu passos que de-
vemos nos orgulhar”, disse.

 A título de exemplo, o Presidente da 
República referiu que em todo conti-
nente africano, menos de 10 países re-
alizaram inquéritos epidemiológicos, 
sendo que alguns, só realizaram em 
pequenos grupos alvos da população 
como em profissionais de saúde e da-
dores de sangue.

“Nós estamos neste grupo de top 5 
que realiza inquérito global, o que nos 
permite compreender a tendência ex-
acta da pandemia em Moçambique”, 
congratulou-se Filipe Nyusi.

A finalizar o seu discurso, o Chefe de 
Estado assegurou aos moçambicanos 
que a caminha ainda não chegou ao 
fim. “falta-nos ainda um percurso que 
pode ser mais ou menos longo, con-
forme o tamanho do nosso empenho”, 
indicou, observando depois que, “é 
preciso que saibamos que as medidas 
que acabamos de anunciar podem ser  
reversíveis. Se a coisa não estiver bem 
amanhã, voltarei a falar, para dizer que 
não, temos que seguir este caminho”, 
frisou.

Moçambique registou um aumento 
de 2024 casos de infecção pela Co-
vid-19, 1619 recuperados, mais 10 óbi-
tos e mais 40 doentes hospitalizados.

“Esta tendência não pode deixar de 
nos preocupar”, alertou.

Num outro ângulo, disse que o país 
registou, no mesmo período, com 
satisfação, o aumento progressivo de 
indivíduos testados por suspeita de 
Covid-19 bem como de testagem de 
amostras em todas províncias.

Realçou ainda que a capacidade na-
cional de testagem foi reforçada para 
responder aos desafios futuros, assim 
como, está sendo reforçada toda a 
logística e organização.

LEI DA CALAMIDADE PÚBLICA

Para evitar um vazio legal por falta 
de um quadro jurídico que permi-
tisse dar novos passos na caminhada 
contra a pandemia da Covid-19, sal-
var vidas e respeitar a Constituição da 
República, a Assembleia da República 
aprovou por consenso a Lei de Gestão 
e Redução do Risco de Desastres, que 
incorpora as pandemias na lista de ris-
cos e a possibilidade de declaração da 
calamidade pública.

Esta lei estabelece um alinhamento 
entre eventos extremos e os alertas 
amarelo, laranja e vermelha e as de-
clarações de Estado de emergência, 
situação de calamidade pública em 
situação de emergência.

Na sequência disso, e tendo em 
conta o desafio que está sendo im-
posto pelo aumento do número de 
casos de infecção por Covid-19 no país, 
aliado à necessidade de regresso grad-
ual à normalidade, através de um novo 
normal, mantendo sempre, todos 
cuidados para manter sob controlo da 
pandemia, o Governo aprovou na sua 
32ª sessão ordinária, o decreto que de-
clara a situação de calamidade pública.

Assim, uma vez findo o estado de 
emergência, no último domingo, 6 de 
Setembro, o país passará à situação de 
calamidade pública, com início no dia 
7 de Setembro de 2020, isto é, hoje, 
com duração indeterminada, enquan-
to se mantiver o risco de propagação 
da pandemia da Covid-19.

“Este decreto define as medidas 
para a contenção da propagação da 
pandemia da Covid-19, durante o 
período em que vigorar a situação de 
calamidade pública. Com esta declara-
ção, será igualmente activado, o alerta 
vermelho, que é o nível de alerta que 
se estabelece sempre que se confirme 
a existência de uma ameaça que se 
pode converter em um desastre de 
grande magnitude”, explicou Filipe 
Nyusi.

Na mesma comunicação à Nação, 
o Presidente da República fez saber 
que o Governo irá prosseguir com um 
conjunto de medidas com vista a ga-
rantir o equilíbrio entre a prevenção e 
o combate da Covid-19 e a retomada 
gradual da economia.

ACTIVIDADES LIMITADAS E 
INTERDITAS

Deste modo, o Presidente da Presidente da República, Filipe Nyusi, dirigindi-se à Nação

DESTAQUE



Público Público
Segunda-feira 07 de Setembro de 2020 Segunda-feira 07 de Setembro de 2020

4 5

Publicidade

Duas mortes, descritas como es-
tranhas, ter-se-ão registado, em 
menos de uma semana, na ex-
base de Mangomonhe, distrito de 
Chibabava, província de Sofala. A 
primeira, que envolve o respectivo 
comandante, de nome João, está 
relacionada com o envenenamen-
to e, a segunda, cuja vítima, de 
nome não identificado, e que era, 
em vida, subordinado do coman-
dante daquela antiga base, foi por 
baleamento, continuando reser-
vado o móbil do seu assassinato.  

Mortes estranhas na Renamo

namo, dirigia aquela que era a base 
mais temida de Mangomonhe, distrito 
de Chibabava, cuja vila, Muxungué, foi 
um dos principais epicentros do con-
flito armado, protagonizado pelos ho-
mens armados da Renamo. 

Ainda naquela base, após a morte 
do comandante João, dois dias depois, 
concretamente no dia 04, ou seja, na 
última sexta-feira, foi reportada um 
outro caso de morte, desta vez, envol-
vendo o seu subordinado, de nome 
não especificado pelas fontes, que dis-
seram que este último foi crivado por 
cinco tiros, por indivíduos desconheci-
dos, mas que se acredita, sejam da Ren-
amo, não satisfeitos com as transforma-
ções em curso nesta formação política.

As mesmas fontes que, entretanto, 
não forneceram muitos detalhes so-
bre este segundo caso, disseram ainda 
que o corpo da vítima foi encontrado 
numa madrugada, estatelado no 
chão, tendo-se accionado a equipa 
do Serviço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC) para a sua evacu-
ação para um hospital local.

Ademais, dizem as fontes, as suces-
sivas mortes já começam a preocupar 

no seio do partido da perdiz, tendo 
André Magibir, secretário-geral de-
sta formação política, activado o Co-
mando Geral da Polícia da República 
de Moçambique (PRM), na pessoa do 
respectivo comandante, para a busca 
da verdade sobre o assunto.

Recordam que a base já encerrada, 
levou à desmobilização dos seus ho-

mens, no total de 251, incluindo o 
comandante envenenado, que pas-
saram à vida civil, num processo que 
durou 14 dias.

Entretanto, no sábado, 05 de Setem-
bro corrente, o Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, o líder da Renamo, 
Ossufo Momade, e o representante 
do Secretário-Geral da ONU, Mirko 

Manzoni, testemunharam a desmo-
bilização de 140 mulheres que faziam 
parte da força residual da Renamo na 
base de Mapangapanga, em Vunduzi, 
distrito de Gorongosa, que era a base 
Central da Renamo. No local, há 434 
guerrilheiros, dos quais 140 são mul-
heres que, no sábado voltaram à vida 
civil, maior parte delas, após mais de 30 
anos nas matas. Tiveram filhos, viram-
nos crescer no meio das bases e, hoje, 
alguns têm mais de 30 anos de idade.

O Presidente da República, Filipe Nyu-
si, ao dirigir a cerimónia, enalteceu o pa-
pel das guerrilheiras no processo de paci-
ficação e recordou um dos encontros 
com o então líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, em que pediu que ele falasse 
com as militares e elas pediram que acel-
erassem o processo de paz porque que-
riam retornar às suas zonas de origem. E 
aquele acto mostrava igualmente a im-
portância da participação da mulher nos 
processos de desenvolvimento de um 
país. Por isso, Nyusi prometeu, na altura, 
que o seu Governo iria fazer de tudo para 
que sejam bem recebidas nas suas zonas 
de origem e sejam reintegradas como 
moçambicanas que devem contribuir 
para o desenvolvimento do país.

Já Ossudo Momade, líder da Re-
namo, disse que aquelas guerrilheiras 
eram o exemplo de que a Renamo 
sempre priorizou a igualdade do gé-
nero em todas as frentes em que está 
envolvida e que elas eram heroínas 
que merecem ser muito bem tratadas 
e acarinhadas por todos porque a de-
mocracia que se vive hoje em Moçam-
bique é fruto do sacrifício delas, bem 
como o processo de descentralização 
em curso.

- Comandante da ex-base de Mangomonhe, distrito de Chibabava, morre por envenenamento e, seu subordinado, por 
baleamento
- As causas das mortes continuam um enigma que abala os quadros da Renamo, tendo André Magibir, secretário-geral da 
“Perdiz”, activado a Polícia para agir

A família do tenente-general e com-
batente da luta de libertação na-
cional, Sebastião Marcos Mabote, 
que morreu por afogamento no 
dia 27 de Janeiro de 2001, na praia 
de Bilene, onde se encontrava de 
férias, é descrita como das mais 
ricas de Moçambique. Para esta 
classificação, segundo investiga-
ções do Jornal PÚBLICO, está o facto 
de o primogénito do combatente, 
Chinguane Sebastião Mabote, ser 
sócio através da sua empresa de-
nominada Grupo Chelsea Moçam-
bique, do milionário Russo, Romam 
Abramovich, dono do club shelsea 
da Inglaterra. Abordado pelo Jornal 
para falar mais dos seus negócios, 
principalmente da ligação em-
presarial com o milionário Russo 
Roman Abramovich, Chinguane 
Mabote declinou-se, alegando não 
integrar mais a estrutura accionista 
da Chelsea, por ter sido Presidente 
do Conselho de Administração 
(PCA) do Fundo de Desenvolvimen-
to dos Transportes e Comunicações 
(FTC).

Chinguane Mabote: o mais 
rico do país

ma ao Grupo Chelsea Moçambique.
Através da empresa de segurança, 

a mesma fonte informou que, em 
Maputo, Chinguane detém outros 
negócios de protecção de dirigentes, 
habitação para antigos combatentes, 
comércio internacional, entre outros.

Por isso, “Abramovich tem estado 
em Maputo, com muita frequência 
em contacto com seu parceiro, mas 
tudo feito de uma forma discreta para 
não criar agitação aos mal-intenciona-
dos”, observou a fonte. 

Chinguane Mabote, descrito como 
um homem de poucas falas, tem leva-
do a sua vida calmamente e de forma 
tranquila no seu canto. “Quem olha 

pela Universidade de Lincolnshire and 
Humberside e Licenciatura em Ciên-
cia de Engenharia pela Universidade 
de Hull, ambas do Reino Unido, Chin-
guane Sebastião Mabote foi empos-
sado na primeira semana de Março 
de 2019, PCA do FTC, pelo Primeiro-
Ministro, Carlos Agostinho de Rosário.

Na manhã da quinta-feira, 03 de 
Setembro, Chinguane Mabote foi 
abordado telefonicamente pelo Jornal 
Público para falar mais dos seus negó-
cios, principalmente da sua ligação 
empresarial com o milionário Russo 
Roman Abramovich. Este, depois de 
ouvir a explanação do repórter do Jor-
nal Público, pediu para que desligasse 
a chamada com a promessa de retor-
nar instantes seguintes. Passados mais 
de 30 minutos, sem receber a chama-
da telefónica de retorno, o repórter 
entendeu enviar uma sms a pedir seu 
comentário em torno do assunto, ao 
que, Chinguange Mabote respondeu, 
a declinar-se, alegando que já não faz 
parte dos órgãos sociais da Chelsea, 
porque foi nomeado PCA do FTC.

“Já não estou nos órgãos sociais da 
Chelsea, desde que fui nomeado para 
o cargo de PCA do FTC”, justificou-se o 
filho do falecido herói nacional, Sebas-
tião Marcos Mabote, na mensagem 
que enviou ao Jornal. 

Mesmo assim, o jornal pediu ao só-
cio de Roman Abramovich para facul-
tar contacto dos actuais membros dos 
órgãos sociais, tendo este, desta vez, se 
remetido ao silêncio. 

Entretanto, após uma pesquisa, 
o PÚBLICO apurou que por acta de 
cinco de Agosto de dois mil e de-
zanove, da sociedade Chelsea Group 
Mozambique, Limitada, com sede 
nesta cidade de Maputo, com o capital 
social de cem mil meticais, matriculada 
sob NUEL 100684152, foi deliberada a 
divisão e cessão da quota no valor de 
cinco milhões e cem mil meticais, que 
o sócio Chinguane Mabote possuía no 
capital social da referida sociedade e 
que dividiu em duas quotas desiguais, 
sendo uma no valor de três mil met-
icais, que reserva para si e outra no 
valor de dois mil meticais que cedeu 
a Lourdes Hilária Ntenda Nchumali 
Mabote que entra para sociedade. 
Acredita-se que Lourdes Hilária Nten-
da Nchumali Mabote, seja a esposa do 
PCA do FTC.  

Em consequência da cessão veri-
ficada, foi alterada a redacção dos 
artigos quarto e sétimo dos estatu-
tos, os quais passam a ter a seguinte 
redacção: quotas, sendo uma de 
cinco milhões e cem mil meticais, 
correspondente a cinquenta e um 
porcento do capital social, perten-
cente à sócia Lourdes Hilária Ntenda 
Nchumali Mabote, e outra quota no 
valor nominal de quatro milhões e 
novecentos mil meticais, correspon-
dente a quarenta e nove por cento 
do capital social, pertencente ao sócio 
Richard Nicholas Lord Westbury. 

Portanto, esta suposta “saída”de 
Chinguane Mabote da estrutura socie-
tária do Grupo Chelsea Moçambique, 
teve lugar seis meses depois de ser 
empossado a PCA do FTC. 

para Chinguane Mabote, sobretudo, 
o seu estilo de vida, aliada à forma dele 
de ser e estar, pode pensar que vive à 
arrasca, o que tudo não passa de men-
tira. Na verdade, o filho de um dos mais 
temidos comandantes das extintas for-
ças populares de libertação de Moçam-
bique, tem uma vida folgada graça ao 
dono da Chelsea”, afiançou a fonte.

Abramovich foi casado duas vezes. 
Em Dezembro de 1987, casou-se com 
Olga Yurevna Lysova, divorciou-se em 
1990. Em Outubro de 1991, casou 
com uma ex-aeromoça da empresa 
russa Aeroflot, Irina Vyacheslavovna 
Malandina.

Com Malandina teve cinco filhos; 

Ilya, Arina, Sofia, Arkadiy e Anna. Em 
15 de Outubro de 2006, o News of 
the World informou que Irina tinha 
contratado dois principais advoga-
dos de divórcio, baseados no Reino 
Unido, após relatos da estreita relação 
de Abramovich com Dasha Zhukova, 
ex-namorada do tenista Marat Safin 
e filha de um proeminente oligarca 
russo, Alexander Zhukov Radkin.

Na época especulou-se que 
o acordo de divórcio rondava os 
5.500.000.000 de euros. Os Abramovi-
ches responderam que não tinham 
consultado os advogados naquele 
ponto. No entanto, o divórcio foi ofi-
cializado em Março de 2007, com um 
acordo relatado como sendo US $ 300 
milhões (€ 213.000.000). Abramovich 
teve dois filhos com Zhukova, Aaron 
Alexander, e Leah Lou.

RIQUEZA

De acordo com a Forbes, em março 
de 2011, ele tinha um património 
líquido de US $ 13,4 bilhões, acima dos 
US $ 11,2 bilhões no ano anterior, clas-
sificando-o como uma das pessoas 
mais ricas no mundo. Antes da crise fi-
nanceira, ele foi considerado para ser a 
segunda pessoa mais rica que vive no 
Reino Unido.  Em março de 2015, a sua 
fortuna foi avaliada em US$ 7.9 bilhões 
pela Revista Forbes.

AS DOAÇÕES DE CARIDADE

Abramovich doa mais dinheiro para 
a caridade do que qualquer outro Rus-
so. Desde 1999, Abramovich já doou 
mais de US $ 2,5 bilhões para construir 
escolas, hospitais e infra-estruturas, em 
Chukotka. Além disso, a Evraz Plc (EVR), 
a siderúrgica, em parte propriedade de 
Abramovich, doou $ 164.000.000 para 
projectos sociais, entre 2010 até 2012, 
um montante que não é contado nas 
contas de Abramovich estimadas em 
$ 310 milhões de doações durante 
esse período.

Roman investiu em doze startups 
israelenses ultimamente, incluindo, a 
marca de baterias de recarga rápida 
Storedot. Em 2018, doou 70 milhões 
de novos shekels israelenses para o 
hospital Sheba, em Tel HaShomer, para 
pesquisas de medicina nuclear.

CHINGUANE REAGE

Com diploma de pós-graduação 
em Negócios e Gestão de Projectos 

Através do grupo Chelsea MoçambiqueRegistados dois óbitos em menos de uma semana

- “Não estou nos órgãos da Chelsea, desde que fui nomeado para PCA do FTC”, esquivou-se;
- Entretanto, seis meses depois de assumir cargo de PCA do FTC, Chinguane Mabote cede a sua quota à Lourdes Hilária 
Ntenda Nchumali Mabote, que se acredita seja esposa, no valor de 5.100.000,00MT, o correspondente a 51% da sua partici-
pação social no Grupo Chelsea Moçambique.

ANSELMO SENGO                                              
sengoans@yahoo.com.br

O Grupo Chelsea Moçambique foi 
fundado em 2015 com o sócio local, 
Chinguane Sebastião Marcos Mabote, 
primogénito do falecido Tenente Gen-
eral, Sebastião Marcos Mabote, um 
comandante que participou na luta de 
libertação de Moçambique.

O Chelsea Group Mozambique de 
Chinguane Mabote baseia-se nos 15 
anos de experiência de excelência 
em operações do Chelsea Group do 
milionário, Roman Abramovich, em 
todo o mundo, cujo negócio princi-
pal, origina-se dos focos centrais do 
grupo, expandido horizontalmente, 
através das áreas de foco não tradicio-
nais do grupo.

Os projetos actuais incluem o de-
senvolvimento de projetos de habita-
ção a preços acessíveis para veteranos 
da luta de libertação nacional, em-
preendimentos de propriedades co-
merciais, gestão de portos e protecção 
de pescas, mineração, agricultura e 
projetos de turismo.

O Grupo Chelsea Moçambique 
em todos os seus projectos de negó-
cios valoriza a responsabilidade social 
corporativa, através da integração do 
conceito de investimento para impac-
to social, através da maximização da 
terceirização para empreendedores 
da comunidade local e das ligações 
econômicas locais.  Assim, garantindo 
a repartição dos benefícios com as co-
munidades, ao longo de todo o ciclo 
de investimentos.

Ao se associar às várias empresas de 
Roman Abramovich, dono do Clube 
Inglês, Shelsea, Chinguane Mabote 
tornou-se na actualidade o homem 
mais rico de Moçambique. 

O PÚBLICO apurou ainda nas suas 
investigações que o actual PCA do FTC 
tem também capitais sociais na Inglat-
erra na área imobiliar e segurança com 
o russo.

“Por esta razão, Chinguane tem-se 
deslocado com muita frequência ao 
Reino Unido para negócios com o seu 
sócio Russo”, referiu uma fonte próxi-

MIGUEL MUNGUAMBE                                            
Fotos: Sansão Mazive & Arquivo

Na verdade, o comandante de Man-
gomonhe perdeu a vida, última quarta-
feira, havendo fortes suspeitas de o 
mesmo ter sido envenenado, dado o 
estado em que foi encontrado, que, de 
acordo com as fontes, estava a espumar, 
minutos antes de perder a vida.

Ele que, em vida, residia com os seus 
familiares, segundo fontes altamente 
informadas na Renamo, morreu estra-
nhamente, em sua casa, depois de ter 
estado com um grupo de colegas, que 
se acredita, o tenha envenenado. No 
entanto, desconhecem-se as causas 
que levaram ao seu envenenamento, 
mas acredita-se na hipótese das 
mediáticas clivagens no seio da sua 
formação política, sobretudo as que 
eclodiram com a morte do seu líder 
Afonso Dlakama. 

Mas também há outras versões da-
das no âmbito da transformação da 
Renamo, deixando-se claro que, a ac-
tual liderança, detida por Ossufo Mo-
made, está a lutar, no meio de várias 
discórdias, para transformar a Renamo 
armada em um partido civil. Isto não 
está a agradar alguns quadros desta 
formação política, os mais conserva-
dores que, além de terem ensinado às 
suas mulheres, filhos, netos e muitos 
outros membros das suas famílias, a 
conviverem com o material bélico, têm 
as armas como sua herança.

Por isso, no âmbito do processo de 
Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR), em curso no país, 
há os que sofrem perseguições dentro 
da “Renamo conservadora”, por terem 
aderido ao processo, levantando-se a 
hipótese de os recentes casos de as-
sassinatos em Chibabava estarem di-
recta ou indirectamente relacionados 
com isso.  

Em vida, o comandante João, um 
operativo de muita reputação na Re-

Ossufo Momade, líder da Renamo Comandante João, envenenado na base de Chibabava

Chinguane Sebastião Marcos Mabote

Roman Abramovich
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Duas mortes, descritas como es-
tranhas, ter-se-ão registado, em 
menos de uma semana, na ex-
base de Mangomonhe, distrito de 
Chibabava, província de Sofala. A 
primeira, que envolve o respectivo 
comandante, de nome João, está 
relacionada com o envenenamen-
to e, a segunda, cuja vítima, de 
nome não identificado, e que era, 
em vida, subordinado do coman-
dante daquela antiga base, foi por 
baleamento, continuando reser-
vado o móbil do seu assassinato.  

Mortes estranhas na Renamo

namo, dirigia aquela que era a base 
mais temida de Mangomonhe, distrito 
de Chibabava, cuja vila, Muxungué, foi 
um dos principais epicentros do con-
flito armado, protagonizado pelos ho-
mens armados da Renamo. 

Ainda naquela base, após a morte 
do comandante João, dois dias depois, 
concretamente no dia 04, ou seja, na 
última sexta-feira, foi reportada um 
outro caso de morte, desta vez, envol-
vendo o seu subordinado, de nome 
não especificado pelas fontes, que dis-
seram que este último foi crivado por 
cinco tiros, por indivíduos desconheci-
dos, mas que se acredita, sejam da Ren-
amo, não satisfeitos com as transforma-
ções em curso nesta formação política.

As mesmas fontes que, entretanto, 
não forneceram muitos detalhes so-
bre este segundo caso, disseram ainda 
que o corpo da vítima foi encontrado 
numa madrugada, estatelado no 
chão, tendo-se accionado a equipa 
do Serviço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC) para a sua evacu-
ação para um hospital local.

Ademais, dizem as fontes, as suces-
sivas mortes já começam a preocupar 

no seio do partido da perdiz, tendo 
André Magibir, secretário-geral de-
sta formação política, activado o Co-
mando Geral da Polícia da República 
de Moçambique (PRM), na pessoa do 
respectivo comandante, para a busca 
da verdade sobre o assunto.

Recordam que a base já encerrada, 
levou à desmobilização dos seus ho-

mens, no total de 251, incluindo o 
comandante envenenado, que pas-
saram à vida civil, num processo que 
durou 14 dias.

Entretanto, no sábado, 05 de Setem-
bro corrente, o Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, o líder da Renamo, 
Ossufo Momade, e o representante 
do Secretário-Geral da ONU, Mirko 

Manzoni, testemunharam a desmo-
bilização de 140 mulheres que faziam 
parte da força residual da Renamo na 
base de Mapangapanga, em Vunduzi, 
distrito de Gorongosa, que era a base 
Central da Renamo. No local, há 434 
guerrilheiros, dos quais 140 são mul-
heres que, no sábado voltaram à vida 
civil, maior parte delas, após mais de 30 
anos nas matas. Tiveram filhos, viram-
nos crescer no meio das bases e, hoje, 
alguns têm mais de 30 anos de idade.

O Presidente da República, Filipe Nyu-
si, ao dirigir a cerimónia, enalteceu o pa-
pel das guerrilheiras no processo de paci-
ficação e recordou um dos encontros 
com o então líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, em que pediu que ele falasse 
com as militares e elas pediram que acel-
erassem o processo de paz porque que-
riam retornar às suas zonas de origem. E 
aquele acto mostrava igualmente a im-
portância da participação da mulher nos 
processos de desenvolvimento de um 
país. Por isso, Nyusi prometeu, na altura, 
que o seu Governo iria fazer de tudo para 
que sejam bem recebidas nas suas zonas 
de origem e sejam reintegradas como 
moçambicanas que devem contribuir 
para o desenvolvimento do país.

Já Ossudo Momade, líder da Re-
namo, disse que aquelas guerrilheiras 
eram o exemplo de que a Renamo 
sempre priorizou a igualdade do gé-
nero em todas as frentes em que está 
envolvida e que elas eram heroínas 
que merecem ser muito bem tratadas 
e acarinhadas por todos porque a de-
mocracia que se vive hoje em Moçam-
bique é fruto do sacrifício delas, bem 
como o processo de descentralização 
em curso.

- Comandante da ex-base de Mangomonhe, distrito de Chibabava, morre por envenenamento e, seu subordinado, por 
baleamento
- As causas das mortes continuam um enigma que abala os quadros da Renamo, tendo André Magibir, secretário-geral da 
“Perdiz”, activado a Polícia para agir

A família do tenente-general e com-
batente da luta de libertação na-
cional, Sebastião Marcos Mabote, 
que morreu por afogamento no 
dia 27 de Janeiro de 2001, na praia 
de Bilene, onde se encontrava de 
férias, é descrita como das mais 
ricas de Moçambique. Para esta 
classificação, segundo investiga-
ções do Jornal PÚBLICO, está o facto 
de o primogénito do combatente, 
Chinguane Sebastião Mabote, ser 
sócio através da sua empresa de-
nominada Grupo Chelsea Moçam-
bique, do milionário Russo, Romam 
Abramovich, dono do club shelsea 
da Inglaterra. Abordado pelo Jornal 
para falar mais dos seus negócios, 
principalmente da ligação em-
presarial com o milionário Russo 
Roman Abramovich, Chinguane 
Mabote declinou-se, alegando não 
integrar mais a estrutura accionista 
da Chelsea, por ter sido Presidente 
do Conselho de Administração 
(PCA) do Fundo de Desenvolvimen-
to dos Transportes e Comunicações 
(FTC).

Chinguane Mabote: o mais 
rico do país

ma ao Grupo Chelsea Moçambique.
Através da empresa de segurança, 

a mesma fonte informou que, em 
Maputo, Chinguane detém outros 
negócios de protecção de dirigentes, 
habitação para antigos combatentes, 
comércio internacional, entre outros.

Por isso, “Abramovich tem estado 
em Maputo, com muita frequência 
em contacto com seu parceiro, mas 
tudo feito de uma forma discreta para 
não criar agitação aos mal-intenciona-
dos”, observou a fonte. 

Chinguane Mabote, descrito como 
um homem de poucas falas, tem leva-
do a sua vida calmamente e de forma 
tranquila no seu canto. “Quem olha 

pela Universidade de Lincolnshire and 
Humberside e Licenciatura em Ciên-
cia de Engenharia pela Universidade 
de Hull, ambas do Reino Unido, Chin-
guane Sebastião Mabote foi empos-
sado na primeira semana de Março 
de 2019, PCA do FTC, pelo Primeiro-
Ministro, Carlos Agostinho de Rosário.

Na manhã da quinta-feira, 03 de 
Setembro, Chinguane Mabote foi 
abordado telefonicamente pelo Jornal 
Público para falar mais dos seus negó-
cios, principalmente da sua ligação 
empresarial com o milionário Russo 
Roman Abramovich. Este, depois de 
ouvir a explanação do repórter do Jor-
nal Público, pediu para que desligasse 
a chamada com a promessa de retor-
nar instantes seguintes. Passados mais 
de 30 minutos, sem receber a chama-
da telefónica de retorno, o repórter 
entendeu enviar uma sms a pedir seu 
comentário em torno do assunto, ao 
que, Chinguange Mabote respondeu, 
a declinar-se, alegando que já não faz 
parte dos órgãos sociais da Chelsea, 
porque foi nomeado PCA do FTC.

“Já não estou nos órgãos sociais da 
Chelsea, desde que fui nomeado para 
o cargo de PCA do FTC”, justificou-se o 
filho do falecido herói nacional, Sebas-
tião Marcos Mabote, na mensagem 
que enviou ao Jornal. 

Mesmo assim, o jornal pediu ao só-
cio de Roman Abramovich para facul-
tar contacto dos actuais membros dos 
órgãos sociais, tendo este, desta vez, se 
remetido ao silêncio. 

Entretanto, após uma pesquisa, 
o PÚBLICO apurou que por acta de 
cinco de Agosto de dois mil e de-
zanove, da sociedade Chelsea Group 
Mozambique, Limitada, com sede 
nesta cidade de Maputo, com o capital 
social de cem mil meticais, matriculada 
sob NUEL 100684152, foi deliberada a 
divisão e cessão da quota no valor de 
cinco milhões e cem mil meticais, que 
o sócio Chinguane Mabote possuía no 
capital social da referida sociedade e 
que dividiu em duas quotas desiguais, 
sendo uma no valor de três mil met-
icais, que reserva para si e outra no 
valor de dois mil meticais que cedeu 
a Lourdes Hilária Ntenda Nchumali 
Mabote que entra para sociedade. 
Acredita-se que Lourdes Hilária Nten-
da Nchumali Mabote, seja a esposa do 
PCA do FTC.  

Em consequência da cessão veri-
ficada, foi alterada a redacção dos 
artigos quarto e sétimo dos estatu-
tos, os quais passam a ter a seguinte 
redacção: quotas, sendo uma de 
cinco milhões e cem mil meticais, 
correspondente a cinquenta e um 
porcento do capital social, perten-
cente à sócia Lourdes Hilária Ntenda 
Nchumali Mabote, e outra quota no 
valor nominal de quatro milhões e 
novecentos mil meticais, correspon-
dente a quarenta e nove por cento 
do capital social, pertencente ao sócio 
Richard Nicholas Lord Westbury. 

Portanto, esta suposta “saída”de 
Chinguane Mabote da estrutura socie-
tária do Grupo Chelsea Moçambique, 
teve lugar seis meses depois de ser 
empossado a PCA do FTC. 

para Chinguane Mabote, sobretudo, 
o seu estilo de vida, aliada à forma dele 
de ser e estar, pode pensar que vive à 
arrasca, o que tudo não passa de men-
tira. Na verdade, o filho de um dos mais 
temidos comandantes das extintas for-
ças populares de libertação de Moçam-
bique, tem uma vida folgada graça ao 
dono da Chelsea”, afiançou a fonte.

Abramovich foi casado duas vezes. 
Em Dezembro de 1987, casou-se com 
Olga Yurevna Lysova, divorciou-se em 
1990. Em Outubro de 1991, casou 
com uma ex-aeromoça da empresa 
russa Aeroflot, Irina Vyacheslavovna 
Malandina.

Com Malandina teve cinco filhos; 

Ilya, Arina, Sofia, Arkadiy e Anna. Em 
15 de Outubro de 2006, o News of 
the World informou que Irina tinha 
contratado dois principais advoga-
dos de divórcio, baseados no Reino 
Unido, após relatos da estreita relação 
de Abramovich com Dasha Zhukova, 
ex-namorada do tenista Marat Safin 
e filha de um proeminente oligarca 
russo, Alexander Zhukov Radkin.

Na época especulou-se que 
o acordo de divórcio rondava os 
5.500.000.000 de euros. Os Abramovi-
ches responderam que não tinham 
consultado os advogados naquele 
ponto. No entanto, o divórcio foi ofi-
cializado em Março de 2007, com um 
acordo relatado como sendo US $ 300 
milhões (€ 213.000.000). Abramovich 
teve dois filhos com Zhukova, Aaron 
Alexander, e Leah Lou.

RIQUEZA

De acordo com a Forbes, em março 
de 2011, ele tinha um património 
líquido de US $ 13,4 bilhões, acima dos 
US $ 11,2 bilhões no ano anterior, clas-
sificando-o como uma das pessoas 
mais ricas no mundo. Antes da crise fi-
nanceira, ele foi considerado para ser a 
segunda pessoa mais rica que vive no 
Reino Unido.  Em março de 2015, a sua 
fortuna foi avaliada em US$ 7.9 bilhões 
pela Revista Forbes.

AS DOAÇÕES DE CARIDADE

Abramovich doa mais dinheiro para 
a caridade do que qualquer outro Rus-
so. Desde 1999, Abramovich já doou 
mais de US $ 2,5 bilhões para construir 
escolas, hospitais e infra-estruturas, em 
Chukotka. Além disso, a Evraz Plc (EVR), 
a siderúrgica, em parte propriedade de 
Abramovich, doou $ 164.000.000 para 
projectos sociais, entre 2010 até 2012, 
um montante que não é contado nas 
contas de Abramovich estimadas em 
$ 310 milhões de doações durante 
esse período.

Roman investiu em doze startups 
israelenses ultimamente, incluindo, a 
marca de baterias de recarga rápida 
Storedot. Em 2018, doou 70 milhões 
de novos shekels israelenses para o 
hospital Sheba, em Tel HaShomer, para 
pesquisas de medicina nuclear.

CHINGUANE REAGE

Com diploma de pós-graduação 
em Negócios e Gestão de Projectos 

Através do grupo Chelsea MoçambiqueRegistados dois óbitos em menos de uma semana

- “Não estou nos órgãos da Chelsea, desde que fui nomeado para PCA do FTC”, esquivou-se;
- Entretanto, seis meses depois de assumir cargo de PCA do FTC, Chinguane Mabote cede a sua quota à Lourdes Hilária 
Ntenda Nchumali Mabote, que se acredita seja esposa, no valor de 5.100.000,00MT, o correspondente a 51% da sua partici-
pação social no Grupo Chelsea Moçambique.

ANSELMO SENGO                                              
sengoans@yahoo.com.br

O Grupo Chelsea Moçambique foi 
fundado em 2015 com o sócio local, 
Chinguane Sebastião Marcos Mabote, 
primogénito do falecido Tenente Gen-
eral, Sebastião Marcos Mabote, um 
comandante que participou na luta de 
libertação de Moçambique.

O Chelsea Group Mozambique de 
Chinguane Mabote baseia-se nos 15 
anos de experiência de excelência 
em operações do Chelsea Group do 
milionário, Roman Abramovich, em 
todo o mundo, cujo negócio princi-
pal, origina-se dos focos centrais do 
grupo, expandido horizontalmente, 
através das áreas de foco não tradicio-
nais do grupo.

Os projetos actuais incluem o de-
senvolvimento de projetos de habita-
ção a preços acessíveis para veteranos 
da luta de libertação nacional, em-
preendimentos de propriedades co-
merciais, gestão de portos e protecção 
de pescas, mineração, agricultura e 
projetos de turismo.

O Grupo Chelsea Moçambique 
em todos os seus projectos de negó-
cios valoriza a responsabilidade social 
corporativa, através da integração do 
conceito de investimento para impac-
to social, através da maximização da 
terceirização para empreendedores 
da comunidade local e das ligações 
econômicas locais.  Assim, garantindo 
a repartição dos benefícios com as co-
munidades, ao longo de todo o ciclo 
de investimentos.

Ao se associar às várias empresas de 
Roman Abramovich, dono do Clube 
Inglês, Shelsea, Chinguane Mabote 
tornou-se na actualidade o homem 
mais rico de Moçambique. 

O PÚBLICO apurou ainda nas suas 
investigações que o actual PCA do FTC 
tem também capitais sociais na Inglat-
erra na área imobiliar e segurança com 
o russo.

“Por esta razão, Chinguane tem-se 
deslocado com muita frequência ao 
Reino Unido para negócios com o seu 
sócio Russo”, referiu uma fonte próxi-

MIGUEL MUNGUAMBE                                            
Fotos: Sansão Mazive & Arquivo

Na verdade, o comandante de Man-
gomonhe perdeu a vida, última quarta-
feira, havendo fortes suspeitas de o 
mesmo ter sido envenenado, dado o 
estado em que foi encontrado, que, de 
acordo com as fontes, estava a espumar, 
minutos antes de perder a vida.

Ele que, em vida, residia com os seus 
familiares, segundo fontes altamente 
informadas na Renamo, morreu estra-
nhamente, em sua casa, depois de ter 
estado com um grupo de colegas, que 
se acredita, o tenha envenenado. No 
entanto, desconhecem-se as causas 
que levaram ao seu envenenamento, 
mas acredita-se na hipótese das 
mediáticas clivagens no seio da sua 
formação política, sobretudo as que 
eclodiram com a morte do seu líder 
Afonso Dlakama. 

Mas também há outras versões da-
das no âmbito da transformação da 
Renamo, deixando-se claro que, a ac-
tual liderança, detida por Ossufo Mo-
made, está a lutar, no meio de várias 
discórdias, para transformar a Renamo 
armada em um partido civil. Isto não 
está a agradar alguns quadros desta 
formação política, os mais conserva-
dores que, além de terem ensinado às 
suas mulheres, filhos, netos e muitos 
outros membros das suas famílias, a 
conviverem com o material bélico, têm 
as armas como sua herança.

Por isso, no âmbito do processo de 
Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR), em curso no país, 
há os que sofrem perseguições dentro 
da “Renamo conservadora”, por terem 
aderido ao processo, levantando-se a 
hipótese de os recentes casos de as-
sassinatos em Chibabava estarem di-
recta ou indirectamente relacionados 
com isso.  

Em vida, o comandante João, um 
operativo de muita reputação na Re-

Ossufo Momade, líder da Renamo Comandante João, envenenado na base de Chibabava

Chinguane Sebastião Marcos Mabote

Roman Abramovich
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Sapiência

O RESPEITO PELA LIBERDADE DE EXPRESSÃO  

O � m do mundo e o indiscreto racismo das elites*

BENJAMIM ALFREDO (PhD)
E-mail: ba@balfredo.com

A liberdade de expressão tem sido 
motivo de batalhas e polémicas entre 
os políticos e a sociedade civil. A este 
propósito, tem havido apoiantes ou en-
tusiastas, de um lado, e críticos e detrac-
tores do outro. Os primeiros defendem 
uma liberdade de expressão baseada 
em regras e outros consideram que a 
sociedade deve exercer a sua liberdade 
de expressão de forma liberal, sem 
quaisquer limites. Contudo, ao contrário 
do que às vezes se sugere, a divisão de 
opiniões sobre o que se deve consid-
erar como liberdade de expressão e de 
opinião não é uniforme. No entanto, a 
ideia que deve vincar nesse impasse, 
a qual defendemos, a liberdade de 
expressão deve ser, acima de tudo, 

regrada. As liberdades de expressão 
consagradas no artigo 48 da Consti-
tuição da Republica, além de serem 
abrangentes, devem ser exercidas com 
base na Lei. É verdade, no entanto, que 
muitos dos que defendem a liberdade 
de expressão baseada em direitos cívi-
cos e em regras bem claras, encaram a 
convicção da existência de um significa-
tivo mecanismo que permite distinguir 
a liberdade da libertinagem. Ademais, 
há uma apologia de uma classificação 
de liberdades assente em um deter-
minado carácter de ser dos que têm a 
capacidade de exprimir uma opinião 
válida e construtiva. Não se pode du-
vidar de que a liberdade de expressão 
é preciosa em sociedades onde impera 
a democracia participativa e onde os di-
reitos cívicos ganham espaço privilegia-
do. Uma maior liberdade de expressão 
dá uma maior possibilidade de se al-
cançar um certo objectivo que é o de 
exteriorizar uma ideia ou opinião com 
base no quotidiano, tendo em conta os 

mento populacional é de 1% ao ano. 
Algumas pessoas inferem, por isso, que 
o crescimento populacional participa 
com 1/3 da responsabilidade pelo 
crescimento do consumo. Mas o cresci-
mento populacional está concentrado 
entre os povos mais pobres do planeta. 
Na fórmula acima, seus índices para 
Afluência e acesso à Tecnologia são 
próximos de zero. O aumento do uso 
de recursos e das emissões de gases de 
efeito estufa causados pelo crescimen-
to da população humana é uma fração 
minúscula do impacto provocado pelo 
crescimento do consumo.

No entanto, ele é vastamente usado 
como uma falsa explicação para a crise 
ambiental. O pânico despertado pelo 
crescimento populacional permite 
que os grandes responsáveis pelos im-
pactos do crescimento do consumo 
(os afluentes) culpem aqueles que são 
menos responsáveis.

No Fórum Econômico Mundial de 
Davos, este ano, o primatologista Dame 
Jane Goodall, patrono do grupo Popu-
lation Matters (“A População Importa”) 
disse aos plutocratas reunidos, alguns 
dos quais com pegadas ecológicas 
milhares de vezes maiores que a média 
global: “Tudo isso de que estamos fa-
lando não seria um problema, se tivés-
semos uma população igual à de 500 
anos atrás”. Duvido que qualquer um 
dos que o saudaram e aplaudiram es-
tivesse pensando: “sim, preciso urgente-
mente desaparecer”. 

Em 2019, Goodall figurou numa 
publicidade da British Airways, cujos 
clientes produzem mais emissões de 
gases do efeito-estufa em um voo que 
muitas das populações mais pobres 
geram em um ano. Se tivéssemos a 
população de 500 anos atrás (cerca de 

A Covid-19, uma doença altamente 
contagiosa e, em rápida propagação 
pelo mundo, trouxe ao Homem um 
ensinamento bastante difícil, mas que 
deve ser aprendido, para o bem da 
saúde pública. Na verdade, quando 
tudo começou, ninguém imaginava 
que a pandemia fosse tão forte a ponto 
de dar baile à ciência, à religião e até à 
medicina tradicional. A consciência so-
bre a gravidade da doença nas nossas 
vidas e o peso dai resultante para as nos-
sas economias, fomos ganhando com 
o tempo, seis meses após a aparição 
dos primeiros casos de contaminação 
por covid-19 em Moçambique. 

No país e no mundo, os óbitos e os 
casos de contaminação pela doença 
estão a subir, tornando limitados os 
meios disponíveis para o despiste. 
Quem ainda não sentiu o peso que 
esta doença trouxe para o quotidiano 
das pessoas, podem crer, esse indi-
víduo não vive neste planeta.

A pandemia trouxe uma dura re-
alidade para o sector produtivo, com 
destaque para o económico, que já 
não produz o suficiente, por causa das 
restrições e das rotatividades impostas 
pelos governos, em resposta à preven-
ção da Covid-19. Os empregos, para 
muitos, minguaram e os patronatos 
faliram em decorrência da evolução 
da doença no país e no mundo.

A fluidez da economia, que apa-
drinha o desenvolvimento do país, 
está literalmente parada. Mas há al-
gum esforço que o governo faz para 
não permitir a morte certa do sector, 
responsável pela melhoria de quali-
dade de vida dos moçambicanos.

É por isso que, em Moçambique, 
depois da observância de quatro es-
tados de emergência, decretados para 
retardar a evolução da Covid-19 e, hoje, 
pelo cenário prevalecente, adoptou-se 
o estado de calamidade pública, a 
vigorar a partir de hoje, segunda-feira, 

O Canhão

Cunhadas vigaristas

RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)    
E-mail: r823812091@gmail.com

O homem, normalmente, quando 
atinge uma certa idade e gozando de 
alguma estabilidade, costuma unir-se 
a uma mulher, com o intuito de consti-
tuir uma família responsável. Claro que 
existem homens de todo tipo e feitio. 
Uns são autênticos galos, rabos de 
saia, Don Juans, tsokotsas...  Estes dificil-
mente querem compromisso. 

Metem-se com tudo que usa saia, 
e, às vezes, acabam metendo-se com 
homens disfarçados de mulheres, 
como aquele que recentemente foi 
surpreendido algures em Moçam-
bique, que se trajava como mulher, 
com o intuito de roubar alguns ha-
veres valiosos dos tsokotsas.

É comum que um homem que ain-
da não tenha casa própria passe a viver 
com a sua namorada, noiva ou esposa 

na casa dos pais, onde também vivem 
suas irmãs, primos, etc… Quando isso 
acontece, as relações com a nova in-
quilina nem sempre são saudáveis.

Algumas cunhadas olham e tratam 
a mulher do irmão como se fosse es-
crava ou empregada doméstica sem 
salário. Mandam a coitada fazer tudo, 
ou quase todo o trabalho de limpeza 
da casa, e ainda mandam-na cozinhar 
para toda a família. Pobre cunhada! 
Casou-se com um homem mas acaba 
tendo um batalhão de preguiçosas e 
aproveitadoras a fazer-lhe vida negra.

Isso não é nada bom, nem é acon-
selhável. Imaginem que ela se zangue 
com o marido? Toda a família corre o 
risco de comer porcaria, humanamente 
falando (me desculpem a expressão). 

Aconselho a todas as cunhadas a 
tratarem bem das mulheres dos seus 
irmãos. Elas não são vossas esposas. 
São esposas dos vossos irmãos, e 
ponto final.

Mas, do mesmo modo que há cun-
hadas chatas, há também mulheres 
chatas. É o caso da mulher que passa a 
viver com o marido na casa da família 
deste e começa a querer impor novas 
ordens na casa. Vem de onde vem, 
com a educação que teve, e, ao invés 
de se adaptar às regras da família do 
marido, tenta impor a sua própria lei.

Essa acaba tendo querelas com as 
cunhadas. Guerra que não acaba. Usa 
o fogão da casa para cozinhar apenas 
para o seu marido e filhos, se os tiverem, 
e leva as panelas para o quarto. Come às 
escondidas como se fosse uma raposa. 

Instala-se uma desordem dentro da 
casa. Veja que as cunhadas chegam a 
pedir-se um pouco de caldo, tempero, 
açúcar, como se estivessem em casas 
diferentes. O quarto do casal torna-se 
suite de um hotel com zero estrelas. 
Ou de uma pensão barata qualquer. É 
demais. Isso não dá, cunhadas. Sejam 
um pouco civilizadas. 

Mas o homem não fica de fora neste 
problema. Ele é que levou a mulher 
para a casa da família. Ele é o respon-
sável pelo equilíbrio das relações entre 
a sua esposa e as suas irmãs. Ele tem 
que ter punho para garantir a paz.

Não pode pensar que em briga da 
mulher não se mete colher. Deve me-
ter colher sim, e, se necessário, pode 
meter chamboco. Isso é assim mesmo. 
O que não pode acontecer é haver 
guerra de cunhadas a viverem na 
mesma casa. 

Quando isso acontece pode de-
saguar em tragédia, e não penses 
que vais escapar, caro marido. Serás o 
primeiro a bater as botas. Um abraço 
cunhadas. 

por tempo indeterminado. 
O Presidente da República, Filipe 

Nyusi, que declarou o estado de calami-
dade pública, na última sexta-feira, disse 
que, nesta etapa será ativado o alerta 
vermelho, que se estabelece sempre 
que se confirme a existência de uma 
ameaça que se pode converter num 
desastre de grande magnitude. 

O estado de calamidade pública en-
contra fundamento no novo decreto, 
aprovado, semana passada, pelo Con-
selho de Ministros, e que define as medi-
das para a contenção da propagação da 
pandemia de Covid-19 durante a vigên-
cia do estado de calamidade pública.

Desta feita, o Governo irá seguir 
com um conjunto de medidas para 
manter o equilíbrio entre o combate 
à Covid-19 e a retoma gradual da eco-
nomia, neste momento, mergulhada 
em crise aguda. O Governo continuará 
ainda a estabelecer diálogo com as for-
ças vivas da sociedade moçambicana 

para, de forma gradual e diferenciada, 
definir a retoma das várias atividades. 

Enquanto vigorar o estado de calam-
idade, o Presidente da República deixou 
claro que, deverão ser mantidas as me-
didas gerais de prevenção e combate 
à pandemia, apelando, em particular, à 
obrigatoriedade no uso generalizado 
de máscaras. Quer dizer, o uso da más-
cara que continua a ser ignorada por al-
guns compatriotas nossos, é um instru-
mento que não deve ser dispensado, 
porque ajuda na prevenção da doença.

O uso da máscara não pode ser visto 
como simples recomendação do gov-
erno porque, como devem saber, o 
rápido avanço da pandemia do novo 
coronavírus levou a que os governos 
de todo o mundo, em cumprimento 
das recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), decretas-
sem o uso obrigatório desta medida 
de prevenção em supermercados, 
mercados transportes públicos e em 
todos os locais onde se regista algum 
aglomerado de pessoas.

Na Ásia, já é habitual usar máscara 
na rua por causa da poluição do ar, mas 
também como forma de prevenção de 
outras pandemias que atingiram o con-
tinente. No caso do coronavírus, o uso da 

máscara é visto como uma das principais 
armas de luta e como dever cívico.

A OMS alerta que o uso de máscaras 
por pessoas saudáveis tem carácter 
preventivo, visto que não há provas 
científicas de que o uso de máscaras 
por pessoas saudáveis possa impedir 
a infeção por vírus respiratórios, inclu-
indo a Covid-19.

O Presidente da República sublinha, 
no entanto, que "a utilização da más-
cara só será dispensada quando se 
tratar de casos de prática de actividade 
física ou qualquer contraindicação 
médica devidamente comprovada".

São mantidas ainda as medidas 
de quarentena, isolamento, interna-
mento, tal como a redução das visitas 
aos internados nos estabelecimentos 
hospitalares ao máximo de duas pes-
soas por dia por cada doente, sendo 
interditadas as visitas aos infetados. 

Persistem também as limitações 
de desembarque dos tripulantes dos 
navios. Estes só podem desembarcar 
para a zona portuária e só podem sair 
desta zona por razões de saúde. As 
salas de cinema e jogos continuarão 
encerradas, à exceção dos casinos. Os 
bares e barracas que vendem bebidas 
alcoólicas continuarão fechados. 

acontecimentos sociais, e, valorizando, 
por isso, as coisas de interesse público. A 
liberdade de expressão liga–se à capaci-
dade de realização de coisas  a que se dá 
valor , sem , contudo, interessar o tipo de 
processo que serve  de  base   para  se 
chegar  a tal realização.  Na Liberdade te-
mos, por um lado, uma oportunidade 
e, por outro, um processo. A oportuni-
dade tem a ver com a possibilidade de 
manifestarmos uma posição e de con-
tribuirmos para que sejamos avaliados 
por aquilo que defendemos e, caso 
exista interesse, a possibilidade de se 
aproveitar a opinião em prol do inter-
esse comum. O processo tende a durar 
no tempo, até que a nossa opinião ou 
afirmação seja considerada válida. Se 
a oportunidade que cada um tem de 
exercer a sua liberdade de expressão 
tiver de ser julgada apenas segundo o 
facto de ter afirmado algo que não foi 
compreendido ou não ter feito uma 
determinada afirmação, então, estare-
mos em presença de uma avaliação er-

500 milhões), e se ela fosse composta 
de usuários médios de aviões no Reino 
Unido, o impacto humano sobre o pla-
neta seria provavelmente maior que o 
dos 7,8 bilhões de habitantes de hoje.

Goodall não propôs nenhum me-
canismo para que seu sonho se tornasse 
real. Talvez esteja aí o segredo. A própria 
impotência de seu apelo é reconfortante 
para aqueles que não desejam mudan-
ças. Se a resposta à crise ambiental é 
desejar que outras pessoas não existam, 
talvez valesse mais a pena simplesmente 
desistir e continuar consumindo.

A ênfase no crescimento popula-
cional tem uma história sinistra. Desde 
que os religiosos Joseph Townsend e 
Thomas Malthus escreveram seus trata-
dos no século XVIII, a pobreza e a fome 
têm sido atribuídas não aos salários de 
fome, às guerras, aos maus governos e à 
captura de riqueza pelas minorias, mas 
às taxas de reprodução dos pobres. 
Winston Churchill culpou, pela fome 
de Bengala em 1943, que ele ajudou a 
causar por meio da exporação maciça 
de arroz da Índia, o suposto hábito dos 
indianos a “reproduzir-se como coel-
hos”. Em 2013, Sir David Attenborough, 
também um patrono do Population 
Matters, responsabilizou pela fome na 
Etiópia a falsa existência de “muita gente 
para muito pouca terra”, e sugeriu que o 
envio de socorro alimentar era contra-
producente.

Outro dos patronos do grupo, Paul 
Ehrlich, cujas previsões incorretas sobre 
fomes maciças ajudaram a provocar 
o pânico populacional, argumentou 
certa vez que os EUA deveriam “coagir” 
a Índia a “esterilizar todos os homens in-
dianos com três ou mais filhos” condi-
cionando o auxílio contra a fome a esta 
política. A proposta era similar ao pro-

rada. De uma maneira geral, existem os 
que expressam uma opinião e não são 
compreendidos. Outros há, que, em-
bora não tenham manifestado qual-
quer opinião, são julgados por se terem 
calado e chegam a ser julgados como 
se o seu silêncio significasse manifesta-
ção de uma certa opinião ou posição e 
sujeitam-se a críticas, quando, de facto, 
o seu acto enquadra-se no âmbito do 
direito da liberdade de expressão. Aliás, 
o seu silêncio somente a eles diz res-
peito. Não se trata de uma opinião uma 
afirmação inexistente ou algo que não 
preenche validade para que seja enten-
dido como liberdade de expressão. Da 
mesma forma que não se pode insin-
uar que alguém disse algo quando de 
facto não se tem sequer certeza sobre 
se disse. Por isso, não basta interpretar 
ou avaliar uma afirmação ou silêncio 
de alguém como se de uma opinião 
se tratasse, da mesma forma que al-
guém não pode falar de algo que não 
seja possível ser entendido, pois, corre o 

grama brutal que Indira Gandhi mais 
tarde introduziu, com apoio financeiro 
da ONU e do Banco Mundial. Até 2011, 
o Reino Unido ofereceu auxílio finan-
ceiro para ações de esterilização cruas 
e perigosas na Índia, a pretexto de que 
estas políticas ajudariam a “lutar contra 
a mudança climática”. Algumas das 
vítimas deste programa alegam que 
foram forçadas a participar. Ao mesmo 
tempo, o governo britânico despejava 
bilhões de libras e ajudava no desen-
volvimento de projetos de extração de 
carvão, gás e petróleo, na Índia e em 
outras nações. Ele culpou os pobres 
pela crise que estava ajudando a causar.

O malthusianismo descamba facil-
mente para o racismo. A maior parte do 
crescimento populacional do planeta 
ocorre nos países mais pobres, onde a 
maior parte das pessoas são negras ou 
pardas. As potências coloniais costuma-
vam justificar suas atrocidades atiçando 
pânico moral contra a “reprodução” dos 
povos “bárbaros” e “degenerados” a tax-
as maiores que as das “raças superiores”. 
Estas alegações são reavivadas hoje 
pela extrema-direita, que promove teo-
rias conspiratórias sobre a “substituição 
dos brancos” e o “genocídio branco”. 
Quando brancos afluentes transferem 
a culpa dos impactos ambientais que 
provoca para as taxas de nascimento 
dos negros e pardos, esta atitude refor-
ça as narrativas racistas. Ela é inerente-
mente racista.

A extrema-direita usa agora o argu-
mento populacional para contestar a 
entrada de imigrantes nos EUA e Reino 
Unido. Também esta é uma herança 
maldita: o conservacionista pioneiro 
Madison Grant promovia, junto com 
seu trabalho ambiental, a ideia de que 
a “raça nórdica superior” estava sendo 

risco de ser mal-entendido. A liberdade 
de expressão visa a exteriorização do 
que vai na alma ou íntimo de alguém 
e que considera importante ou útil 
partilhar com alguém ou em público. 
Considerando todos estes elementos, 
pode-se concluir que o respeito pela 
liberdade de expressão é fundamental 
em qualquer sociedade democrática, 
onde se aceitam diferenças de opinião. 
Ela ajuda a compreender as diversas 
metamorfoses da vida. Uma socie-
dade sem liberdade de expressão é 
um autêntico inferno! Não se pode, por 
isso, cercear-se o direito de alguém à sua 
liberdade de expressão e opinião, como 
também não se pode aceitar opiniões 
que, no uso da liberdade de expressão, 
coloquem em causa a reputação de 
alguém. Aliás, a melhor forma de per-
cebermos se uma certa afirmação é 
de facto uma opinião é perguntarmos 
ao seu progenitor, porque somente ele 
é que melhor nos pode explicar o seu 
verdadeiro sentido.

superada nos EUA por “tipos raciais 
sem valor”. Como presidente da Liga 
para a Restrição das Imigrações, ele 
ajudou a conceber a nefasta Lei de Imi-
gração de 1924.

Porém, sabendo que há algum im-
pacto ecológico real no crescimento 
das populações, como distinguir preo-
cupações legítimas sobre estes danos 
da tendência ao racismo? Bem, sabe-
mos que o vetor principal da queda das 
taxas de nascimento é a emancipação 
das mulheres, juntamente com seu 
acesso à educação. O maior obstáculo 
a estes processos é a pobreza extrema, 
cujos efeitos atingem desproporcional-
mente as mulheres. 

Por isso, uma boa maneira de aferir 
se as preocupações populacionais de 
alguém são legítimas é verificar seu 
histórico de luta contra a pobreza estru-
tural. Estes actores políticos contestam 
as dívidas impagáveis impostas aos 
países pobres? Eles somaram-se à luta 
contra a evasão fiscal promovida pelas 
corporações ou contra as indústrias ex-
trativas que sugam riqueza dos países 
mais pobres, sem deixar nada para trás? 
Eles se opõem à lavagem, pelos merca-
dos financeiros, deste dinheiro rouba-
do? Ou eles simplesmente observam 
as pessoas aprisionadas na pobreza e 
então se queixam de sua fertilidade?

Logo, este pânico reprodutivo desa-
parecerá. As nações estarão brigando 
pelos imigrantes: não para excluí-los, 
mas para atraí-los, já que a transição 
demográfica produz, em suas popu-
lações, uma base para tributação cada 
vez menor e uma carência de trabal-
hadores essenciais. Até lá, deveríamos 
resistir a tentativas dos ricos para de-
monizar os pobres. * Artigo extraído 
do Boletim OutrasPalavras

GEORGE MONBIOT

Quando um grande estudo, pub-
licado no mês passado, demonstrou 
que a população do planeta chegará ao 
máximo muito mais rapidamente que 
a maior parte dos cientistas imaginava, 
e, em seguida, começar a cair, imaginei, 
ingênuo, que os habitantes dos países 
ricos deixariam finalmente de culpar o 
crescimento populacional por todos os 
problemas ambientais. Eu me enganei. 
A tendência, na verdade, agravou-se.

Poucos dias depois, o movimento 
BirthStrike [“Greve de Nascimentos”] 
– mantido por mulheres que, ao anun-
ciar sua decisão de não ter filhos, tenta 
chamar atenção para o horror do co-
lapso ambiental – decidiu dissolver-se, 
porque a sua causa foi capturada de 
forma virulenta e persistente pelos ob-
sessivos populacionais. As fundadoras 
explicam que haviam “subestimando 
o poder da crença na ‘superpopulação’, 
uma forma nova – e crescente – de 
negacionismo climático” .

É verdade que, em algumas partes 
do planeta, o crescimento populacional 
é um grande motor de formas particu-
lares de dano ecológico. São exemplos 
a expansão de agricultura de pequena 
escala sobre as florestas tropicais, o co-
mércio de carne de caça e as pressões 
locais sobre a água e a terra, das popu-
lações em busca de habitação. Mas o 
impacto global é muito menor do que 
afirmam certos grupos.

A fórmula para calcular a pegada 
ambiental das populações é simples, 
mas vastamente desconhecida. Im-
pacto = População x Afluência x acesso 
à Tecnologia (I=PAT). A taxa global de 
crescimento do consumo, antes da 
pandemia, era de 3% ao ano. O cresci-
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Sapiência

O RESPEITO PELA LIBERDADE DE EXPRESSÃO  

O � m do mundo e o indiscreto racismo das elites*

BENJAMIM ALFREDO (PhD)
E-mail: ba@balfredo.com

A liberdade de expressão tem sido 
motivo de batalhas e polémicas entre 
os políticos e a sociedade civil. A este 
propósito, tem havido apoiantes ou en-
tusiastas, de um lado, e críticos e detrac-
tores do outro. Os primeiros defendem 
uma liberdade de expressão baseada 
em regras e outros consideram que a 
sociedade deve exercer a sua liberdade 
de expressão de forma liberal, sem 
quaisquer limites. Contudo, ao contrário 
do que às vezes se sugere, a divisão de 
opiniões sobre o que se deve consid-
erar como liberdade de expressão e de 
opinião não é uniforme. No entanto, a 
ideia que deve vincar nesse impasse, 
a qual defendemos, a liberdade de 
expressão deve ser, acima de tudo, 

regrada. As liberdades de expressão 
consagradas no artigo 48 da Consti-
tuição da Republica, além de serem 
abrangentes, devem ser exercidas com 
base na Lei. É verdade, no entanto, que 
muitos dos que defendem a liberdade 
de expressão baseada em direitos cívi-
cos e em regras bem claras, encaram a 
convicção da existência de um significa-
tivo mecanismo que permite distinguir 
a liberdade da libertinagem. Ademais, 
há uma apologia de uma classificação 
de liberdades assente em um deter-
minado carácter de ser dos que têm a 
capacidade de exprimir uma opinião 
válida e construtiva. Não se pode du-
vidar de que a liberdade de expressão 
é preciosa em sociedades onde impera 
a democracia participativa e onde os di-
reitos cívicos ganham espaço privilegia-
do. Uma maior liberdade de expressão 
dá uma maior possibilidade de se al-
cançar um certo objectivo que é o de 
exteriorizar uma ideia ou opinião com 
base no quotidiano, tendo em conta os 

mento populacional é de 1% ao ano. 
Algumas pessoas inferem, por isso, que 
o crescimento populacional participa 
com 1/3 da responsabilidade pelo 
crescimento do consumo. Mas o cresci-
mento populacional está concentrado 
entre os povos mais pobres do planeta. 
Na fórmula acima, seus índices para 
Afluência e acesso à Tecnologia são 
próximos de zero. O aumento do uso 
de recursos e das emissões de gases de 
efeito estufa causados pelo crescimen-
to da população humana é uma fração 
minúscula do impacto provocado pelo 
crescimento do consumo.

No entanto, ele é vastamente usado 
como uma falsa explicação para a crise 
ambiental. O pânico despertado pelo 
crescimento populacional permite 
que os grandes responsáveis pelos im-
pactos do crescimento do consumo 
(os afluentes) culpem aqueles que são 
menos responsáveis.

No Fórum Econômico Mundial de 
Davos, este ano, o primatologista Dame 
Jane Goodall, patrono do grupo Popu-
lation Matters (“A População Importa”) 
disse aos plutocratas reunidos, alguns 
dos quais com pegadas ecológicas 
milhares de vezes maiores que a média 
global: “Tudo isso de que estamos fa-
lando não seria um problema, se tivés-
semos uma população igual à de 500 
anos atrás”. Duvido que qualquer um 
dos que o saudaram e aplaudiram es-
tivesse pensando: “sim, preciso urgente-
mente desaparecer”. 

Em 2019, Goodall figurou numa 
publicidade da British Airways, cujos 
clientes produzem mais emissões de 
gases do efeito-estufa em um voo que 
muitas das populações mais pobres 
geram em um ano. Se tivéssemos a 
população de 500 anos atrás (cerca de 

A Covid-19, uma doença altamente 
contagiosa e, em rápida propagação 
pelo mundo, trouxe ao Homem um 
ensinamento bastante difícil, mas que 
deve ser aprendido, para o bem da 
saúde pública. Na verdade, quando 
tudo começou, ninguém imaginava 
que a pandemia fosse tão forte a ponto 
de dar baile à ciência, à religião e até à 
medicina tradicional. A consciência so-
bre a gravidade da doença nas nossas 
vidas e o peso dai resultante para as nos-
sas economias, fomos ganhando com 
o tempo, seis meses após a aparição 
dos primeiros casos de contaminação 
por covid-19 em Moçambique. 

No país e no mundo, os óbitos e os 
casos de contaminação pela doença 
estão a subir, tornando limitados os 
meios disponíveis para o despiste. 
Quem ainda não sentiu o peso que 
esta doença trouxe para o quotidiano 
das pessoas, podem crer, esse indi-
víduo não vive neste planeta.

A pandemia trouxe uma dura re-
alidade para o sector produtivo, com 
destaque para o económico, que já 
não produz o suficiente, por causa das 
restrições e das rotatividades impostas 
pelos governos, em resposta à preven-
ção da Covid-19. Os empregos, para 
muitos, minguaram e os patronatos 
faliram em decorrência da evolução 
da doença no país e no mundo.

A fluidez da economia, que apa-
drinha o desenvolvimento do país, 
está literalmente parada. Mas há al-
gum esforço que o governo faz para 
não permitir a morte certa do sector, 
responsável pela melhoria de quali-
dade de vida dos moçambicanos.

É por isso que, em Moçambique, 
depois da observância de quatro es-
tados de emergência, decretados para 
retardar a evolução da Covid-19 e, hoje, 
pelo cenário prevalecente, adoptou-se 
o estado de calamidade pública, a 
vigorar a partir de hoje, segunda-feira, 

O Canhão

Cunhadas vigaristas

RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)    
E-mail: r823812091@gmail.com

O homem, normalmente, quando 
atinge uma certa idade e gozando de 
alguma estabilidade, costuma unir-se 
a uma mulher, com o intuito de consti-
tuir uma família responsável. Claro que 
existem homens de todo tipo e feitio. 
Uns são autênticos galos, rabos de 
saia, Don Juans, tsokotsas...  Estes dificil-
mente querem compromisso. 

Metem-se com tudo que usa saia, 
e, às vezes, acabam metendo-se com 
homens disfarçados de mulheres, 
como aquele que recentemente foi 
surpreendido algures em Moçam-
bique, que se trajava como mulher, 
com o intuito de roubar alguns ha-
veres valiosos dos tsokotsas.

É comum que um homem que ain-
da não tenha casa própria passe a viver 
com a sua namorada, noiva ou esposa 

na casa dos pais, onde também vivem 
suas irmãs, primos, etc… Quando isso 
acontece, as relações com a nova in-
quilina nem sempre são saudáveis.

Algumas cunhadas olham e tratam 
a mulher do irmão como se fosse es-
crava ou empregada doméstica sem 
salário. Mandam a coitada fazer tudo, 
ou quase todo o trabalho de limpeza 
da casa, e ainda mandam-na cozinhar 
para toda a família. Pobre cunhada! 
Casou-se com um homem mas acaba 
tendo um batalhão de preguiçosas e 
aproveitadoras a fazer-lhe vida negra.

Isso não é nada bom, nem é acon-
selhável. Imaginem que ela se zangue 
com o marido? Toda a família corre o 
risco de comer porcaria, humanamente 
falando (me desculpem a expressão). 

Aconselho a todas as cunhadas a 
tratarem bem das mulheres dos seus 
irmãos. Elas não são vossas esposas. 
São esposas dos vossos irmãos, e 
ponto final.

Mas, do mesmo modo que há cun-
hadas chatas, há também mulheres 
chatas. É o caso da mulher que passa a 
viver com o marido na casa da família 
deste e começa a querer impor novas 
ordens na casa. Vem de onde vem, 
com a educação que teve, e, ao invés 
de se adaptar às regras da família do 
marido, tenta impor a sua própria lei.

Essa acaba tendo querelas com as 
cunhadas. Guerra que não acaba. Usa 
o fogão da casa para cozinhar apenas 
para o seu marido e filhos, se os tiverem, 
e leva as panelas para o quarto. Come às 
escondidas como se fosse uma raposa. 

Instala-se uma desordem dentro da 
casa. Veja que as cunhadas chegam a 
pedir-se um pouco de caldo, tempero, 
açúcar, como se estivessem em casas 
diferentes. O quarto do casal torna-se 
suite de um hotel com zero estrelas. 
Ou de uma pensão barata qualquer. É 
demais. Isso não dá, cunhadas. Sejam 
um pouco civilizadas. 

Mas o homem não fica de fora neste 
problema. Ele é que levou a mulher 
para a casa da família. Ele é o respon-
sável pelo equilíbrio das relações entre 
a sua esposa e as suas irmãs. Ele tem 
que ter punho para garantir a paz.

Não pode pensar que em briga da 
mulher não se mete colher. Deve me-
ter colher sim, e, se necessário, pode 
meter chamboco. Isso é assim mesmo. 
O que não pode acontecer é haver 
guerra de cunhadas a viverem na 
mesma casa. 

Quando isso acontece pode de-
saguar em tragédia, e não penses 
que vais escapar, caro marido. Serás o 
primeiro a bater as botas. Um abraço 
cunhadas. 

por tempo indeterminado. 
O Presidente da República, Filipe 

Nyusi, que declarou o estado de calami-
dade pública, na última sexta-feira, disse 
que, nesta etapa será ativado o alerta 
vermelho, que se estabelece sempre 
que se confirme a existência de uma 
ameaça que se pode converter num 
desastre de grande magnitude. 

O estado de calamidade pública en-
contra fundamento no novo decreto, 
aprovado, semana passada, pelo Con-
selho de Ministros, e que define as medi-
das para a contenção da propagação da 
pandemia de Covid-19 durante a vigên-
cia do estado de calamidade pública.

Desta feita, o Governo irá seguir 
com um conjunto de medidas para 
manter o equilíbrio entre o combate 
à Covid-19 e a retoma gradual da eco-
nomia, neste momento, mergulhada 
em crise aguda. O Governo continuará 
ainda a estabelecer diálogo com as for-
ças vivas da sociedade moçambicana 

para, de forma gradual e diferenciada, 
definir a retoma das várias atividades. 

Enquanto vigorar o estado de calam-
idade, o Presidente da República deixou 
claro que, deverão ser mantidas as me-
didas gerais de prevenção e combate 
à pandemia, apelando, em particular, à 
obrigatoriedade no uso generalizado 
de máscaras. Quer dizer, o uso da más-
cara que continua a ser ignorada por al-
guns compatriotas nossos, é um instru-
mento que não deve ser dispensado, 
porque ajuda na prevenção da doença.

O uso da máscara não pode ser visto 
como simples recomendação do gov-
erno porque, como devem saber, o 
rápido avanço da pandemia do novo 
coronavírus levou a que os governos 
de todo o mundo, em cumprimento 
das recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), decretas-
sem o uso obrigatório desta medida 
de prevenção em supermercados, 
mercados transportes públicos e em 
todos os locais onde se regista algum 
aglomerado de pessoas.

Na Ásia, já é habitual usar máscara 
na rua por causa da poluição do ar, mas 
também como forma de prevenção de 
outras pandemias que atingiram o con-
tinente. No caso do coronavírus, o uso da 

máscara é visto como uma das principais 
armas de luta e como dever cívico.

A OMS alerta que o uso de máscaras 
por pessoas saudáveis tem carácter 
preventivo, visto que não há provas 
científicas de que o uso de máscaras 
por pessoas saudáveis possa impedir 
a infeção por vírus respiratórios, inclu-
indo a Covid-19.

O Presidente da República sublinha, 
no entanto, que "a utilização da más-
cara só será dispensada quando se 
tratar de casos de prática de actividade 
física ou qualquer contraindicação 
médica devidamente comprovada".

São mantidas ainda as medidas 
de quarentena, isolamento, interna-
mento, tal como a redução das visitas 
aos internados nos estabelecimentos 
hospitalares ao máximo de duas pes-
soas por dia por cada doente, sendo 
interditadas as visitas aos infetados. 

Persistem também as limitações 
de desembarque dos tripulantes dos 
navios. Estes só podem desembarcar 
para a zona portuária e só podem sair 
desta zona por razões de saúde. As 
salas de cinema e jogos continuarão 
encerradas, à exceção dos casinos. Os 
bares e barracas que vendem bebidas 
alcoólicas continuarão fechados. 

acontecimentos sociais, e, valorizando, 
por isso, as coisas de interesse público. A 
liberdade de expressão liga–se à capaci-
dade de realização de coisas  a que se dá 
valor , sem , contudo, interessar o tipo de 
processo que serve  de  base   para  se 
chegar  a tal realização.  Na Liberdade te-
mos, por um lado, uma oportunidade 
e, por outro, um processo. A oportuni-
dade tem a ver com a possibilidade de 
manifestarmos uma posição e de con-
tribuirmos para que sejamos avaliados 
por aquilo que defendemos e, caso 
exista interesse, a possibilidade de se 
aproveitar a opinião em prol do inter-
esse comum. O processo tende a durar 
no tempo, até que a nossa opinião ou 
afirmação seja considerada válida. Se 
a oportunidade que cada um tem de 
exercer a sua liberdade de expressão 
tiver de ser julgada apenas segundo o 
facto de ter afirmado algo que não foi 
compreendido ou não ter feito uma 
determinada afirmação, então, estare-
mos em presença de uma avaliação er-

500 milhões), e se ela fosse composta 
de usuários médios de aviões no Reino 
Unido, o impacto humano sobre o pla-
neta seria provavelmente maior que o 
dos 7,8 bilhões de habitantes de hoje.

Goodall não propôs nenhum me-
canismo para que seu sonho se tornasse 
real. Talvez esteja aí o segredo. A própria 
impotência de seu apelo é reconfortante 
para aqueles que não desejam mudan-
ças. Se a resposta à crise ambiental é 
desejar que outras pessoas não existam, 
talvez valesse mais a pena simplesmente 
desistir e continuar consumindo.

A ênfase no crescimento popula-
cional tem uma história sinistra. Desde 
que os religiosos Joseph Townsend e 
Thomas Malthus escreveram seus trata-
dos no século XVIII, a pobreza e a fome 
têm sido atribuídas não aos salários de 
fome, às guerras, aos maus governos e à 
captura de riqueza pelas minorias, mas 
às taxas de reprodução dos pobres. 
Winston Churchill culpou, pela fome 
de Bengala em 1943, que ele ajudou a 
causar por meio da exporação maciça 
de arroz da Índia, o suposto hábito dos 
indianos a “reproduzir-se como coel-
hos”. Em 2013, Sir David Attenborough, 
também um patrono do Population 
Matters, responsabilizou pela fome na 
Etiópia a falsa existência de “muita gente 
para muito pouca terra”, e sugeriu que o 
envio de socorro alimentar era contra-
producente.

Outro dos patronos do grupo, Paul 
Ehrlich, cujas previsões incorretas sobre 
fomes maciças ajudaram a provocar 
o pânico populacional, argumentou 
certa vez que os EUA deveriam “coagir” 
a Índia a “esterilizar todos os homens in-
dianos com três ou mais filhos” condi-
cionando o auxílio contra a fome a esta 
política. A proposta era similar ao pro-

rada. De uma maneira geral, existem os 
que expressam uma opinião e não são 
compreendidos. Outros há, que, em-
bora não tenham manifestado qual-
quer opinião, são julgados por se terem 
calado e chegam a ser julgados como 
se o seu silêncio significasse manifesta-
ção de uma certa opinião ou posição e 
sujeitam-se a críticas, quando, de facto, 
o seu acto enquadra-se no âmbito do 
direito da liberdade de expressão. Aliás, 
o seu silêncio somente a eles diz res-
peito. Não se trata de uma opinião uma 
afirmação inexistente ou algo que não 
preenche validade para que seja enten-
dido como liberdade de expressão. Da 
mesma forma que não se pode insin-
uar que alguém disse algo quando de 
facto não se tem sequer certeza sobre 
se disse. Por isso, não basta interpretar 
ou avaliar uma afirmação ou silêncio 
de alguém como se de uma opinião 
se tratasse, da mesma forma que al-
guém não pode falar de algo que não 
seja possível ser entendido, pois, corre o 

grama brutal que Indira Gandhi mais 
tarde introduziu, com apoio financeiro 
da ONU e do Banco Mundial. Até 2011, 
o Reino Unido ofereceu auxílio finan-
ceiro para ações de esterilização cruas 
e perigosas na Índia, a pretexto de que 
estas políticas ajudariam a “lutar contra 
a mudança climática”. Algumas das 
vítimas deste programa alegam que 
foram forçadas a participar. Ao mesmo 
tempo, o governo britânico despejava 
bilhões de libras e ajudava no desen-
volvimento de projetos de extração de 
carvão, gás e petróleo, na Índia e em 
outras nações. Ele culpou os pobres 
pela crise que estava ajudando a causar.

O malthusianismo descamba facil-
mente para o racismo. A maior parte do 
crescimento populacional do planeta 
ocorre nos países mais pobres, onde a 
maior parte das pessoas são negras ou 
pardas. As potências coloniais costuma-
vam justificar suas atrocidades atiçando 
pânico moral contra a “reprodução” dos 
povos “bárbaros” e “degenerados” a tax-
as maiores que as das “raças superiores”. 
Estas alegações são reavivadas hoje 
pela extrema-direita, que promove teo-
rias conspiratórias sobre a “substituição 
dos brancos” e o “genocídio branco”. 
Quando brancos afluentes transferem 
a culpa dos impactos ambientais que 
provoca para as taxas de nascimento 
dos negros e pardos, esta atitude refor-
ça as narrativas racistas. Ela é inerente-
mente racista.

A extrema-direita usa agora o argu-
mento populacional para contestar a 
entrada de imigrantes nos EUA e Reino 
Unido. Também esta é uma herança 
maldita: o conservacionista pioneiro 
Madison Grant promovia, junto com 
seu trabalho ambiental, a ideia de que 
a “raça nórdica superior” estava sendo 

risco de ser mal-entendido. A liberdade 
de expressão visa a exteriorização do 
que vai na alma ou íntimo de alguém 
e que considera importante ou útil 
partilhar com alguém ou em público. 
Considerando todos estes elementos, 
pode-se concluir que o respeito pela 
liberdade de expressão é fundamental 
em qualquer sociedade democrática, 
onde se aceitam diferenças de opinião. 
Ela ajuda a compreender as diversas 
metamorfoses da vida. Uma socie-
dade sem liberdade de expressão é 
um autêntico inferno! Não se pode, por 
isso, cercear-se o direito de alguém à sua 
liberdade de expressão e opinião, como 
também não se pode aceitar opiniões 
que, no uso da liberdade de expressão, 
coloquem em causa a reputação de 
alguém. Aliás, a melhor forma de per-
cebermos se uma certa afirmação é 
de facto uma opinião é perguntarmos 
ao seu progenitor, porque somente ele 
é que melhor nos pode explicar o seu 
verdadeiro sentido.

superada nos EUA por “tipos raciais 
sem valor”. Como presidente da Liga 
para a Restrição das Imigrações, ele 
ajudou a conceber a nefasta Lei de Imi-
gração de 1924.

Porém, sabendo que há algum im-
pacto ecológico real no crescimento 
das populações, como distinguir preo-
cupações legítimas sobre estes danos 
da tendência ao racismo? Bem, sabe-
mos que o vetor principal da queda das 
taxas de nascimento é a emancipação 
das mulheres, juntamente com seu 
acesso à educação. O maior obstáculo 
a estes processos é a pobreza extrema, 
cujos efeitos atingem desproporcional-
mente as mulheres. 

Por isso, uma boa maneira de aferir 
se as preocupações populacionais de 
alguém são legítimas é verificar seu 
histórico de luta contra a pobreza estru-
tural. Estes actores políticos contestam 
as dívidas impagáveis impostas aos 
países pobres? Eles somaram-se à luta 
contra a evasão fiscal promovida pelas 
corporações ou contra as indústrias ex-
trativas que sugam riqueza dos países 
mais pobres, sem deixar nada para trás? 
Eles se opõem à lavagem, pelos merca-
dos financeiros, deste dinheiro rouba-
do? Ou eles simplesmente observam 
as pessoas aprisionadas na pobreza e 
então se queixam de sua fertilidade?

Logo, este pânico reprodutivo desa-
parecerá. As nações estarão brigando 
pelos imigrantes: não para excluí-los, 
mas para atraí-los, já que a transição 
demográfica produz, em suas popu-
lações, uma base para tributação cada 
vez menor e uma carência de trabal-
hadores essenciais. Até lá, deveríamos 
resistir a tentativas dos ricos para de-
monizar os pobres. * Artigo extraído 
do Boletim OutrasPalavras

GEORGE MONBIOT

Quando um grande estudo, pub-
licado no mês passado, demonstrou 
que a população do planeta chegará ao 
máximo muito mais rapidamente que 
a maior parte dos cientistas imaginava, 
e, em seguida, começar a cair, imaginei, 
ingênuo, que os habitantes dos países 
ricos deixariam finalmente de culpar o 
crescimento populacional por todos os 
problemas ambientais. Eu me enganei. 
A tendência, na verdade, agravou-se.

Poucos dias depois, o movimento 
BirthStrike [“Greve de Nascimentos”] 
– mantido por mulheres que, ao anun-
ciar sua decisão de não ter filhos, tenta 
chamar atenção para o horror do co-
lapso ambiental – decidiu dissolver-se, 
porque a sua causa foi capturada de 
forma virulenta e persistente pelos ob-
sessivos populacionais. As fundadoras 
explicam que haviam “subestimando 
o poder da crença na ‘superpopulação’, 
uma forma nova – e crescente – de 
negacionismo climático” .

É verdade que, em algumas partes 
do planeta, o crescimento populacional 
é um grande motor de formas particu-
lares de dano ecológico. São exemplos 
a expansão de agricultura de pequena 
escala sobre as florestas tropicais, o co-
mércio de carne de caça e as pressões 
locais sobre a água e a terra, das popu-
lações em busca de habitação. Mas o 
impacto global é muito menor do que 
afirmam certos grupos.

A fórmula para calcular a pegada 
ambiental das populações é simples, 
mas vastamente desconhecida. Im-
pacto = População x Afluência x acesso 
à Tecnologia (I=PAT). A taxa global de 
crescimento do consumo, antes da 
pandemia, era de 3% ao ano. O cresci-
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NACIONAL NACIONAL
Moçambique celebrou, sexta-
feira, 4 de Setembro, a passagem 
do primeiro ano após a visita do 
Papa Francisco, na qual, durante 
três dias, viveu a realidade do país 
com moçambicanos, e rezou para 
a prosperidade. Pela data, o Presi-
dente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, fez saber que o Papa Fran-
cisco reiterou através do Núncio e 
decano diplomático residente em 
Berlim, na Alemanha, a abertura da 
Santa Sé para a cooperação com o 
Governo de Moçambique.

Santa Sé reitera abertura para 
com Moçambique

Planeamento Familiar chega à porta 
das mulheres 

decimentos do Papa Francisco aos 
moçambicanos e reiterou vontade da 
Santa Sé de continuar a cooperar com 
o Governo de Moçambique.

Por isso, destacou Filipe Nyusi, “neste 
momento de passagem um ano da 
sua visita, queremos, em nome do 

povo moçambicano, desejar ao papa 
Francisco, longa vida para que con-
tinue a conduzir a igreja católica e não 
só, num ambiente de paz e dignidade 
humana”.

No entanto, o Presidente da 
República manteve, na segunda-feira 

Luiz Fernando Lisboa, em Pemba 
(capital provincial de Cabo Delgado) 
serviu para partilhar "informações 
ricas", numa altura em que a diocese 
local está entre as principais entidades 
no apoio às populações deslocadas 
devido à violência armada em Cabo 
Delgado, Norte de Moçambique.

"Foi um encontro bom, a avaliar pela 
rica informação partilhada, uma vez 
que a Igreja Católica está enraizada na 
província. O diálogo com todas as for-
ças vivas da sociedade continua sendo 
a nossa maior aposta de governação", 
refere a nota do chefe de Estado.

Em declarações a jornalistas no final 
do encontro, o chefe de Estado desta-
cou que o tema da violência armada 
foi um dos principais, avançando 
que o bispo de Pemba alertou para a 
necessidade do apoio psicológico às 
populações afectadas pela violência.

Citado pela rádio pública, o estadiis-
ta refeiu que , de facto,  "há um trabal-
ho psicológico que deve ser feito para 
as pessoas afectadas. Alguém que vê 
o filho ou marido a ser decapitado ou 
morto precisa de um conforto".

Refira-se que a insurgência na 
província de Cabo Delgado, com mé-
todos terroristas, já causou a morte 
de mais de mil pessoas em quase três 
anos, além da destruição de várias in-
fraestruturas e pilhagem de bens, ten-
do originado a fuga de 250 mil pessoas 
das suas zonas de origem em distritos 
afectados pelo clima de insegurança. 
(Redacção)

passada, um encontro “esclarecido” 
com o bispo de Pemba, Luiz Fernando 
Lisboa. 

Segundo uma breve nota do 
próprio Presidente da República, Filipe 
Nyusi, divulgada na página da rede 
social Facebook, o seu encontro com 

Anuncia Filipe Nyusi

Através de Txopela

Para assinalar a efeméride, o Gov-
erno enviou, sexta-feira passada, o em-
baixador moçambicano acreditado na 
Santa Sé, em Vaticano, para um encon-
tro de trabalho na Nunciatura em Ber-
lim, na Alemanha, onde reside com o 
Núncio e decano do corpo diplomáti-
co, o arcebispo Nicola Aterorich, com 
quem passou em revista o nível de 
relações entre os dois Estados. “Juntos 
falaram da situação de Cabo Delgado, 
dos ataques militares no centro do 
país, da reconstrução pós ciclones Idai 
e Kenneth e da situação da Covid-19 
em Moçambique”, referiu Filipe Nyusi 
na sua comunicação à Nação, que de-
cretou o fim do estado de emergência 
e sua substituição pelo de Calamidade 
Pública, com alerta vermelha por tem-
po indeterminado, a partir de hoje, 7 
de Setembro.

No encontro de Berlim, de acordo 
com o Presidente da República, o 
Núncio apostólico transmitiu os agra-

A PSI Moçambique, uma orga-
nização que se dedica à melhoria de 
saúde das pessoas no mundo em 
desenvolvimento, ao lado dos seus 
parceiros, juntou os seus esforços de 
forma a adaptar o seu trabalho à nova 
dinâmica social trazida pela Covid-19. 

A pensar na segurança e exposição 
das suas utentes, a PSI Moçambique 
criou o serviço porta-a-porta com 
"Txopela Tem+", que leva serviços de 
planeamento familiar até à porta das 
suas casas, garantindo assim o acesso 
facilitado a este serviço sem que a 
utente tenha que se deslocar até à uni-
dade sanitária - um local de risco du-
rante a presente época da pandemia.

De acordo com Micaela Rodrigues, 
directora de Marketing da PSI, “A rele-
vância deste serviço no contexto da 
pandemia da COVID-19 é proporcio-
nar às mulheres uma maneira mais 

segura de darem continuidade ou 
iniciarem métodos de contracepção 
moderna, para o seu planeamento 
familiar.”

Através do serviço porta-a-porta com 
o Txopela Tem+, uma Enfermeira e duas 
Promotoras de Saúde Comunitária, 
deslocam-se pelos bairros da cidade, for-
necendo sessões de aconselhamento e 
serviços de Planeamento Familiar. 

“Esta iniciativa contribui igualmente 
para uma redução da demanda de 
serviços de Planeamento Familiar na 

Unidade Sanitária, permitindo um 
foco na prevenção da actual pan-
demia”, acrescentou Micaela.

A enfermeira e a promotora con-
versam com as utentes, considerando 
todas as medidas de segurança ne-
cessárias para que haja a prestação de 
um serviço seguro nas comunidades. 

“Moçambique e o mundo vivem, 
hoje, um dos maiores desafios da 
sua história. A pandemia veio trazer 
novas maneiras de estar para que se 
possa continuar a viver, e para a PSI 

Moçambique, este é o momento de 
pensarmos como podemos continuar 
a servir as mulheres moçambicanas de 
modo a minimizar os impactos das al-
terações que vieram com a pandemia”, 
sublinhou Micaela.

O serviço porta-a-porta está a ser 
testado na cidade de Maputo, tendo 

uma rota definida pelos diferentes 
bairros da cidade. Desde Junho, as eq-
uipas já engajaram com mais de 1.600 
mulheres (cerca de 20 por dia) em ses-
sões de aconselhamento, com a maio-
ria escolhendo voluntariamente um 
método de longa duração. 

(Redacção)

Publicidade

Os serviços clínicos de planeamen-
to familiar, desenvolvidos pela PSI, 
já podem chegar às residências das 
mulheres beneficiárias dos mes-
mos, no âmbito da sua expansão, 
para diferentes bairros periurbanos 
da cidade e província de Maputo, 
para permitir maior alcance das 
utentes.

O Secretário-Geral da Frelimo, Roque Silva, afirma que os moçambicanos 
devem compreender que a pandemia da Covid-19 previne-se e combate-
se com disciplina individual e colectiva e não com vacina ou com qualquer 
outro tipo de medicamento porque isso não existe.

A partir de Dezembro próximo, 
80 por cento dos 70 mil muníci-
pes da Cidade de Vilankulo, no 
norte da província de Inham-
bane, contra os actuais 40 por 
cento, passarão a se beneficiar de 
água potável 24|24 horas, graças 
à conclusão das obras de reabili-
tação e expansão do sistema de 
abastecimento de água em curso 
desde Janeiro. Actualmente, se-
gundo o Presidente do Município 
da Cidade de Vilankulo, William 
Tuzine, a água jorra nas tornei-
ras dos munícipes somente duas 
horas por dia. 

Vilankulo terá água de forma ininterrupta 

Em entrevista ao Jornal PUBLICO, 
William Tuzine, fez saber que a Cidade 
de Vilankulo enfrenta dificuldades no 
fornecimento do precioso líquido dev-
ido à degradação do sistema actual, 
aliada à fraca capacidade dos peque-
nos fornecedores privados, incluindo 
o crescimento populacional. 

Presentemente, de acordo com 
o edil, as obras em curso, além da 
reabilitação e ampliação, consistem 
igualmente na abertura de dez fu-

vembro próximo termos as obras con-
cluídas. Neste momento, os 10 furos 
estão totalmente abertos. Decorrem 
no terreno trabalhos de construção 
da Estação de tratamento de água, o 
que significa que os nossos Munícipes 
e visitantes irão consumir água bem 
tratada e de montagem da rede de 
distribuição nos bairros”, disse o Edil de 
Vilankulo.

Actualmente, o nível de cobertura 
de abastecimento de água à cidade a 
partir dos sistemas públicos e privados 
é de 40 por cento, para uma população 
de 70 mil habitantes. Com a conclusão 
das obras em curso, em Novembro 
próximo, William Tuzine afirma que a 
taxa de cobertura vai passar para 80 
porcento da população.

Para além da componente da 
reabilitação e expansão, o projecto 
comporta a instalação de 100 ligações 
domiciliárias a nível do Município.

“Finda a execução das obras, o Mu-
nicípio poderá distribuir a água com 
normalidade. O horário do serviço de 
abastecimento do precioso líquido vai 
igualmente passar das actuais 2 horas 

ros de água, na construção de uma 
rede de distribuição com cerca de 40 
km de extensão, na montagem de 
três fontanários públicos nos bairros 
Chibuene, Central e 5º Congresso e na 
construção de uma estação de trata-
mento de água (ETA).

“Por causa da Covid-19, teremos um 
mês em atraso na entrega das obras, 
mesmo assim, o empreiteiro chinês – 
China Geo Engeneering Corporation, 
está a dar o seu máximo para até No-

para 24horas diárias e a satisfazer, desta 
forma, todas as necessidades dos nos-
sos munícipes e visitantes”.

Sublinhe-se que a construção do 
sistema de abastecimento de água 
em Vilankulo está inserido na iniciativa 
presidencial “Água para a Vida”, lançada 
pelo Presidente da República em 2018.

Aliás, desde Fevereiro passado, 
Vilankulo e Moatize ascenderam da 
categoria de vilas para a de cidades 
devido ao desenvolvimento socio-
económico que se tem vindo a registar 
nestes locais. 

Vilankulo, por exemplo, é um distri-
to da província de Inhambane, Sul de 
Moçambique, com 70 mil habitantes, 
marcado por um desenvolvimento 
económico em sectores como pesca 
e turismo.

Por isso, “não tenho dúvidas de que 
após a conclusão das obras de reabili-
tação do sistema de abastecimento 
de água e a expansão da rede de 
distribuição, e com a entrada em fun-
cionamento dos projectos eléctricos 
em curso, a Cidade de Vilankulo terá 
um crescimento record”, disse William 
Tuzine.

A partir de Dezembro próximo

- E a taxa de cobertura de distrição vai passar dos actuais 40% para 80%, dos 70 mil habitantes
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Avaliadas em 1.6 milhões de eu-
ros, equivalentes a 130 milhões de 
meticais financiadas pelo Governo de 
Moçambique e os seus parceiros de 
cooperação, as obras, apesar de um 
ligeiro atraso de um mês por causa 
da Covid-19, que forçou uma paralisa-
ção, neste momento, encontram-se 
num estágio bastante avançada de 
execução. 

Covid-19 previne-se com 
disciplina individual e colectiva

Roque Silva falava na manhã da 
última quinta-feira, três de Setem-
bro, no Distrito de Chókwè, no início 
da visita de trabalho que efectua à 
Província de Gaza.

Explicou que a sua deslocação a 
esta província insere-se no quadro do 
acompanhamento da dinâmica do 
funcionamento dos órgãos do Par-
tido, do repúdio e condenação dos 
ataques dos terroristas na Província 
de Cabo Delgado e da junta militar da 
Renamo na zona centro.

Insere-se também no movimento 
de mobilização e solidariedade de 
todos os segmentos da sociedade 
para com as pessoas que vivem em 
regime de deslocados bem como 
no reforço do trabalho do  Partido na 

prevenção da Covid-19.
Segundo o Secretário-Geral da 

Frelimo, independentemente do mo-
mento difícil que o País e o mundo 
atravessam, o seu Partido tem re-
sponsabilidades perante a sociedade 
moçambicana, particularmente na 
implementação dos compromissos 
eleitorais assumidos nas eleições pas-
sadas.

Referiu ainda que os moçambica-
nos devem depositar confiança na 
capacidade que o Presidente Filipe 
Nyusi, pois provou saber lidar com 
adversidades na gestão de processos 
de desenvolvimento, em alusão ao 
que será feito para o cumprimento 
do Programa Quinquenal do Gov-
erno. (Redacção)

Presidente Nyusi no encontro com o Bispo de Pemba
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NACIONAL NACIONAL
Moçambique celebrou, sexta-
feira, 4 de Setembro, a passagem 
do primeiro ano após a visita do 
Papa Francisco, na qual, durante 
três dias, viveu a realidade do país 
com moçambicanos, e rezou para 
a prosperidade. Pela data, o Presi-
dente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, fez saber que o Papa Fran-
cisco reiterou através do Núncio e 
decano diplomático residente em 
Berlim, na Alemanha, a abertura da 
Santa Sé para a cooperação com o 
Governo de Moçambique.

Santa Sé reitera abertura para 
com Moçambique

Planeamento Familiar chega à porta 
das mulheres 

decimentos do Papa Francisco aos 
moçambicanos e reiterou vontade da 
Santa Sé de continuar a cooperar com 
o Governo de Moçambique.

Por isso, destacou Filipe Nyusi, “neste 
momento de passagem um ano da 
sua visita, queremos, em nome do 

povo moçambicano, desejar ao papa 
Francisco, longa vida para que con-
tinue a conduzir a igreja católica e não 
só, num ambiente de paz e dignidade 
humana”.

No entanto, o Presidente da 
República manteve, na segunda-feira 

Luiz Fernando Lisboa, em Pemba 
(capital provincial de Cabo Delgado) 
serviu para partilhar "informações 
ricas", numa altura em que a diocese 
local está entre as principais entidades 
no apoio às populações deslocadas 
devido à violência armada em Cabo 
Delgado, Norte de Moçambique.

"Foi um encontro bom, a avaliar pela 
rica informação partilhada, uma vez 
que a Igreja Católica está enraizada na 
província. O diálogo com todas as for-
ças vivas da sociedade continua sendo 
a nossa maior aposta de governação", 
refere a nota do chefe de Estado.

Em declarações a jornalistas no final 
do encontro, o chefe de Estado desta-
cou que o tema da violência armada 
foi um dos principais, avançando 
que o bispo de Pemba alertou para a 
necessidade do apoio psicológico às 
populações afectadas pela violência.

Citado pela rádio pública, o estadiis-
ta refeiu que , de facto,  "há um trabal-
ho psicológico que deve ser feito para 
as pessoas afectadas. Alguém que vê 
o filho ou marido a ser decapitado ou 
morto precisa de um conforto".

Refira-se que a insurgência na 
província de Cabo Delgado, com mé-
todos terroristas, já causou a morte 
de mais de mil pessoas em quase três 
anos, além da destruição de várias in-
fraestruturas e pilhagem de bens, ten-
do originado a fuga de 250 mil pessoas 
das suas zonas de origem em distritos 
afectados pelo clima de insegurança. 
(Redacção)

passada, um encontro “esclarecido” 
com o bispo de Pemba, Luiz Fernando 
Lisboa. 

Segundo uma breve nota do 
próprio Presidente da República, Filipe 
Nyusi, divulgada na página da rede 
social Facebook, o seu encontro com 

Anuncia Filipe Nyusi

Através de Txopela

Para assinalar a efeméride, o Gov-
erno enviou, sexta-feira passada, o em-
baixador moçambicano acreditado na 
Santa Sé, em Vaticano, para um encon-
tro de trabalho na Nunciatura em Ber-
lim, na Alemanha, onde reside com o 
Núncio e decano do corpo diplomáti-
co, o arcebispo Nicola Aterorich, com 
quem passou em revista o nível de 
relações entre os dois Estados. “Juntos 
falaram da situação de Cabo Delgado, 
dos ataques militares no centro do 
país, da reconstrução pós ciclones Idai 
e Kenneth e da situação da Covid-19 
em Moçambique”, referiu Filipe Nyusi 
na sua comunicação à Nação, que de-
cretou o fim do estado de emergência 
e sua substituição pelo de Calamidade 
Pública, com alerta vermelha por tem-
po indeterminado, a partir de hoje, 7 
de Setembro.

No encontro de Berlim, de acordo 
com o Presidente da República, o 
Núncio apostólico transmitiu os agra-

A PSI Moçambique, uma orga-
nização que se dedica à melhoria de 
saúde das pessoas no mundo em 
desenvolvimento, ao lado dos seus 
parceiros, juntou os seus esforços de 
forma a adaptar o seu trabalho à nova 
dinâmica social trazida pela Covid-19. 

A pensar na segurança e exposição 
das suas utentes, a PSI Moçambique 
criou o serviço porta-a-porta com 
"Txopela Tem+", que leva serviços de 
planeamento familiar até à porta das 
suas casas, garantindo assim o acesso 
facilitado a este serviço sem que a 
utente tenha que se deslocar até à uni-
dade sanitária - um local de risco du-
rante a presente época da pandemia.

De acordo com Micaela Rodrigues, 
directora de Marketing da PSI, “A rele-
vância deste serviço no contexto da 
pandemia da COVID-19 é proporcio-
nar às mulheres uma maneira mais 

segura de darem continuidade ou 
iniciarem métodos de contracepção 
moderna, para o seu planeamento 
familiar.”

Através do serviço porta-a-porta com 
o Txopela Tem+, uma Enfermeira e duas 
Promotoras de Saúde Comunitária, 
deslocam-se pelos bairros da cidade, for-
necendo sessões de aconselhamento e 
serviços de Planeamento Familiar. 

“Esta iniciativa contribui igualmente 
para uma redução da demanda de 
serviços de Planeamento Familiar na 

Unidade Sanitária, permitindo um 
foco na prevenção da actual pan-
demia”, acrescentou Micaela.

A enfermeira e a promotora con-
versam com as utentes, considerando 
todas as medidas de segurança ne-
cessárias para que haja a prestação de 
um serviço seguro nas comunidades. 

“Moçambique e o mundo vivem, 
hoje, um dos maiores desafios da 
sua história. A pandemia veio trazer 
novas maneiras de estar para que se 
possa continuar a viver, e para a PSI 

Moçambique, este é o momento de 
pensarmos como podemos continuar 
a servir as mulheres moçambicanas de 
modo a minimizar os impactos das al-
terações que vieram com a pandemia”, 
sublinhou Micaela.

O serviço porta-a-porta está a ser 
testado na cidade de Maputo, tendo 

uma rota definida pelos diferentes 
bairros da cidade. Desde Junho, as eq-
uipas já engajaram com mais de 1.600 
mulheres (cerca de 20 por dia) em ses-
sões de aconselhamento, com a maio-
ria escolhendo voluntariamente um 
método de longa duração. 

(Redacção)

Publicidade

Os serviços clínicos de planeamen-
to familiar, desenvolvidos pela PSI, 
já podem chegar às residências das 
mulheres beneficiárias dos mes-
mos, no âmbito da sua expansão, 
para diferentes bairros periurbanos 
da cidade e província de Maputo, 
para permitir maior alcance das 
utentes.

O Secretário-Geral da Frelimo, Roque Silva, afirma que os moçambicanos 
devem compreender que a pandemia da Covid-19 previne-se e combate-
se com disciplina individual e colectiva e não com vacina ou com qualquer 
outro tipo de medicamento porque isso não existe.

A partir de Dezembro próximo, 
80 por cento dos 70 mil muníci-
pes da Cidade de Vilankulo, no 
norte da província de Inham-
bane, contra os actuais 40 por 
cento, passarão a se beneficiar de 
água potável 24|24 horas, graças 
à conclusão das obras de reabili-
tação e expansão do sistema de 
abastecimento de água em curso 
desde Janeiro. Actualmente, se-
gundo o Presidente do Município 
da Cidade de Vilankulo, William 
Tuzine, a água jorra nas tornei-
ras dos munícipes somente duas 
horas por dia. 

Vilankulo terá água de forma ininterrupta 

Em entrevista ao Jornal PUBLICO, 
William Tuzine, fez saber que a Cidade 
de Vilankulo enfrenta dificuldades no 
fornecimento do precioso líquido dev-
ido à degradação do sistema actual, 
aliada à fraca capacidade dos peque-
nos fornecedores privados, incluindo 
o crescimento populacional. 

Presentemente, de acordo com 
o edil, as obras em curso, além da 
reabilitação e ampliação, consistem 
igualmente na abertura de dez fu-

vembro próximo termos as obras con-
cluídas. Neste momento, os 10 furos 
estão totalmente abertos. Decorrem 
no terreno trabalhos de construção 
da Estação de tratamento de água, o 
que significa que os nossos Munícipes 
e visitantes irão consumir água bem 
tratada e de montagem da rede de 
distribuição nos bairros”, disse o Edil de 
Vilankulo.

Actualmente, o nível de cobertura 
de abastecimento de água à cidade a 
partir dos sistemas públicos e privados 
é de 40 por cento, para uma população 
de 70 mil habitantes. Com a conclusão 
das obras em curso, em Novembro 
próximo, William Tuzine afirma que a 
taxa de cobertura vai passar para 80 
porcento da população.

Para além da componente da 
reabilitação e expansão, o projecto 
comporta a instalação de 100 ligações 
domiciliárias a nível do Município.

“Finda a execução das obras, o Mu-
nicípio poderá distribuir a água com 
normalidade. O horário do serviço de 
abastecimento do precioso líquido vai 
igualmente passar das actuais 2 horas 

ros de água, na construção de uma 
rede de distribuição com cerca de 40 
km de extensão, na montagem de 
três fontanários públicos nos bairros 
Chibuene, Central e 5º Congresso e na 
construção de uma estação de trata-
mento de água (ETA).

“Por causa da Covid-19, teremos um 
mês em atraso na entrega das obras, 
mesmo assim, o empreiteiro chinês – 
China Geo Engeneering Corporation, 
está a dar o seu máximo para até No-

para 24horas diárias e a satisfazer, desta 
forma, todas as necessidades dos nos-
sos munícipes e visitantes”.

Sublinhe-se que a construção do 
sistema de abastecimento de água 
em Vilankulo está inserido na iniciativa 
presidencial “Água para a Vida”, lançada 
pelo Presidente da República em 2018.

Aliás, desde Fevereiro passado, 
Vilankulo e Moatize ascenderam da 
categoria de vilas para a de cidades 
devido ao desenvolvimento socio-
económico que se tem vindo a registar 
nestes locais. 

Vilankulo, por exemplo, é um distri-
to da província de Inhambane, Sul de 
Moçambique, com 70 mil habitantes, 
marcado por um desenvolvimento 
económico em sectores como pesca 
e turismo.

Por isso, “não tenho dúvidas de que 
após a conclusão das obras de reabili-
tação do sistema de abastecimento 
de água e a expansão da rede de 
distribuição, e com a entrada em fun-
cionamento dos projectos eléctricos 
em curso, a Cidade de Vilankulo terá 
um crescimento record”, disse William 
Tuzine.

A partir de Dezembro próximo

- E a taxa de cobertura de distrição vai passar dos actuais 40% para 80%, dos 70 mil habitantes

ANSELMO SENGO                                              
sengoans@yahoo.com.br

Avaliadas em 1.6 milhões de eu-
ros, equivalentes a 130 milhões de 
meticais financiadas pelo Governo de 
Moçambique e os seus parceiros de 
cooperação, as obras, apesar de um 
ligeiro atraso de um mês por causa 
da Covid-19, que forçou uma paralisa-
ção, neste momento, encontram-se 
num estágio bastante avançada de 
execução. 

Covid-19 previne-se com 
disciplina individual e colectiva

Roque Silva falava na manhã da 
última quinta-feira, três de Setem-
bro, no Distrito de Chókwè, no início 
da visita de trabalho que efectua à 
Província de Gaza.

Explicou que a sua deslocação a 
esta província insere-se no quadro do 
acompanhamento da dinâmica do 
funcionamento dos órgãos do Par-
tido, do repúdio e condenação dos 
ataques dos terroristas na Província 
de Cabo Delgado e da junta militar da 
Renamo na zona centro.

Insere-se também no movimento 
de mobilização e solidariedade de 
todos os segmentos da sociedade 
para com as pessoas que vivem em 
regime de deslocados bem como 
no reforço do trabalho do  Partido na 

prevenção da Covid-19.
Segundo o Secretário-Geral da 

Frelimo, independentemente do mo-
mento difícil que o País e o mundo 
atravessam, o seu Partido tem re-
sponsabilidades perante a sociedade 
moçambicana, particularmente na 
implementação dos compromissos 
eleitorais assumidos nas eleições pas-
sadas.

Referiu ainda que os moçambica-
nos devem depositar confiança na 
capacidade que o Presidente Filipe 
Nyusi, pois provou saber lidar com 
adversidades na gestão de processos 
de desenvolvimento, em alusão ao 
que será feito para o cumprimento 
do Programa Quinquenal do Gov-
erno. (Redacção)

Presidente Nyusi no encontro com o Bispo de Pemba
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Moradores dos diferentes bairros 
periurbanos da cidade da Matola, 
na província de Maputo, abrangi-
dos pelo Projecto de Desenvolvim-
ento do Acesso à Energia Electrica 
(EDAP), cuja obreira, a Electricid-
ade de Moçambique (EDM), pre-
tende conectar mais de 17 mil 
novos clientes à rede nacional, 
estão já a vibrar com a chegada de 
energia eléctrica às suas residên-
cias, por este ser um meio deter-
minante para o alcance do desen-
volvimento social e económico. 

Nwamatibyana, um dos bairros mais 
populosos da autarquia da Matola, 
com pouco mais de 21 mil habitantes, 
distribuídos em 40 quarteirões.

Para avaliar o nível de satisfação da 
população e acompanhar o pulsar 
do projeto, a equipe desta publicação 
deslocou-se ao terreno, concreta-
mente, para o bairro Nwamatibyana, 
onde ficou impressionado com o ritmo 
acelerado dos trabalhos. Sem poupar 
esforços, os trabalhadores da Eltel, a 
empresa para a qual foi adjudicado o 
projecto, executam a obra com toda a 
celeridade, sob a fiscalização de uma 

de Nwamatibyana, a equipa desta 
publicação fez uma ronda pelo bairro 
e viu que, de facto, a energia está a 
fazer acontecer muitas coisas. É caso 
específico do sector comercial que já 
está a conhecer um boom de novos 
estabelecimentos comerciais, na sua 
esmagadora maioria, mercearias, es-
tabelecidos em quase todos os can-
tos do bairro e, ainda, em algumas 
residências da população.

Hoje, na área social, o acesso à água, 
por exemplo, que nos tempos, con-
stituía maior calcanhar de Aquiles para 
os moradores do bairro, deixou de 
sê-lo, porque a energia alimenta os 
furos que abastecem as residências da 
população da zona. 

Ainda no campo social, o bairro 
conta com estabelecimentos de ensi-
no, desde o primário até ao secundário 
que, com a disponibilidade de energia 
eléctrica, obviamente, para além de 
leccionarem preferencialmente de dia, 
irão introduzir o curso nocturno, sem 
colocar de lado a hipótese de se avan-
çar para a alfabetização de adultos. 

O posto de saúde que, no bairro 
Nwamatibyana, é ainda uma miragem, 
e que torna os residentes locais depen-
dentes de um hospital baseado em Ma-
tola-Gare, com a energia será instalado 
para a felicidade dos residentes. 

A energia num hospital é um recurso 
muito importante porque garante a 
conservação de alguns medicamentos 
que não podem estar expostas às altas 

O facto acontece numa altura em 
que o Governo moçambicano pre-
tende cumprir o sétimo Objectivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
garantindo o acesso universal à ener-
gia eléctrica, até 2030, através do Pro-
grama Nacional Energia para Todos.

Com a implementação do EDAP, que 
termina no próximo mês/Outubro, a 
EDM espera ligar à energia eléctica mais 
de 17 mil novos clientes que, antes da 
implementação deste projecto, recor-
riam a velas, candeeiros, painéis solares 
e geradores, para assegurarem a ilumi-
nação nas suas residências.

É desta feita que, depois de Matle-
mele e Matola-Gare, a electrificação 
feita no âmbito do EDAP (em inglês, 
Energy Development Access Project), 
foi se estendendo para outros bair-
ros, nomeadamente, Matlemele, 
Intaka, Boquisso, Muhalaze, Mali, Mu-
katine, Godloza, Sidwava, estando 
na fase conclusiva a electrificação de 

- Próximo mês/Outubro, 17 mil novos clientes estarão ligados à rede eléctrica da EDM, no âmbito do Projecto de Desenvolvimento do Acesso à Energia Electrica

empresa alemã, denominada DECON.
A Eltel - Electricidade e Telecomu-

nicações Ltda – é uma empresa de 
construção de estações e redes de dis-
tribuição de energia eléctrica, no mer-
cado internacional, há mais de 30 anos, 
não havendo dúvidas em relação à 
qualidade dos seus serviços, para além 
de que a mesma trabalha com a EDM 
há vários anos no campo de expansão 
da rede eléctrica pelo país fora.  

O CRESCIMENTO

Antes de ouvir os moradores locais 

temperaturas. O sangue para efeitos de 
transfusão precisa estar conservada em 
geladeiras para não se estragar.

POPULAÇÃO NÃO ESCONDE 
SATISFAÇÃO

Ao serem chamados para expres-
sar o seu sentimento em relação 
ao projecto de energia eléctrica, os 
moradores de Nwamatibyana não 
conseguiram conter a sua satisfação, 
afirmando, em viva voz, que “a energia 
é bem-vinda para o bairro, porque vai 
alavancar o desenvolvimento local”.

Os residentes do bairro disseram 
ainda que as suas vidas irão mudar 
para o melhor, porque, antes da insta-
lação de energia na zona, havia muitos 
problemas, com destaque para a crise 
de água, criminalidade e a falta de flu-
idez do sector comercial, o que conse-
quentemente fazia com os produtos 
da primeira necessidade estivessem a 
preços elevados.

De cordo com os residentes, a ener-
gia vai, igualmente, aumentar o nível 
da segurança das pessoas durante o 
período nocturno, proporcionará mo-
mentos de lazer à juventude, ligará os 
cidadãos ao resto do mundo através 
do sinal da televisão e vai ajudar na 
conservação dos alimentos, contri-
buindo para a boa saúde pública.

É caso da cidadã Júlia Lucas Mulun-
go que já dispõe de energia da rede 
nacional. Ela diz que a energia veio 

SUPLEMENTO
ILUMINANDO A TRANSFORMAÇÃO DE MOÇAMBIQUEMAPUTO 07 DE SETEMBRO DE 2020

ILUMINANDO A TRANSFORMAÇÃO DE MOÇAMBIQUEELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P.

SUPLEMENTOSUPLEMENTO

criar condições para o acesso facil-
itado a água, indicando que o precioso 
líquido antes consumido na zona era 
retirado em locais distantes, porque 
não havia energia para alimentar os 
furos de água.

Aliás, acrescenta, os pequenos dis-
tribuidores que existiam na zona usa-
vam pequenos geradores e não con-
seguiam fornecer água às residências 

durante todo o dia, por causa dos cus-
tos elevados em combustíveis. “Mas 
hoje, a situação é outra, porque estan-
do ligados à rede nacional de energia 
eléctrica, os distribuidores fornecem o 
precioso líquido às residências 24/24 
horas”, conta, reconhecendo que isto é 
bastante louvável.

Pelo mesmo trilho seguiu Filomena 
Macuacua, que congratula a EDM pela 

sar a minha roupa, entre tantos outros 
meios, tidos como básicos na vida de 
um agregado familiar”, frisou.

Por seu turno, Bento Firmino, tam-
bém residente do bairro, afirma ser 
difícil atualmente imaginar como 
seria a vida sem energia elétrica, pois, 
precisamos dela para tudo, desde 
atividades simples do dia-a-dia até às 
mais complexas. “Precisamos de ener-

iniciativa de ligar os residentes dos 
bairros periurbanos à rede eléctrica. 
Diz que hoje não passa muitas dificul-
dades, porque a energia facilita tudo 
na sua vida. “Já tenho vários electro-
domesticos, a começar pela geladeira 
que me tem sido útil para a conserva-
ção dos produtos alimentares, televi-
sor para acompanhar os programas 
noticiosos, ferro de engomar para pas-

gia para praticamente tudo: ver pro-
gramas televisivos, engomar a roupa, 
lavar roupa, tomar banho, recarregar a 
bateria do celular, preservar os alimen-
tos na geladeira, iluminar o ambiente 
e usar todos os eletrodomésticos em 
uma casa”, frisou, indicando que a ideia 
de a EDM electrificar o bairro foi muito 
boa e tem efeito bastante impactante 
na vida da população local.

O projecto de electrificação, em cur-
so, nos diversos bairros periurbanos 
da cidade da Matola e, não só, veio 
mesmo dinamizar o crescimento 
da economia local, com o fortaleci-
mento da rede comercial, através de 
aparecimento de mais lojinhas, in-
cluindo uma padaria que, de forma 
activa, contribuem para o desen-
volvimento pretendido. 

Energia estimula geração de negócios

parte dos produtos que comercializava, 
sobretudo, o peixe, carne e frangos, 
apodreciam nas prateleiras, devido à 
falta de energia. Mas hoje, segundo ele, 
há energia e isso veio criar condições 
ideais para a conservação de produtos 

Na verdade, o projecto de electrifica-
ção em curso visa conectar domicílios, 
estabelecimentos comerciais incluindo 
pequenas e médias empresas à rede 
nacional de energia eléctrica, para 
que se possa usar do recurso como 
acessório para o desenvolvimento.

O Projecto de Desenvolvimento 
do Acesso à Energia Eléctrica, o vulgo, 
EDAP, em implementação em diferen-
tes zonas periurbanas da cidade da 
Matola, tem implicações positivas sobre 
o desenvolvimento económico e social 
e na melhoria do bem-estar dos ben-
eficiários. Esta realidade foi testemunha-
da pela nossa equipa, numa ronda que 
efectuamos em diversos bairros, com 
objectivo de avaliar o nível de satisfação 
da população e o pulsar do projecto 
que espera estabelecer 17 mil novas 
ligações até próximo mês/Outubro.

A nossa equipa abordou vários 
agentes do sector, com destaque para 
Nzigamiye Jean-Claude, comerciante, 
de origem burundesa, baseado no 

bairro Nwamatibyana, beneficiário do 
projecto de electrificação. Este comer-
ciante diz que, antes de se estabelecer 
energia eléctrica na sua zona, fazia o 
seu trabalho de forma deficitária, com 
muitos prejuízos à mistura, porque 

em ambiente fresco. 
E uma vez criadas estas condições 

materiais, acrescenta, o negócio flui 
normalmente, porque já não existem 
rumores nas comunidades de os com-
erciantes estarem a vender produtos 

estragados devido à falta de energia. 
“Sentimo-nos felizes pela energia, mas 
há muito que ainda falta neste bairro”, 
frisou, indicando que, o bairro não tem 
posto policial e nem tem posto de 
saúde, sendo que os moradores que ca-
recem destes serviços recorrem sempre 
ao circunvizinho bairro de Matola-Gare. 
“Mas, se tivéssemos uma esquadra 
e posto de saúde aqui no bairro, não 
haveria necessidade de termos que nos 
deslocar para o outro bairro, com todos 
os riscos dai resultantes”, frisou, acres-
centando que a energia é necessária 
para dar à população moçambicana 
um nível de vida comparável ou supe-
rior ao dos povos vivendo em países 
desenvolvidos. 

Por seu turno, Américo Raimundo, 
outro comerciante da zona, interpelado 
pela nossa equipa, afirma que a energia 
trouxe uma vasta gama de vantagens 
para o sector comercial. “Aqui no meu 
estabelecimento, por exemplo, tudo 
melhorou com a chegada de energia. 
Vendemos muitos produtos que antes 
não vendíamos porque não tínhamos 
energia. Falo concretamente de carne, 
frangos e peixe. Estes produtos são 
muito sensíveis e apodrecem com 
facilidade, pelo que a energia, logo 
que chegou, salvou a nossa vida”, disse 
enaltecendo o esforço que a EDM tem 
empreendido para a melhoria da quali-
dade de vida dos cidadãos vivendo 
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População vibra com energia eléctrica

Júlia Mulungo, bene� ciária

Miguel Simbine, mecânico e empreendedor da zona

Posto de abastecimento de água alimentado com energia eléctrica Com energia já se pode cortar madeira nas zonas peri-urbanas
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Moradores dos diferentes bairros 
periurbanos da cidade da Matola, 
na província de Maputo, abrangi-
dos pelo Projecto de Desenvolvim-
ento do Acesso à Energia Electrica 
(EDAP), cuja obreira, a Electricid-
ade de Moçambique (EDM), pre-
tende conectar mais de 17 mil 
novos clientes à rede nacional, 
estão já a vibrar com a chegada de 
energia eléctrica às suas residên-
cias, por este ser um meio deter-
minante para o alcance do desen-
volvimento social e económico. 

Nwamatibyana, um dos bairros mais 
populosos da autarquia da Matola, 
com pouco mais de 21 mil habitantes, 
distribuídos em 40 quarteirões.

Para avaliar o nível de satisfação da 
população e acompanhar o pulsar 
do projeto, a equipe desta publicação 
deslocou-se ao terreno, concreta-
mente, para o bairro Nwamatibyana, 
onde ficou impressionado com o ritmo 
acelerado dos trabalhos. Sem poupar 
esforços, os trabalhadores da Eltel, a 
empresa para a qual foi adjudicado o 
projecto, executam a obra com toda a 
celeridade, sob a fiscalização de uma 

de Nwamatibyana, a equipa desta 
publicação fez uma ronda pelo bairro 
e viu que, de facto, a energia está a 
fazer acontecer muitas coisas. É caso 
específico do sector comercial que já 
está a conhecer um boom de novos 
estabelecimentos comerciais, na sua 
esmagadora maioria, mercearias, es-
tabelecidos em quase todos os can-
tos do bairro e, ainda, em algumas 
residências da população.

Hoje, na área social, o acesso à água, 
por exemplo, que nos tempos, con-
stituía maior calcanhar de Aquiles para 
os moradores do bairro, deixou de 
sê-lo, porque a energia alimenta os 
furos que abastecem as residências da 
população da zona. 

Ainda no campo social, o bairro 
conta com estabelecimentos de ensi-
no, desde o primário até ao secundário 
que, com a disponibilidade de energia 
eléctrica, obviamente, para além de 
leccionarem preferencialmente de dia, 
irão introduzir o curso nocturno, sem 
colocar de lado a hipótese de se avan-
çar para a alfabetização de adultos. 

O posto de saúde que, no bairro 
Nwamatibyana, é ainda uma miragem, 
e que torna os residentes locais depen-
dentes de um hospital baseado em Ma-
tola-Gare, com a energia será instalado 
para a felicidade dos residentes. 

A energia num hospital é um recurso 
muito importante porque garante a 
conservação de alguns medicamentos 
que não podem estar expostas às altas 

O facto acontece numa altura em 
que o Governo moçambicano pre-
tende cumprir o sétimo Objectivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
garantindo o acesso universal à ener-
gia eléctrica, até 2030, através do Pro-
grama Nacional Energia para Todos.

Com a implementação do EDAP, que 
termina no próximo mês/Outubro, a 
EDM espera ligar à energia eléctica mais 
de 17 mil novos clientes que, antes da 
implementação deste projecto, recor-
riam a velas, candeeiros, painéis solares 
e geradores, para assegurarem a ilumi-
nação nas suas residências.

É desta feita que, depois de Matle-
mele e Matola-Gare, a electrificação 
feita no âmbito do EDAP (em inglês, 
Energy Development Access Project), 
foi se estendendo para outros bair-
ros, nomeadamente, Matlemele, 
Intaka, Boquisso, Muhalaze, Mali, Mu-
katine, Godloza, Sidwava, estando 
na fase conclusiva a electrificação de 

- Próximo mês/Outubro, 17 mil novos clientes estarão ligados à rede eléctrica da EDM, no âmbito do Projecto de Desenvolvimento do Acesso à Energia Electrica

empresa alemã, denominada DECON.
A Eltel - Electricidade e Telecomu-

nicações Ltda – é uma empresa de 
construção de estações e redes de dis-
tribuição de energia eléctrica, no mer-
cado internacional, há mais de 30 anos, 
não havendo dúvidas em relação à 
qualidade dos seus serviços, para além 
de que a mesma trabalha com a EDM 
há vários anos no campo de expansão 
da rede eléctrica pelo país fora.  

O CRESCIMENTO

Antes de ouvir os moradores locais 

temperaturas. O sangue para efeitos de 
transfusão precisa estar conservada em 
geladeiras para não se estragar.

POPULAÇÃO NÃO ESCONDE 
SATISFAÇÃO

Ao serem chamados para expres-
sar o seu sentimento em relação 
ao projecto de energia eléctrica, os 
moradores de Nwamatibyana não 
conseguiram conter a sua satisfação, 
afirmando, em viva voz, que “a energia 
é bem-vinda para o bairro, porque vai 
alavancar o desenvolvimento local”.

Os residentes do bairro disseram 
ainda que as suas vidas irão mudar 
para o melhor, porque, antes da insta-
lação de energia na zona, havia muitos 
problemas, com destaque para a crise 
de água, criminalidade e a falta de flu-
idez do sector comercial, o que conse-
quentemente fazia com os produtos 
da primeira necessidade estivessem a 
preços elevados.

De cordo com os residentes, a ener-
gia vai, igualmente, aumentar o nível 
da segurança das pessoas durante o 
período nocturno, proporcionará mo-
mentos de lazer à juventude, ligará os 
cidadãos ao resto do mundo através 
do sinal da televisão e vai ajudar na 
conservação dos alimentos, contri-
buindo para a boa saúde pública.

É caso da cidadã Júlia Lucas Mulun-
go que já dispõe de energia da rede 
nacional. Ela diz que a energia veio 
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criar condições para o acesso facil-
itado a água, indicando que o precioso 
líquido antes consumido na zona era 
retirado em locais distantes, porque 
não havia energia para alimentar os 
furos de água.

Aliás, acrescenta, os pequenos dis-
tribuidores que existiam na zona usa-
vam pequenos geradores e não con-
seguiam fornecer água às residências 

durante todo o dia, por causa dos cus-
tos elevados em combustíveis. “Mas 
hoje, a situação é outra, porque estan-
do ligados à rede nacional de energia 
eléctrica, os distribuidores fornecem o 
precioso líquido às residências 24/24 
horas”, conta, reconhecendo que isto é 
bastante louvável.

Pelo mesmo trilho seguiu Filomena 
Macuacua, que congratula a EDM pela 

sar a minha roupa, entre tantos outros 
meios, tidos como básicos na vida de 
um agregado familiar”, frisou.

Por seu turno, Bento Firmino, tam-
bém residente do bairro, afirma ser 
difícil atualmente imaginar como 
seria a vida sem energia elétrica, pois, 
precisamos dela para tudo, desde 
atividades simples do dia-a-dia até às 
mais complexas. “Precisamos de ener-

iniciativa de ligar os residentes dos 
bairros periurbanos à rede eléctrica. 
Diz que hoje não passa muitas dificul-
dades, porque a energia facilita tudo 
na sua vida. “Já tenho vários electro-
domesticos, a começar pela geladeira 
que me tem sido útil para a conserva-
ção dos produtos alimentares, televi-
sor para acompanhar os programas 
noticiosos, ferro de engomar para pas-

gia para praticamente tudo: ver pro-
gramas televisivos, engomar a roupa, 
lavar roupa, tomar banho, recarregar a 
bateria do celular, preservar os alimen-
tos na geladeira, iluminar o ambiente 
e usar todos os eletrodomésticos em 
uma casa”, frisou, indicando que a ideia 
de a EDM electrificar o bairro foi muito 
boa e tem efeito bastante impactante 
na vida da população local.

O projecto de electrificação, em cur-
so, nos diversos bairros periurbanos 
da cidade da Matola e, não só, veio 
mesmo dinamizar o crescimento 
da economia local, com o fortaleci-
mento da rede comercial, através de 
aparecimento de mais lojinhas, in-
cluindo uma padaria que, de forma 
activa, contribuem para o desen-
volvimento pretendido. 

Energia estimula geração de negócios

parte dos produtos que comercializava, 
sobretudo, o peixe, carne e frangos, 
apodreciam nas prateleiras, devido à 
falta de energia. Mas hoje, segundo ele, 
há energia e isso veio criar condições 
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Na verdade, o projecto de electrifica-
ção em curso visa conectar domicílios, 
estabelecimentos comerciais incluindo 
pequenas e médias empresas à rede 
nacional de energia eléctrica, para 
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A nossa equipa abordou vários 
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Nzigamiye Jean-Claude, comerciante, 
de origem burundesa, baseado no 

bairro Nwamatibyana, beneficiário do 
projecto de electrificação. Este comer-
ciante diz que, antes de se estabelecer 
energia eléctrica na sua zona, fazia o 
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em ambiente fresco. 
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materiais, acrescenta, o negócio flui 
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rumores nas comunidades de os com-
erciantes estarem a vender produtos 

estragados devido à falta de energia. 
“Sentimo-nos felizes pela energia, mas 
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e posto de saúde aqui no bairro, não 
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deslocar para o outro bairro, com todos 
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Por seu turno, Américo Raimundo, 
outro comerciante da zona, interpelado 
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para o sector comercial. “Aqui no meu 
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que chegou, salvou a nossa vida”, disse 
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empreendido para a melhoria da quali-
dade de vida dos cidadãos vivendo 

ILUMINANDO A TRANSFORMAÇÃO DE MOÇAMBIQUEELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P.

População vibra com energia eléctrica

Júlia Mulungo, bene� ciária

Miguel Simbine, mecânico e empreendedor da zona

Posto de abastecimento de água alimentado com energia eléctrica Com energia já se pode cortar madeira nas zonas peri-urbanas
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nas zonas periurbanas.
A nossa equipa falou também com 

os pequenos distribuidores de água 

que dizem ter recebido com satisfa-
ção o projecto de energia que, con-
sequentemente, veio minimizar um 
dos grandes problemas que consistia 
no fornecimento limitado do precioso 
líquido às residências.

Fernando Nguenha, pequeno dis-
tribuidor local, afirma que “a água jorra 
actualmente 24/24 nas residências dos 
nossos clientes, o que antes não acon-
tecia, porque não tínhamos energia 
eléctrica”. 

Mas é com o seu trabalhador, Mar-
celino Sitoe, que a nossa equipa de-
senvolveu esta matéria. Este disse que 
antes era difícil fornecer água às residên-
cias, porque os sistemas operavam à 
base de geradores, com custos eleva-
dos em combustíveis, o que fazia com 
que o precioso líquido fosse canalizado 
às residências com restrições.

Hoje, tudo melhorou, porque com 
a energia conseguimos fornecer água 
24/24 e o número de ligações aos cli-
entes, também, subiu muito ultimam-
ente, agraças à EDM que nos trouxe o 
projecto de energia”, agradeceu. 

No entanto, o acesso a energia elé-

trica contribui em si mesmo para elevar 
a qualidade de vida e alavancar o pro-
gresso

COM ENERGIA, HÁ MAIS 
TRABALHO

É caso de Miguel Simbine, especial-
izado em mecânica, bate-chapa e elec-
tricidade-auto, estando a sua oficina 
baseada em Nwamatibyana, um dos 
bairros abrangidos pelos trabalhos de 

electrificação, no âmbito da implemen-
tação do Projecto de Desenvolvimento 
do Acesso à Energia Electrica (EDAP), de-
tido pela empresa pública Electricidade de 
Moçambique (EDM). 

Este jovem empreendedor afirma 
que a provisão de energia a este bairro 
trouxe uma mais-valia ao seu trabalho 
e não só, a julgar pelo volume das solici-
tações dos serviços que lhe chegam de 

vários pontos e que consegue respon-
didas pontualmente, porque a energia 
dinamiza tudo.

Na sua oficina, o jovem empreend-
edor emprega mais de uma dezena de 
trabalhadores, entre mecânicos, bate-
chapas e electricitas-auto.

“A instalação de energia aqui no 
bairro foi para nós um grande alívio. 
Estamos muito satisfeitos com a vinda 

de energia no bairro, porque dela con-
seguimos fazer muitas coisas que antes 
não podíamos fazer, com facilidade”, 
indicou, detalhando que, antes, um 
pequeno trabalho, era muito difícil para 
a gente fazer. 

“Uma coisinha de nada, éramos 
obrigados a ter que rebocar o carro até 
Matola-Gare, só para ir pingar”, referiu, 
para depois ajuntar que “agora tudo 

mudou e estamos muito satisfeitos, 
porque o trabalho flui normalmente. 
Até porque o número de carros que eu 
tenho para reparar subiu consideravel-
mente e trabalho muito à vontade”, 
disse, sorridente, referindo ainda que, 
o aumento de fluxo de solicitações 
implica, no seu trabalho, mais dinheiro 
arrecadado pela sua prestação, o que 
está a contribuir para a melhoria da sua 
condição de vida e dos demais que 
dele dependem, com destaque para o 
seu agregado familiar, sem no entanto 
se esquecer dos seus trabalhadores, 
cuja condição tem, também, registado 
algumas melhorias.  

Mas não é apenas este agente que 

depende de energia no seu trabalho, 
havendo muitos outros, caso de José 
Chambal, afecto num Car Wash. Este 
diz que, antes da vinda de energia no 
bairro, não tinha como realizar o seu 
trabalho. “A chegada de energia foi, 
para mim, grande alívio, porque con-
segui abrir o meu estabelecimento 
que se dedica à reparação de pneus e 
limpeza de viaturas.

Com a energia, afirma, faz a vulca-
nização de pneus e a limpeza geral de 
carros. O funcionamento do compres-
sor de que utiliza nos seus trabalhos e o 
abastecimento de água potável no seu 
bairro, segundo referiu, dependem de 
energia. 

Chefe dos Serviços saúda vinda de energia 

“De facto, a instalação de energia 
eléctrica que, hoje, é uma realidade 
no bairro, fazia muita falta, sendo o 
projecto em curso bem-vindo para o 
bairro, porque vai trazer muita diferen-
ça no contexto de desenvolvimento 
local, com efeito multiplicador para a 
vida dos residentes locais”, considera 
o chefe dos Serviços Municipais. No 
entanto, acrescenta, nesta primeira 

do que, já que se trata da primeira fase 
do projecto, é óbvio, a oportunidade 
de todos moradores do bairro virem 
a ser abrangidos na segunda fase, é 
quase que indiscutível, a julgar pela 
postura da empresa provedora de en-
ergia eléctrica que sempre se mostrou 
compreensiva e bastante preocupada 
em encontrar uma solução para este 
grupo dos novos residentes do bairro.

Assegura que, embora haja al-
guns focos sem energia, o impacto 
a ser gerado pela disponibilidade de 
energia eléctrica neste bairro, é mul-
tiplicador e será sentido em todos os 
níveis da vida da população local, in-
dependentemente de se ter ou não 
energia em casa. O que acontece, é 
que, o desenvolvimento, segundo a 

precioso líquido para mais residências, 
ao custo real do produto”, afirmou.

O desenvolvimento, em termos de 
realização de negócios, estava literal-
mente parado, porque não havia en-
ergia na zona, segundo igualmente o 
chefe dos Serviços Municipais daquele 
bairro “hoje em dia notamos um de-
senvolvimento exponencial do bairro. 
Há estabelecimentos comerciais em 
todo o sítio. Já temos pessoas que, 
com geladeiras, conseguem conser-
var os seus produtos, com energia 
assistem programas televisivos e real-
izam muitas outras tarefas que depen-
dem de energia”, considerou.

 A fonte refere ainda que, com a vin-
da de energia, regista-se um grande 
crescimento no campo de construção. 

fase, apenas metade da população irá 
beneficiar de energia eléctrica, haven-
do outros quarteirões não abrangidos 
pelo projecto, isto porque, aquando 
do levantamento para a concepção 
do projecto, não havia residências nas 
referidas zonas.

Mesmo com este problema, Mas-
sango, não se deixa abalado, elucidan-

fonte, quando acontece num certo 
lugar de um bairro, a sua reprodução 
em outras zonas do mesmo bairro, 
ocorre normalmente e de forma cé-
lere, contribuindo para que todos os 
moradores tirem proveito desse de-
senvolvimento. 

A VIDA ANTES DE ENERGIA

“Há obras que não existiam antes, 
ou, se existiam, as mesmas estavam 
semi-abandonadas, mas agora, com 
a energia, a corrida para a construção é 
demasiado grande” apontou.

“Sentimos que a EDM tem feito muito 
por nós e esperamos que a réplica seja 
feita noutros pontos do país, ainda sem 
energia elétrica da rede nacional” frisou.

Noutra variante, o chefe dos Ser-
viços Municipais, falou do passado 
deste bairro, indicando que, antes 
da instalação de energia eléctrica, a 
vida era muito difícil e sombria, acres-
centando que as pessoas andavam 
às escuras na calada da noite e com 
muita insegurança.

Massango fala de pequenos siste-

mas de abastecimento de água, indi-
cando que os mesmos sofriam tanto 
porque eles usavam geradores, com 
custos elevados em combustíveis, o 
que, consequentemente, levava a que 
a água chegasse ao consumidor ao 
preço elevado. “Agora, com a energia, 
os fornecedores de água conseguem 
expandir a rede de abastecimento do 

O chefe dos Serviços Municipais 
no bairro Nwamatibyana, Adérito 
Massango, saúda a empresa públi-
ca Electricidade de Moçambique 
(EDM) pela instalação de energia 
neste bairro e diz que a mesma irá 
alavancar o desenvolvimento, há 
muito esperado.

Hermínio Neves, estufador

Marcelino Sitoe, bene� ciárioAmérico Raimundo, comercianteAna Bento, comerciante

Nzigamiye Jean-Claude, comerciante

José Chambal, trabalhadorJá se fabrica pão em Nwamatibyana

Adérito Massango, chefe dos Serviços Municipais em Nwamatibyana
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nas zonas periurbanas.
A nossa equipa falou também com 

os pequenos distribuidores de água 

que dizem ter recebido com satisfa-
ção o projecto de energia que, con-
sequentemente, veio minimizar um 
dos grandes problemas que consistia 
no fornecimento limitado do precioso 
líquido às residências.

Fernando Nguenha, pequeno dis-
tribuidor local, afirma que “a água jorra 
actualmente 24/24 nas residências dos 
nossos clientes, o que antes não acon-
tecia, porque não tínhamos energia 
eléctrica”. 

Mas é com o seu trabalhador, Mar-
celino Sitoe, que a nossa equipa de-
senvolveu esta matéria. Este disse que 
antes era difícil fornecer água às residên-
cias, porque os sistemas operavam à 
base de geradores, com custos eleva-
dos em combustíveis, o que fazia com 
que o precioso líquido fosse canalizado 
às residências com restrições.

Hoje, tudo melhorou, porque com 
a energia conseguimos fornecer água 
24/24 e o número de ligações aos cli-
entes, também, subiu muito ultimam-
ente, agraças à EDM que nos trouxe o 
projecto de energia”, agradeceu. 

No entanto, o acesso a energia elé-

trica contribui em si mesmo para elevar 
a qualidade de vida e alavancar o pro-
gresso

COM ENERGIA, HÁ MAIS 
TRABALHO

É caso de Miguel Simbine, especial-
izado em mecânica, bate-chapa e elec-
tricidade-auto, estando a sua oficina 
baseada em Nwamatibyana, um dos 
bairros abrangidos pelos trabalhos de 

electrificação, no âmbito da implemen-
tação do Projecto de Desenvolvimento 
do Acesso à Energia Electrica (EDAP), de-
tido pela empresa pública Electricidade de 
Moçambique (EDM). 

Este jovem empreendedor afirma 
que a provisão de energia a este bairro 
trouxe uma mais-valia ao seu trabalho 
e não só, a julgar pelo volume das solici-
tações dos serviços que lhe chegam de 

vários pontos e que consegue respon-
didas pontualmente, porque a energia 
dinamiza tudo.

Na sua oficina, o jovem empreend-
edor emprega mais de uma dezena de 
trabalhadores, entre mecânicos, bate-
chapas e electricitas-auto.

“A instalação de energia aqui no 
bairro foi para nós um grande alívio. 
Estamos muito satisfeitos com a vinda 

de energia no bairro, porque dela con-
seguimos fazer muitas coisas que antes 
não podíamos fazer, com facilidade”, 
indicou, detalhando que, antes, um 
pequeno trabalho, era muito difícil para 
a gente fazer. 

“Uma coisinha de nada, éramos 
obrigados a ter que rebocar o carro até 
Matola-Gare, só para ir pingar”, referiu, 
para depois ajuntar que “agora tudo 

mudou e estamos muito satisfeitos, 
porque o trabalho flui normalmente. 
Até porque o número de carros que eu 
tenho para reparar subiu consideravel-
mente e trabalho muito à vontade”, 
disse, sorridente, referindo ainda que, 
o aumento de fluxo de solicitações 
implica, no seu trabalho, mais dinheiro 
arrecadado pela sua prestação, o que 
está a contribuir para a melhoria da sua 
condição de vida e dos demais que 
dele dependem, com destaque para o 
seu agregado familiar, sem no entanto 
se esquecer dos seus trabalhadores, 
cuja condição tem, também, registado 
algumas melhorias.  

Mas não é apenas este agente que 

depende de energia no seu trabalho, 
havendo muitos outros, caso de José 
Chambal, afecto num Car Wash. Este 
diz que, antes da vinda de energia no 
bairro, não tinha como realizar o seu 
trabalho. “A chegada de energia foi, 
para mim, grande alívio, porque con-
segui abrir o meu estabelecimento 
que se dedica à reparação de pneus e 
limpeza de viaturas.

Com a energia, afirma, faz a vulca-
nização de pneus e a limpeza geral de 
carros. O funcionamento do compres-
sor de que utiliza nos seus trabalhos e o 
abastecimento de água potável no seu 
bairro, segundo referiu, dependem de 
energia. 

Chefe dos Serviços saúda vinda de energia 

“De facto, a instalação de energia 
eléctrica que, hoje, é uma realidade 
no bairro, fazia muita falta, sendo o 
projecto em curso bem-vindo para o 
bairro, porque vai trazer muita diferen-
ça no contexto de desenvolvimento 
local, com efeito multiplicador para a 
vida dos residentes locais”, considera 
o chefe dos Serviços Municipais. No 
entanto, acrescenta, nesta primeira 

do que, já que se trata da primeira fase 
do projecto, é óbvio, a oportunidade 
de todos moradores do bairro virem 
a ser abrangidos na segunda fase, é 
quase que indiscutível, a julgar pela 
postura da empresa provedora de en-
ergia eléctrica que sempre se mostrou 
compreensiva e bastante preocupada 
em encontrar uma solução para este 
grupo dos novos residentes do bairro.

Assegura que, embora haja al-
guns focos sem energia, o impacto 
a ser gerado pela disponibilidade de 
energia eléctrica neste bairro, é mul-
tiplicador e será sentido em todos os 
níveis da vida da população local, in-
dependentemente de se ter ou não 
energia em casa. O que acontece, é 
que, o desenvolvimento, segundo a 

precioso líquido para mais residências, 
ao custo real do produto”, afirmou.

O desenvolvimento, em termos de 
realização de negócios, estava literal-
mente parado, porque não havia en-
ergia na zona, segundo igualmente o 
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todo o sítio. Já temos pessoas que, 
com geladeiras, conseguem conser-
var os seus produtos, com energia 
assistem programas televisivos e real-
izam muitas outras tarefas que depen-
dem de energia”, considerou.

 A fonte refere ainda que, com a vin-
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do levantamento para a concepção 
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fonte, quando acontece num certo 
lugar de um bairro, a sua reprodução 
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lere, contribuindo para que todos os 
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a energia, a corrida para a construção é 
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“Sentimos que a EDM tem feito muito 
por nós e esperamos que a réplica seja 
feita noutros pontos do país, ainda sem 
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Noutra variante, o chefe dos Ser-
viços Municipais, falou do passado 
deste bairro, indicando que, antes 
da instalação de energia eléctrica, a 
vida era muito difícil e sombria, acres-
centando que as pessoas andavam 
às escuras na calada da noite e com 
muita insegurança.

Massango fala de pequenos siste-

mas de abastecimento de água, indi-
cando que os mesmos sofriam tanto 
porque eles usavam geradores, com 
custos elevados em combustíveis, o 
que, consequentemente, levava a que 
a água chegasse ao consumidor ao 
preço elevado. “Agora, com a energia, 
os fornecedores de água conseguem 
expandir a rede de abastecimento do 
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O Secretário do bairro Nwamati-
byana, Clemente Manuel, nas suas 
considerações sobre o projecto 
de electificação em curso, fez uma 
exortação à população local, para 
que esta procure preservar os 
equipamentos eléctricos fixados 
no terreno pela empresa pública, 
Electricidade de Moçambique 
(EDM), no âmbito da electrificação 
da zona.

O Governo de Moçambique pre-
tende implementar, dentro dos 
próximos 10 anos (contados a par-
tir deste ano), o acesso à electrifica-
ção universal que constitui o séti-
mo objectivo dos 17 objectivos da 
Agenda 2030 das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), da qual Moçambique 
é signatário.

Secretário do bairro exorta população 
a preservar equipamentos elétricos

Energia para todos até 2030

“Para o bairro ter energia, depende 
destes equipamentos que foram 
montados pela EDM e, por isso, é im-
portante que todos os moradores 
cuidem bem dos mesmos, para que 
tenhamos energia para sempre”, an-
otou, indicando que a vandalização 
dos equipamentos, não só causaria 
prejuízo a EDM, como tamém afectar-
ia a população que, neste caso, ficaria 
sem energia.

O secretário do bairro apelou ainda 
aos moradores para que denunciem 
qualquer tipo de vandalização junto 
das entidades competentes, para a 
tomada de medidas preventivas. “Os 
moradores podem fazer suas denún-
cias junto à Polícia ou à estrutura do 

A Estratégia Nacional de Electrifica-
ção (ENE) aprovado pelo Governo de 
Moçambique apresenta os mecanis-
mos para a realização com sucesso 
desse ODS. Esta estratégia apoia e 
continuará a apoiar a expansão da en-
ergia para as áreas periurbanas e rurais, 
aproveitando e ampliando a rede eléc-
trica nacional existente. Nos locais onde 
a curto e médio prazo não se afigura 
provável a expansão da rede nacional 
de energia serão implantandas mini-
redes com geração de fotovoltaica.

Neste âmbito, a ENE obteve o apoio, 
de parceiros de desenvolvimento para 
a primeira fase da sua implementação. 
É neste contexto que a Electricidade 
de Moçambique (EDM), junto com 
os outros órgãos do Governo, estão 
a implementar o Projecto de Energia 
para Todos (ProEnergia), em inglês de-
nominado Mozambique Energy for All 

bairro, assim como à EDM”, referiu o 
secretário do bairro.

ENERGIA 
E DESENVOLVIMENTO

Noutra variante, a fonte fala da 
função de energia no contexto de de-
senvolvimento, indicando que “um 
bairro sem energia eléctrica, é quase 
que uma zona parada”, ou seja, “um 
local onde o desenvolvimento não 
flui, normalmente, porque a energia 
que é a principal ferramenta para 
estimular o desenvolvimento, não 
existe na zona”. 

O secretário do bairro deixou claro 
ainda que o projecto em execução 
em Nwamatibyana, “está a ser muito 
acarinhada pelos residentes locais, 
porque os mesmos sabem que sem 
energia não há desenvolvimento”.

À nossa equipa, o secretário do 
bairro afirma que o projecto poderá 
impulsionar a criação de ensino pós-
laboral (curso nocturno), dado que, 
segundo as suas palavras, os níveis de 
analfabetismo no bairro continuam al-
tos e muitos justificam a não frequên-

Project (ProEnergia), cujas obras serão 
executadas no terreno a partir de outu-
bro próximo. 

Este projecto pretende intensificar o 
acesso à electricidade tanto para famí-
lias, quanto para empresas.

Os principais actores do projecto são 
o MIREME que dirige e assegura a ex-
ecução da política do Governo; a EDM, 
entidade pública que gere o serviço 

cia ao sistema de ensino por falta de 
tempo durante o período diurno.

público de produção, transporte e dis-
tribuição de energia eléctrica, que tem 
a responsabilidade de ampliar a rede 
de transporte e distribuição de energia 
em todas as províncias do país e grande 
parte dos distritos, incluindo algumas 
localidades; o FUNAE instituição pública 
que garante a geração e o acesso a 
energia eléctrica a partir de sistemas 
fotovoltaicos fora da rede nacional de 

Clemente Manuel disse ainda que 
“para além da provável introdução do 

electrificação. 
O MIREME e o Ministério da Econo-

mia e Finanças constituem as entidades 
que solicitam o financiamento para 
a implementação do ProEnergia, en-
quanto a EDM e o FUNAE serão as en-
tidades implementadoras, sendo que 
a EDM assumirá a liderança da prepara-
ção do Projecto ProEnergia no âmbito 
de um financiamento do Banco Mun-

curso nocturno nas nossas escolas, a 
chegada da corrente eléctrica, poderá 
atrair investimentos para o bairro, para 
a realização de vários empreendimen-
tos com impacto directo na melhoria 
as condições de vida da população.

Em Nwamatibyana, refere, os ín-
dices de criminalidade, nos tempos, 
eram assustadores, porque os crim-
inosos se aproveitavam da falta de 
iluminação para protagonizar assaltos 
às residências e nas ruas. “Entretanto, 
hoje, a situação está totalmente dife-
rente, porque o bairro que conta com 
mais de 21 mil habitantes, está ilumi-
nado, não obstante haver ainda algu-
mas ilhas e/ou simplesmente focos, 
sem energia eléctrica.

Ao falar das ilhas, a fonte quer se 
referir aos lugares que, aquando da 
concepção do projecto de electrifica-
ção, eram machambas, mas hoje têm 
residências que também precisam 
de energia eléctrica, o que, conse-
quentemente, irá forçar uma nova in-
tervenção por parte da EDM para se 
permitir que novas zonas residenciais 
sejam igualmente abrangidas pela 
rede eléctrica. 

dial através do Projecto PERIP (do inglês 
Power Efficiency and Reliability Project).

O projecto ProEnergia compreende 
três (3) componentes que visam conec-
tar domicílios e empresas na rede e fora 
da rede com base numa abordagem 
sustentável de eletrificação que incor-
pore experiência internacional compro-
vada, assistência técnica e suporte de 
capacitação.

Energia impulsiona desenvolvimento

fornecer água às residências por pou-
cas horas, mas agora, com energia 
eléctrica, vão passar a fornecer água 
às residências de forma ininterrupta, 
ou seja, 24/24 horas.

Estamos a ver também várias lo-
jinhas de comercialização de diversos 
bens, com destaque para os alimentí-
cios e, uma vez, existindo energia, 
vendem os produtos frescos e em 
melhores condições de conservação, 
o que é bom para a saúde pública, 
porque ninguém está a consumir 
produtos deteriorados.

Mesmo no ramo de venda de 
materiais de construção, em alguns 
estaleiros, com a vinda de energia, já 
estão a ser usadas máquinas eléctricas 
no fabrico de blocos e, isso, melhora 
muito o nível de qualidade de vida da 

dos primeiros a beneficiar do projecto. 
O projecto abrange também os bair-
ros de Intaka, Boquisso, Muhalaze, 
Mali, Mukatine, Godloza e Sidwava.

Todos estes bairros terão energia 
de qualidade até Outubro próximo e 
o número de consumidores poderá 
subir consideravelmente, no âmbito 
da implementação do projecto em 
curso, o EDAP, que envolve nos bair-
ros acima citados, a instalação de 239 
Postes de Transformação (PT) de en-
ergia, mais 288 km de média tensão 
e 488 de baixa tensão. Tudo isto está 
a ser feito, tendo em conta a relevân-
cia da energia eléctrica no contexto 
de desenvolvimento local, a começar 
pelas zonas peri-urbanas.

É um projecto que vai resolver em 
grande medida, não só aquilo que é a 
expansão da energia para todas zonas 
da cidade, mas também melhorar a 
qualidade de vida da população.

Quando é que arrancou o trabal-
ho de eletrificação dos bairros peri-
urbanos da Matola e quando é que 
deverá terminar?

Este projecto arrancou em 2015 e 
vai terminar agora em 2020, concre-
tamente, no próximo mês/Outubro. 
Mas também já iniciou um outro pro-
jecto, através do qual, teremos a pri-
meiras obras físicas a partir de Outubro 
próximo e que irá continuar até 2030, 
no âmbito do acesso universal de en-
ergia para todos.

Importa ainda esclarecer que o Pro-
jecto de Desenvolvimento do Acesso 
à Energia Electrica (EDAP - do inglês, 
Energy Development Access Project), 
insere-se no âmbito do Programa En-
ergia para Todos, ou ProEnergia, cujo 
objectivo é conseguir o acesso univer-

- Como consequência directa da chegada de energia eléctrica, em bairros de expansão da cidade da Matola, estão a nascer lojinhas que fornecem produtos frescos aos residentes locais e a água é 
fornecida às residências de forma ininterrupta 

população.
Vimos também que algumas esco-

las terão energia e isso vai impulsionar 
em grande escala a actividade escolar, 
porque com a energia, já se torna pos-
sível a introdução do curso nocturno, 
abrindo-se espaço para que mais 
gente tenha acesso ao ensino e apre-
ndizagem.

Em quantos bairros da Matola o 
EDAP está a ser executado?

Para além daqui, em Nwamatibya-
na, o projecto de produção, transporte 
e distribuição de energia elétrica está a 
ser implementado em muitos outros 
bairros, alguns dos quais, já iluminados 
com sucesso. Refiro-me aos bairros de 
Matola-Gare e Matlemele, que foram 

sal à energia elétrica até 2030.
O EDAP tem como objectivo a 

melhoria e expansão da rede de dis-
tribuição de energia eléctrica nas zo-
nas peri-urbanas e a ligação de mais 
clientes na província de Maputo e na 
cidade de Chimoio, na província de 
Manica.

Este projecto contribui para a 
implementação da Estratégia Nacio-
nal de Electrificação, denominada, 
“Programa Nacional de Energia para 
Todos”, alargando o acesso à electric-
idade às áreas peri-urbanas e rurais e 
expandindo e densificando as redes 
existentes, bem como promovendo a 
utilização de soluções energéticas fora 
da rede nas áreas em que a extensão 
da rede é considerada economica-
mente inviável.

E qual é o seu nível de abrangência?
O projecto em curso irá abranger 

17 mil famílias e o outro projecto que 
terá as obras físicas a partir do próximo 
mês, irá abranger 231 mil famílias em 
todo o território nacional.

Em relação aos investimentos!...

No projecto em curso estão a ser 
investidos pouco mais de 32 milhões 
de Euros, mas no outro, (ProEnergia) 
que vai iniciar agora, o valor de inves-
timento a ser aplicado ronda os 152 
milhões de dólares, que vão permitir a 
extensão da rede nacional de energia 
eléctrica para mais de 231 mil famílias.

Ai estaríamos a falar de doações 
ou de fundos comparticipados: Es-
tado e parceiros?

A execução do projecto em curso, 
o chamado EDAP, conta com financia-
mento do Banco Europeu de Investi-
mento (BEI), no valor de 32 milhões 
de euros e, o segundo, ProEnergia, a 
ser implementado a partir do próximo 
mês (Outubro), é financiado por um 
conjunto de parceiros internacionais, 
nomeadamente, o Banco Mundial, a 
Noruega e a Suécia. Este último pro-
jecto, tem por objectivo intensificar o 
acesso à electricidade para mais famí-
lias e empresas a nível nacional, como 
contributo à electrificação universal 
de Moçambique até 2030 definida na 
Estratégia Nacional de Electrificação 
(ENE) aprovada pelo Conselho de Min-
istros a 16 de Outubro de 2018.

O Projecto apoiará a expansão do 
acesso de energia às áreas peri-urban-
as e rurais em todo o país, aproveitando 
e ampliando a rede eléctrica nacional 
existente e implantando mini-redes 
na base de geração solar em áreas não 
cobertas pela rede nacional. 

Qualidade de vida melhora em zonas peri-urbanas

A chegada de energia em diferen-
tes zonas peri-urbanas da cidade da 
Matola, e não só, onde decorrem as 
obras de electrificação, no âmbito 
do Projecto de Desenvolvimento do 
Acesso à Energia Eléctrica (EDAP), 
representa um impulso bastante 
relevante rumo à satisfação do 
sonho de toda a população local, 
que passa pela melhoria das suas 
condições de vida. A energia per-
mite, entre outros, a disponibilidade 
de produtos frescos, fluidez de 
negócios, fornecimento ininterrupto 
do precioso líquido às residências, 
mais condições para a formação do 
capital humano, com a extensão de 
horas lectivas (de diurno ao noctur-
no) nas escolas equipadas com en-
ergia elécrica e mais disponibilidade 
de serviços de saúde, segundo Sílvio 
Romeu, gestor de projecto, afecto 
à Área de Electrificação e Projectos, 
na empresa pública Electricidade 
de Moçambique (EDM), para quem, 
sem energia, não há vida. Segue a 
entrevista:

Até que ponto o trabalho de 
electrificação que a EDM está a 
desenvolver em diferentes zonas 
peri-urbanas da cidade da Matola 
é impactante na vida das pessoas?

A energia vai contribuir muito para 
o desenvolvimento das comunidades 
locais. Vai impulsionar a qualidade do 
nível de vida em quase todas as ver-
tentes, sociais e económicas. A energia 
vai ainda impulsionar a realização de 
negócios, porque como vimos em al-
guns bairros, recentemente visitados 
pela nossa equipa, como é o caso do 
bairro Nwamatibyana, há pequenas 
lojas a surgirem e a venderem produ-
tos frescos, porque possuem energia 
para conservá-los.

Com energia, cremos, haverá flu-
idez no desenvolvimento, porque a 
população pode conservar os seus 
produtos em geladeiras, sem correr 
o risco de putrefação. A energia é um 
recurso bastante importante para o 
desenvolvimento de um certo local, 
portanto, com a chegada deste re-
curso em zonas peri-urbanas, o nível 
de vida e as condições dos nossos 
concidadãos vão melhorar, significa-
tivamente. Iremos testemunhar, em 
menos tempo, o desenvolvimento 
socioeconómico em diferentes bair-
ros que beneficiaram dos trabalhos 
da electrificação, isto no âmbito do 
Projecto de Desenvolvimento do 
Acesso à Energia Eléctrica (EDAP).

Vimos também que alguns distri-
buidores de água que, antes da in-
stalação de energia eléctrica na zona, 
para desenvolver o seu trabalho, 
usavam geradores com diesel para 
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ILUMINANDO A TRANSFORMAÇÃO DE MOÇAMBIQUEELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P.

O Secretário do bairro Nwamati-
byana, Clemente Manuel, nas suas 
considerações sobre o projecto 
de electificação em curso, fez uma 
exortação à população local, para 
que esta procure preservar os 
equipamentos eléctricos fixados 
no terreno pela empresa pública, 
Electricidade de Moçambique 
(EDM), no âmbito da electrificação 
da zona.

O Governo de Moçambique pre-
tende implementar, dentro dos 
próximos 10 anos (contados a par-
tir deste ano), o acesso à electrifica-
ção universal que constitui o séti-
mo objectivo dos 17 objectivos da 
Agenda 2030 das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), da qual Moçambique 
é signatário.

Secretário do bairro exorta população 
a preservar equipamentos elétricos

Energia para todos até 2030

“Para o bairro ter energia, depende 
destes equipamentos que foram 
montados pela EDM e, por isso, é im-
portante que todos os moradores 
cuidem bem dos mesmos, para que 
tenhamos energia para sempre”, an-
otou, indicando que a vandalização 
dos equipamentos, não só causaria 
prejuízo a EDM, como tamém afectar-
ia a população que, neste caso, ficaria 
sem energia.

O secretário do bairro apelou ainda 
aos moradores para que denunciem 
qualquer tipo de vandalização junto 
das entidades competentes, para a 
tomada de medidas preventivas. “Os 
moradores podem fazer suas denún-
cias junto à Polícia ou à estrutura do 

A Estratégia Nacional de Electrifica-
ção (ENE) aprovado pelo Governo de 
Moçambique apresenta os mecanis-
mos para a realização com sucesso 
desse ODS. Esta estratégia apoia e 
continuará a apoiar a expansão da en-
ergia para as áreas periurbanas e rurais, 
aproveitando e ampliando a rede eléc-
trica nacional existente. Nos locais onde 
a curto e médio prazo não se afigura 
provável a expansão da rede nacional 
de energia serão implantandas mini-
redes com geração de fotovoltaica.

Neste âmbito, a ENE obteve o apoio, 
de parceiros de desenvolvimento para 
a primeira fase da sua implementação. 
É neste contexto que a Electricidade 
de Moçambique (EDM), junto com 
os outros órgãos do Governo, estão 
a implementar o Projecto de Energia 
para Todos (ProEnergia), em inglês de-
nominado Mozambique Energy for All 

bairro, assim como à EDM”, referiu o 
secretário do bairro.

ENERGIA 
E DESENVOLVIMENTO

Noutra variante, a fonte fala da 
função de energia no contexto de de-
senvolvimento, indicando que “um 
bairro sem energia eléctrica, é quase 
que uma zona parada”, ou seja, “um 
local onde o desenvolvimento não 
flui, normalmente, porque a energia 
que é a principal ferramenta para 
estimular o desenvolvimento, não 
existe na zona”. 

O secretário do bairro deixou claro 
ainda que o projecto em execução 
em Nwamatibyana, “está a ser muito 
acarinhada pelos residentes locais, 
porque os mesmos sabem que sem 
energia não há desenvolvimento”.

À nossa equipa, o secretário do 
bairro afirma que o projecto poderá 
impulsionar a criação de ensino pós-
laboral (curso nocturno), dado que, 
segundo as suas palavras, os níveis de 
analfabetismo no bairro continuam al-
tos e muitos justificam a não frequên-

Project (ProEnergia), cujas obras serão 
executadas no terreno a partir de outu-
bro próximo. 

Este projecto pretende intensificar o 
acesso à electricidade tanto para famí-
lias, quanto para empresas.

Os principais actores do projecto são 
o MIREME que dirige e assegura a ex-
ecução da política do Governo; a EDM, 
entidade pública que gere o serviço 

cia ao sistema de ensino por falta de 
tempo durante o período diurno.

público de produção, transporte e dis-
tribuição de energia eléctrica, que tem 
a responsabilidade de ampliar a rede 
de transporte e distribuição de energia 
em todas as províncias do país e grande 
parte dos distritos, incluindo algumas 
localidades; o FUNAE instituição pública 
que garante a geração e o acesso a 
energia eléctrica a partir de sistemas 
fotovoltaicos fora da rede nacional de 

Clemente Manuel disse ainda que 
“para além da provável introdução do 

electrificação. 
O MIREME e o Ministério da Econo-

mia e Finanças constituem as entidades 
que solicitam o financiamento para 
a implementação do ProEnergia, en-
quanto a EDM e o FUNAE serão as en-
tidades implementadoras, sendo que 
a EDM assumirá a liderança da prepara-
ção do Projecto ProEnergia no âmbito 
de um financiamento do Banco Mun-

curso nocturno nas nossas escolas, a 
chegada da corrente eléctrica, poderá 
atrair investimentos para o bairro, para 
a realização de vários empreendimen-
tos com impacto directo na melhoria 
as condições de vida da população.

Em Nwamatibyana, refere, os ín-
dices de criminalidade, nos tempos, 
eram assustadores, porque os crim-
inosos se aproveitavam da falta de 
iluminação para protagonizar assaltos 
às residências e nas ruas. “Entretanto, 
hoje, a situação está totalmente dife-
rente, porque o bairro que conta com 
mais de 21 mil habitantes, está ilumi-
nado, não obstante haver ainda algu-
mas ilhas e/ou simplesmente focos, 
sem energia eléctrica.

Ao falar das ilhas, a fonte quer se 
referir aos lugares que, aquando da 
concepção do projecto de electrifica-
ção, eram machambas, mas hoje têm 
residências que também precisam 
de energia eléctrica, o que, conse-
quentemente, irá forçar uma nova in-
tervenção por parte da EDM para se 
permitir que novas zonas residenciais 
sejam igualmente abrangidas pela 
rede eléctrica. 

dial através do Projecto PERIP (do inglês 
Power Efficiency and Reliability Project).

O projecto ProEnergia compreende 
três (3) componentes que visam conec-
tar domicílios e empresas na rede e fora 
da rede com base numa abordagem 
sustentável de eletrificação que incor-
pore experiência internacional compro-
vada, assistência técnica e suporte de 
capacitação.

Energia impulsiona desenvolvimento

fornecer água às residências por pou-
cas horas, mas agora, com energia 
eléctrica, vão passar a fornecer água 
às residências de forma ininterrupta, 
ou seja, 24/24 horas.

Estamos a ver também várias lo-
jinhas de comercialização de diversos 
bens, com destaque para os alimentí-
cios e, uma vez, existindo energia, 
vendem os produtos frescos e em 
melhores condições de conservação, 
o que é bom para a saúde pública, 
porque ninguém está a consumir 
produtos deteriorados.

Mesmo no ramo de venda de 
materiais de construção, em alguns 
estaleiros, com a vinda de energia, já 
estão a ser usadas máquinas eléctricas 
no fabrico de blocos e, isso, melhora 
muito o nível de qualidade de vida da 

dos primeiros a beneficiar do projecto. 
O projecto abrange também os bair-
ros de Intaka, Boquisso, Muhalaze, 
Mali, Mukatine, Godloza e Sidwava.

Todos estes bairros terão energia 
de qualidade até Outubro próximo e 
o número de consumidores poderá 
subir consideravelmente, no âmbito 
da implementação do projecto em 
curso, o EDAP, que envolve nos bair-
ros acima citados, a instalação de 239 
Postes de Transformação (PT) de en-
ergia, mais 288 km de média tensão 
e 488 de baixa tensão. Tudo isto está 
a ser feito, tendo em conta a relevân-
cia da energia eléctrica no contexto 
de desenvolvimento local, a começar 
pelas zonas peri-urbanas.

É um projecto que vai resolver em 
grande medida, não só aquilo que é a 
expansão da energia para todas zonas 
da cidade, mas também melhorar a 
qualidade de vida da população.

Quando é que arrancou o trabal-
ho de eletrificação dos bairros peri-
urbanos da Matola e quando é que 
deverá terminar?

Este projecto arrancou em 2015 e 
vai terminar agora em 2020, concre-
tamente, no próximo mês/Outubro. 
Mas também já iniciou um outro pro-
jecto, através do qual, teremos a pri-
meiras obras físicas a partir de Outubro 
próximo e que irá continuar até 2030, 
no âmbito do acesso universal de en-
ergia para todos.

Importa ainda esclarecer que o Pro-
jecto de Desenvolvimento do Acesso 
à Energia Electrica (EDAP - do inglês, 
Energy Development Access Project), 
insere-se no âmbito do Programa En-
ergia para Todos, ou ProEnergia, cujo 
objectivo é conseguir o acesso univer-

- Como consequência directa da chegada de energia eléctrica, em bairros de expansão da cidade da Matola, estão a nascer lojinhas que fornecem produtos frescos aos residentes locais e a água é 
fornecida às residências de forma ininterrupta 

população.
Vimos também que algumas esco-

las terão energia e isso vai impulsionar 
em grande escala a actividade escolar, 
porque com a energia, já se torna pos-
sível a introdução do curso nocturno, 
abrindo-se espaço para que mais 
gente tenha acesso ao ensino e apre-
ndizagem.

Em quantos bairros da Matola o 
EDAP está a ser executado?

Para além daqui, em Nwamatibya-
na, o projecto de produção, transporte 
e distribuição de energia elétrica está a 
ser implementado em muitos outros 
bairros, alguns dos quais, já iluminados 
com sucesso. Refiro-me aos bairros de 
Matola-Gare e Matlemele, que foram 

sal à energia elétrica até 2030.
O EDAP tem como objectivo a 

melhoria e expansão da rede de dis-
tribuição de energia eléctrica nas zo-
nas peri-urbanas e a ligação de mais 
clientes na província de Maputo e na 
cidade de Chimoio, na província de 
Manica.

Este projecto contribui para a 
implementação da Estratégia Nacio-
nal de Electrificação, denominada, 
“Programa Nacional de Energia para 
Todos”, alargando o acesso à electric-
idade às áreas peri-urbanas e rurais e 
expandindo e densificando as redes 
existentes, bem como promovendo a 
utilização de soluções energéticas fora 
da rede nas áreas em que a extensão 
da rede é considerada economica-
mente inviável.

E qual é o seu nível de abrangência?
O projecto em curso irá abranger 

17 mil famílias e o outro projecto que 
terá as obras físicas a partir do próximo 
mês, irá abranger 231 mil famílias em 
todo o território nacional.

Em relação aos investimentos!...

No projecto em curso estão a ser 
investidos pouco mais de 32 milhões 
de Euros, mas no outro, (ProEnergia) 
que vai iniciar agora, o valor de inves-
timento a ser aplicado ronda os 152 
milhões de dólares, que vão permitir a 
extensão da rede nacional de energia 
eléctrica para mais de 231 mil famílias.

Ai estaríamos a falar de doações 
ou de fundos comparticipados: Es-
tado e parceiros?

A execução do projecto em curso, 
o chamado EDAP, conta com financia-
mento do Banco Europeu de Investi-
mento (BEI), no valor de 32 milhões 
de euros e, o segundo, ProEnergia, a 
ser implementado a partir do próximo 
mês (Outubro), é financiado por um 
conjunto de parceiros internacionais, 
nomeadamente, o Banco Mundial, a 
Noruega e a Suécia. Este último pro-
jecto, tem por objectivo intensificar o 
acesso à electricidade para mais famí-
lias e empresas a nível nacional, como 
contributo à electrificação universal 
de Moçambique até 2030 definida na 
Estratégia Nacional de Electrificação 
(ENE) aprovada pelo Conselho de Min-
istros a 16 de Outubro de 2018.

O Projecto apoiará a expansão do 
acesso de energia às áreas peri-urban-
as e rurais em todo o país, aproveitando 
e ampliando a rede eléctrica nacional 
existente e implantando mini-redes 
na base de geração solar em áreas não 
cobertas pela rede nacional. 

Qualidade de vida melhora em zonas peri-urbanas

A chegada de energia em diferen-
tes zonas peri-urbanas da cidade da 
Matola, e não só, onde decorrem as 
obras de electrificação, no âmbito 
do Projecto de Desenvolvimento do 
Acesso à Energia Eléctrica (EDAP), 
representa um impulso bastante 
relevante rumo à satisfação do 
sonho de toda a população local, 
que passa pela melhoria das suas 
condições de vida. A energia per-
mite, entre outros, a disponibilidade 
de produtos frescos, fluidez de 
negócios, fornecimento ininterrupto 
do precioso líquido às residências, 
mais condições para a formação do 
capital humano, com a extensão de 
horas lectivas (de diurno ao noctur-
no) nas escolas equipadas com en-
ergia elécrica e mais disponibilidade 
de serviços de saúde, segundo Sílvio 
Romeu, gestor de projecto, afecto 
à Área de Electrificação e Projectos, 
na empresa pública Electricidade 
de Moçambique (EDM), para quem, 
sem energia, não há vida. Segue a 
entrevista:

Até que ponto o trabalho de 
electrificação que a EDM está a 
desenvolver em diferentes zonas 
peri-urbanas da cidade da Matola 
é impactante na vida das pessoas?

A energia vai contribuir muito para 
o desenvolvimento das comunidades 
locais. Vai impulsionar a qualidade do 
nível de vida em quase todas as ver-
tentes, sociais e económicas. A energia 
vai ainda impulsionar a realização de 
negócios, porque como vimos em al-
guns bairros, recentemente visitados 
pela nossa equipa, como é o caso do 
bairro Nwamatibyana, há pequenas 
lojas a surgirem e a venderem produ-
tos frescos, porque possuem energia 
para conservá-los.

Com energia, cremos, haverá flu-
idez no desenvolvimento, porque a 
população pode conservar os seus 
produtos em geladeiras, sem correr 
o risco de putrefação. A energia é um 
recurso bastante importante para o 
desenvolvimento de um certo local, 
portanto, com a chegada deste re-
curso em zonas peri-urbanas, o nível 
de vida e as condições dos nossos 
concidadãos vão melhorar, significa-
tivamente. Iremos testemunhar, em 
menos tempo, o desenvolvimento 
socioeconómico em diferentes bair-
ros que beneficiaram dos trabalhos 
da electrificação, isto no âmbito do 
Projecto de Desenvolvimento do 
Acesso à Energia Eléctrica (EDAP).

Vimos também que alguns distri-
buidores de água que, antes da in-
stalação de energia eléctrica na zona, 
para desenvolver o seu trabalho, 
usavam geradores com diesel para 

ILUMINANDO A TRANSFORMAÇÃO DE MOÇAMBIQUEELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P.

SUPLEMENTO

Clemente Manuel, Secretário do Bairro Nwamatibyana

Romeu Silva, da área de Electri� cação e Projectos na EDM
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Resultados do inquérito do Pur-
chasing Managers’ Index™ (PMI™) 
do Standard Bank referem que, 
em Agosto passado, as empresas 
moçambicanas indicaram uma 
nova deterioração consistente 
da saúde da economia do sector 
privado, após uma queda acen-
tuada da produção e dos novos 
negócios.

Em menos de uma semana, o 
Moza Banco inaugurou a se-
gunda agência bancária, desta 
vez no distrito de Ile, na mesma 
província da Zambézia. Ambos 
balcões fazem parte da iniciativa 
presidencial “Um Distrito, Um 
Banco”. 

Encomendas e produção em queda acentuada 

Moza Banco atrás da bancarização 

para um ritmo marginal.
Em particular, algumas empresas in-

dicaram que o redireccionamento das 
cadeias de fornecimento levou a cus-
tos de aquisição mais elevados, bem 
como a aquisições de novos equipa-
mentos, o que, em parte, compensou 
as reduções dos preços dos fornece-
dores. Os encargos com a produção 
subiram também pelo segundo mês 
consecutivo, embora apenas ligei-
ramente. Em Agosto, o panorama 
relativo à economia moçambicana 

Moçambique continua a observar 
um aumento de infeções por Co-
vid-19, com 3,821 casos confirmados 
no final do mês de Agosto, tendo sido 
efectuados 96,386 testes desde o início 
de Março, o que demonstra que ainda 
não se atingiu o pico de infecções.

Num contexto de baixa taxa de 
mortalidade, de 0.6% e de um baixo 
rácio de infecções comparativamente 
aos testes efectuados, de 3.96%, con-
tinua a observar-se um relaxamento 
gradual das medidas de distancia-

atingiu o seu valor mais baixo em 
quatro meses. Apesar de muitas em-
presas se terem mostrado confiantes 
num aumento da actividade devido à 
abertura de novas sucursais, algumas 
expressaram preocupação quanto à 
duração da pandemia de COVID-19.

Aliás, o impacto da pandemia na 
procura fez com que as empresas ten-
ham voltado a reduzir os inventários, 
com a taxa de contração a acelerar 
pela primeira vez desde que os stocks 
começaram a descer em Abril.

mento social, de modo a estabelecer 
uma "nova normalidade" e ajudar a 
reduzir o impacto negativo da pan-
demia sobre a atividade económica.

De acordo com Fáusio Mussá, econ-
omista-chefe do Standard Bank, "a eco-
nomia sofreu uma contração de 3,3% 
em relação ao mesmo período do ano 
anterior durante o segundo trimestre de 
2020, o que foi ao encontro das nossas 
expectativas, face ao crescimento do PIB 
de 1,7% em relação ao mesmo período 
do ano anterior, no primeiro trimestre de 
2020. Esta contracção reflecte o impacto 
negativo da Covid-19 e os desafios de se-
gurança que o país enfrenta".

Acrescenta que as ameaças asso-
ciadas ao terrorismo na província de 
Cabo Delgado podem ter implicações 
negativas nas finanças públicas, e in-
tensificar as pressões sobre a balança 
de Pagamentos. Isto também poderá 
ter implicações a nível da inflação, à 
medida que o Metical se deprecia.

“Como resultado, vemos o Banco 
Central a manter a sua taxa de juro de 
política MIMO inalterada nos 10,25% 
para o resto do ano, com o mercado 
a praticar uma taxa de empréstimos 
prime de 15,9%, ainda elevada em ter-
mos reais, quando comparada com a 
inflação homóloga de Julho de 2,8%", 
comentou o economista-chefe do 
Standard Bank. (Redacção)

O balcão em alusão já está em func-
ionamento, mas no último sábado foi 
oficialmente inaugurado pela Secre-
tária de Estado na Província da Zambé-
zia, Judith Mussácula. A chegada desta 
agência Moza veio melhorar a vida dos 
cidadãos de Ile, um distrito que dista a 
mais de 250 quilómetros da capital pro-
vincial, Quelimane. 

Segundo Judith Mussácula, os fun-
cionários públicos são os mais prejudi-
cados nos distritos onde não existem 
bancos. Muitas vezes, eles ausentam-se 
do trabalho à procura de um Banco. Por 
isso, a Secretária de Estado da provín-
cia da Zambézia, destacou os esforços 
do Governo e instituições financeiras, 
visando colocar agências bancárias 
mais perto possível da população.

A dirigente entende que a en-

trada em funcionamento da agência 
bancária no distrito de Ile implica asse-
gurar a permanência dos profissionais 
da Função Pública nos locais do trab-
alho. “O Banco que inaugurámos no Ile 
vai igualmente beneficiar a população 
dos distritos de Mulevala e Namarrói”, 
onde ainda não há esses serviços, afir-

mou Judith Mussácula, salientando 
que o Banco só irá crescer se a popula-
ção deixar de guardar dinheiro em casa.

Por seu turno, o representante do 
Moza Banco reafirmou o compro-
misso daquela instituição financeira de 
continuar a expandir a sua rede de dis-
tribuição para outros locais, incluindo 

Distritos que ainda não têm cobertura 
em termos de Agências bancárias, no 
âmbito da iniciativa presidencial: “Um 
Distrito, Um Banco”, que tem estado a 
transformar positivamente a vida das 
populações abrangidas.

“É nossa pretensão estar cada 
vez mais perto dos moçambicanos, 
afirmando-nos com um dos Bancos 
na linha de frente no processo de ban-
carização e inclusão financeira, com-
binando com uma forte aposta nos 
canais digitais e uma oferta de produtos 
e serviços ajustados às necessidades es-
pecíficas dos Clientes. 

“Queremos assegurar aos residen-
tes de Ile e não só, que no Moza Banco 
poderão encontrar as mais variadas 
soluções financeiras, que os ajudem a 
rentabilizar as poupanças resultantes 
do seu esforço pessoal ou colectivo, e a 
concretizar os seus projectos pessoais, 
profissionais e empresariais. Quere-
mos acompanhar-vos nesse processo”, 
acrescentou Paulo Duarte, Director Re-
gional Norte.  

Com a inauguração da infra-estru-
tura, 14 dos 22 distritos da Zambézia já 
dispõem de agências bancárias. 

Actualmente o Moza é a instituição 
financeira com a 3ª maior rede de Agên-
cias no País, composta por cerca de 68 
Unidades de Negócio espalhadas por 
todas as capitais provinciais e alguns 
Distritos e Vilas. 

(Redacção)

ECONOMIA

Observou-se uma redução mais 
lenta do emprego, e os prazos de en-
trega tornaram-se mais estáveis. Real-
izado entre 15 e 25 de Agosto findo, o 
estudo indica que os valores acima de 
50,0 apontam para uma melhoria nas 
condições para as empresas no mês 
anterior, enquanto os registos abaixo 
de 50,0 mostram uma deterioração.

Nesse contexto, o principal indica-
dor do PMI caiu ligeiramente de 46,2 
em Julho para 46,1 em Agosto, o que 
marcou a sexta deterioração mensal 
consecutiva das condições das empre-
sas do sector privado moçambicano. 

Foi também a primeira vez em 
quatro meses em que o registo do prin-
cipal indicador desceu durante aquele 
mês, apesar de ter continuado nove 
pontos acima do registado em Abril. 
Entretanto, o declínio sólido reflectiu 
uma nova redução acentuada da ac-
tividade empresarial em Agosto, uma 
vez que as empresas voltaram a mod-
erar a produção devido ao impacto da 
pandemia de coronavírus de 2019 (CO-
VID-19). No mesmo período, observou-
se que a taxa de contração foi a mais 
lenta desde Março, mas apenas um 
pouco mais fraca do que em Julho. Os 
números relativos aos novos trabalhos 
também caíram a um ritmo acentuado 
em meados do terceiro trimestre, uma 
vez que as empresas observaram uma 
procura mais fraca devido à pandemia. 
Após ter abrandado durante três me-
ses consecutivos até Julho, a taxa de 
declínio permaneceu inalterada em 
Agosto. Consequentemente, segundo 
resultados do inquérito, registaram-
se cortes no emprego nas empresas 
moçambicanas, de modo a tentar 
reduzir a capacidade. Por outro lado, a 
taxa de redução do emprego foi a mais 
lenta em quatro meses, tendo sido ape-
nas ligeira. Entretanto, as encomendas 
em atraso caíram ao ritmo mais lento 
na atual sequência de esgotamento de 
cinco meses.

As empresas observaram novos 
atrasos na entrega de matérias-primas 
em Agosto, devido às contínuas per-
turbações do fornecimento.

Contudo, devido à nova queda da 
procura de meios de produção, alguns 
vendedores conseguiram acelerar o 
trabalho, gerando um menor aumen-
to nos tempos de entrega em cinco 
meses. Simultaneamente, os custos 
dos meios de produção voltaram a 
descer no setor privado, mas a taxa de 
declínio abrandou acentuadamente 

As 210 famílias que há quatro 
meses viram-se forçadas a parar 
de vender frango e magumba 
na praia da Costa do Sol, terão 
seu negócio formalizado e, 
consequentemente, a melhoria 
das condições de trabalho e 
vida para os seus dependentes. 
Para o efeito, a Confederação 
das Associações Económicas de 
Moçambique, CTA e o Município 
de Maputo acabam de assinar um 
memorando de Entendimento 
para viabilizar a construção 
e gestão do futuro mercado 
municipal de frango e magumba, 
com objectivo de explorar as 
potencialidades turísticas da zona 
do autódromo e formalizar os 
negócios que até Março passado, 
eram desenvolvidos de forma 
desregrada.

CTA formaliza negócio de 
Frango e magumba

Indústria e Comércio alvos de monitoria

dos de modo a responder às novas ne-
cessidades de quiosques para venda 
de frango e de magumba.

Os contentores serão equipados de 
forma a oferecerem melhores condições 
de comodidade e funcionamento, sem 
prejudicar o ambiente marítimo e cos-
teiro e serão projectados de forma que 
sejam facilmente removíveis, em caso de 
necessidade no futuro.

Com efeito, Álvaro Massinga as-
segurou que a CTA irá mobilizar cerca 
de 72 milhões de meticais para investi-
mento neste projecto que obedecerá 
a todas as questões ambientais, sani-
tárias e paisagísticas que assegurem 
maior beleza do local e da nossa cidade. 
Acredita que, pela natureza do projecto, 
mais parceiros filiar-se-ão ao projecto, 
tornando mais sustentável a iniciativa.

Álvaro Massinga encorajou ainda 
à AFRAMA (Associação das Mulheres 
Vendedoras de Frango e Magumba) 
a consolidar o seu associativismo, fili-
ando-se à CTA, onde além de ver mel-
horado o ambiente de seus negócios, 
poderão, igualmente, ver criadas cada 
vez melhores condições para o exercí-
cio da actividade comercial.

Por sua vez, o Presidente do Con-
selho Municipal de Maputo, Eneas 
Comiche, explicou que a cerimónia in-
seria-se no conjunto de esforços que a 
edilidade tem vindo a envidar no sen-
tido de reorganizar a venda informal.

Para o efeito, Comiche fez saber que 
o seu elenco tem vindo a implementar, 
nos últimos meses, um amplo leque 
de medidas visando o estabeleci-
mento e consolidação de um sistema 
que observe todas regras sanitárias, de 
ética e higiene individual que respon-
dam, eficazmente, às necessidades 

dos consumidores.
Para Eneas Comiche, o futuro mer-

cado municipal de frango e magumba 
não será um simples local de compra 
daquelas iguarias como tal.

Explicou que o seu conceito contex-
tualiza-se no âmbito do Plano de De-
senvolvimento Municipal 2019-2023, 
que tem nas suas acções  prioritárias  a 
organização da orla marítima. Sendo 
que, neste momento, o Conselho 
Municipal está em processo de final-
ização da proposta da postura para a 
protecção, gestão e utilização da zona 
costeira e das praias, instrumento que 
orientará o zoneamento dos espaços 

e o seu uso sustentável  e responsável.
Nestes termos, sublinhou o edil de 

Maputo, “a transformação da prática 
da venda do frango e magumba da 
sua actual forma desregrada para 
a venda  num mercado devidam-
ente organizado, está alinhada a este 
princípio de organização das praias e 
da costa”. 

Acrescentou, desta forma, que 
“o novo mercado tornar-se-á  uma 
atracção incontornável  do Município 
de Maputo que, certamente, entrará 
no roteiro turístico-cultural da cidade,  
onde os munícipes e os visitantes 
nacionais e estrangeiros, poderão 

deliciar-se da nossa rica gastronomia, 
particularmente  o frango grelhado 
e a magumba, dois pratos muito pro-
curados e populares da nossa cidade,  
dado a sua forma única de preparo 
que apenas as nossas “mamanas” 
sabem o segredo do tempero”. 

Eneas Comiche destacou igual-
mente que o mercado projectado, 
em termos de infraestrutura terá uma  
composição e toque artístico, pois, 
cada um dos quiosques, representará 
uma obra, cuja edificação envolverá 
cerca de 40 artistas da praça,  usando 
diferentes  técnicas.

“É  nossa pretensão  ter um espaço  
de lazer aprazível, com serviços dis-
poníveis para todos, mas de forma 
organizada, onde estarão sempre 
presentes os cuidados com a poluição 
sonora e, sobretudo, com o consumo 
moderado de bebidas alcoólicas, cujo 
excesso traz tanta dor e luto para a nos-
sa urbe. Por isso seremos implacáveis 
quanto ao cumprimento das Posturas 
Municipais”, observou o Autarca. 

Sublinhou ainda que este é o pri-
meiro de uma serie de três mercados 
que o Conselho Municipal vai construir 
no âmbito da organização da venda 
informal. “O nosso objectivo é albergar 
todos os vendedores que foram reti-
rados dos passeios e outros locais im-
próprios em mercados devidamente 
organizados”. 

Embora os mercados existentes 
apresentem ainda muitas bancas vazi-
as, parte dos vendedores retirados dos 
passeios serão instalados nos novos 
espaços a serem erguidos na baixa da 
cidade e no bairro de Laulane.

Refira-se que o projecto conta com 
a parceria da Cooperativa de Educação 
Ambiental (REPENSAR), que será a en-
tidade responsável pela implementa-
ção, no terreno, do projecto Praia Zero, 
que junta a Heineken Moçambique, o 
Porto de Maputo e o Conselho Munici-
pal de Maputo. As empresas Cervejas 
de Moçambique (CDM), Tintas CIN e 
Coca-Cola, são também parceiras do 
projecto. 

Além de explorar e promover potencialidades turísticas da praia Agosto foi penoso para operadores privados

ANSELMO SENGO                                              
Fotos: 

Falando logo após a assinatura do 
memorando de entendimento, o Vice-
Presidente da CTA, Álvaro Massinga, 
referiu que a instituição que dirige interi-
namente decidiu abraçar esta iniciativa, 
movido pela sensibilidade de contribuir 
para uma sociedade melhor, provendo 
condições favoráveis de sustento para 
as cerca de 210 famílias que serão 
abrangidas por este projecto, num 
contexto de promoção de uma mel-
hor postura urbanística que preserve a 
inquestionável beleza e atratividade da 
nossa Cidade das Acácias.

“Move-nos, também, o propósito 
de contribuirmos com acções de pro-
moção de auto-emprego como forma 
de mitigar os nefastos efeitos  da pan-
demia da Covid-19 sobre as famílias e 
sobre a economia no geral”, disse.

Para Álvaro Massinga, a requalifica-
ção em curso, nas diversas zonas do 
Município de Maputo, está a trazer um 
maior benefício na restituição à cidade 
do seu valor turístico, o que requer sac-
rifícios e cedências de diversa ordem, 
incluindo para aquelas mulheres, na 
maioria chefes de famílias, que gan-
havam o seu sustento através do co-
mércio informal ao longo da Avenida 
Marginal, sob todas as situações pre-
cárias e de atentado à saúde pública e 
à beleza paisagística, que a nossa praia 
oferece e que viram os seus negócios 
paralisados.

Por isso, como entidade de utilidade 
pública, a CTA encontrou neste pro-
jecto uma oportunidade para jogar 
um papel de relevo no provimento de 
condições mais favoráveis para que se 
assegure a renda destas famílias e, de 
igual modo, concorrer-se para a for-
malização da economia.

Desta forma, “estaremos também a 
ajudar as nossas concidadãs a gozarem 
das vantagens que o negócio formal 
proporciona, incluindo os direitos de 
cidadania, e assim contribuírem para 
o desenvolvimento da nossa urbe”, an-
otou o Vice-Presidente da CTA.

O projecto de construção do mer-
cado municipal de frango e magumba 
consiste em 36 módulos de conten-
tores, de nove (9), vinte (20), vinte e 
nove (29) e quarenta (40) pés, que 
serão re-adaptados e re-funcionaliza-

No  âmbito da monitoria do grau de 
implementação do Programa Quin-
quenal do Governo - PQG 2020-2024, 
o ministro da Indústria e Comércio, 
Carlos Mesquita, efectuou de 3 a 6 de 
Setembro, uma visita de trabalho à 
província de Sofala, para monitorar as 
actividades do sector que dirige.

Para além da visita ao parque industri-
al e a alguns estabelecimentos industriais 
e comerciais na cidade da Beira, Carlos 
Mesquita escalou igualmente os distritos 
de Dondo e Nhamatanda, onde estabel-
eceu contactos com agentes económi-
cos locais, visitou algumas unidades fab-
ris com destaque para uma unidade de 
produção de álcool, uma de produção 
de cimento, uma de produção de açúcar 
e uma de produção de embalagem, re-
spectivamente.

Carlos Mesquita visualizou in loco, 
as dinâmicas do agro-processamento 

e industrialização; apurou os níveis de 
produção e de stock de matéria-prima 
e produto acabado existente.

Apurou igualmente as dificuldades 
e/ou constrangimentos sobre o de-
sempenho do desenvolvimento da 

província no domínio da Indústria 
e Comércio e ainda aferiu o nível de 
aplicação das medidas emanadas e os 
constrangimentos enfrentados pelos 
estabelecimentos no decurso do Es-
tado de Emergência. (FDS) 

Inclusão Financeira

- E abre uma das suas agências na província central da Zambézia

Carlos Mesquita, ministro da Indústria e Comércio

ECONOMIA
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Resultados do inquérito do Pur-
chasing Managers’ Index™ (PMI™) 
do Standard Bank referem que, 
em Agosto passado, as empresas 
moçambicanas indicaram uma 
nova deterioração consistente 
da saúde da economia do sector 
privado, após uma queda acen-
tuada da produção e dos novos 
negócios.

Em menos de uma semana, o 
Moza Banco inaugurou a se-
gunda agência bancária, desta 
vez no distrito de Ile, na mesma 
província da Zambézia. Ambos 
balcões fazem parte da iniciativa 
presidencial “Um Distrito, Um 
Banco”. 

Encomendas e produção em queda acentuada 

Moza Banco atrás da bancarização 

para um ritmo marginal.
Em particular, algumas empresas in-

dicaram que o redireccionamento das 
cadeias de fornecimento levou a cus-
tos de aquisição mais elevados, bem 
como a aquisições de novos equipa-
mentos, o que, em parte, compensou 
as reduções dos preços dos fornece-
dores. Os encargos com a produção 
subiram também pelo segundo mês 
consecutivo, embora apenas ligei-
ramente. Em Agosto, o panorama 
relativo à economia moçambicana 

Moçambique continua a observar 
um aumento de infeções por Co-
vid-19, com 3,821 casos confirmados 
no final do mês de Agosto, tendo sido 
efectuados 96,386 testes desde o início 
de Março, o que demonstra que ainda 
não se atingiu o pico de infecções.

Num contexto de baixa taxa de 
mortalidade, de 0.6% e de um baixo 
rácio de infecções comparativamente 
aos testes efectuados, de 3.96%, con-
tinua a observar-se um relaxamento 
gradual das medidas de distancia-

atingiu o seu valor mais baixo em 
quatro meses. Apesar de muitas em-
presas se terem mostrado confiantes 
num aumento da actividade devido à 
abertura de novas sucursais, algumas 
expressaram preocupação quanto à 
duração da pandemia de COVID-19.

Aliás, o impacto da pandemia na 
procura fez com que as empresas ten-
ham voltado a reduzir os inventários, 
com a taxa de contração a acelerar 
pela primeira vez desde que os stocks 
começaram a descer em Abril.

mento social, de modo a estabelecer 
uma "nova normalidade" e ajudar a 
reduzir o impacto negativo da pan-
demia sobre a atividade económica.

De acordo com Fáusio Mussá, econ-
omista-chefe do Standard Bank, "a eco-
nomia sofreu uma contração de 3,3% 
em relação ao mesmo período do ano 
anterior durante o segundo trimestre de 
2020, o que foi ao encontro das nossas 
expectativas, face ao crescimento do PIB 
de 1,7% em relação ao mesmo período 
do ano anterior, no primeiro trimestre de 
2020. Esta contracção reflecte o impacto 
negativo da Covid-19 e os desafios de se-
gurança que o país enfrenta".

Acrescenta que as ameaças asso-
ciadas ao terrorismo na província de 
Cabo Delgado podem ter implicações 
negativas nas finanças públicas, e in-
tensificar as pressões sobre a balança 
de Pagamentos. Isto também poderá 
ter implicações a nível da inflação, à 
medida que o Metical se deprecia.

“Como resultado, vemos o Banco 
Central a manter a sua taxa de juro de 
política MIMO inalterada nos 10,25% 
para o resto do ano, com o mercado 
a praticar uma taxa de empréstimos 
prime de 15,9%, ainda elevada em ter-
mos reais, quando comparada com a 
inflação homóloga de Julho de 2,8%", 
comentou o economista-chefe do 
Standard Bank. (Redacção)

O balcão em alusão já está em func-
ionamento, mas no último sábado foi 
oficialmente inaugurado pela Secre-
tária de Estado na Província da Zambé-
zia, Judith Mussácula. A chegada desta 
agência Moza veio melhorar a vida dos 
cidadãos de Ile, um distrito que dista a 
mais de 250 quilómetros da capital pro-
vincial, Quelimane. 

Segundo Judith Mussácula, os fun-
cionários públicos são os mais prejudi-
cados nos distritos onde não existem 
bancos. Muitas vezes, eles ausentam-se 
do trabalho à procura de um Banco. Por 
isso, a Secretária de Estado da provín-
cia da Zambézia, destacou os esforços 
do Governo e instituições financeiras, 
visando colocar agências bancárias 
mais perto possível da população.

A dirigente entende que a en-

trada em funcionamento da agência 
bancária no distrito de Ile implica asse-
gurar a permanência dos profissionais 
da Função Pública nos locais do trab-
alho. “O Banco que inaugurámos no Ile 
vai igualmente beneficiar a população 
dos distritos de Mulevala e Namarrói”, 
onde ainda não há esses serviços, afir-

mou Judith Mussácula, salientando 
que o Banco só irá crescer se a popula-
ção deixar de guardar dinheiro em casa.

Por seu turno, o representante do 
Moza Banco reafirmou o compro-
misso daquela instituição financeira de 
continuar a expandir a sua rede de dis-
tribuição para outros locais, incluindo 

Distritos que ainda não têm cobertura 
em termos de Agências bancárias, no 
âmbito da iniciativa presidencial: “Um 
Distrito, Um Banco”, que tem estado a 
transformar positivamente a vida das 
populações abrangidas.

“É nossa pretensão estar cada 
vez mais perto dos moçambicanos, 
afirmando-nos com um dos Bancos 
na linha de frente no processo de ban-
carização e inclusão financeira, com-
binando com uma forte aposta nos 
canais digitais e uma oferta de produtos 
e serviços ajustados às necessidades es-
pecíficas dos Clientes. 

“Queremos assegurar aos residen-
tes de Ile e não só, que no Moza Banco 
poderão encontrar as mais variadas 
soluções financeiras, que os ajudem a 
rentabilizar as poupanças resultantes 
do seu esforço pessoal ou colectivo, e a 
concretizar os seus projectos pessoais, 
profissionais e empresariais. Quere-
mos acompanhar-vos nesse processo”, 
acrescentou Paulo Duarte, Director Re-
gional Norte.  

Com a inauguração da infra-estru-
tura, 14 dos 22 distritos da Zambézia já 
dispõem de agências bancárias. 

Actualmente o Moza é a instituição 
financeira com a 3ª maior rede de Agên-
cias no País, composta por cerca de 68 
Unidades de Negócio espalhadas por 
todas as capitais provinciais e alguns 
Distritos e Vilas. 

(Redacção)
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Observou-se uma redução mais 
lenta do emprego, e os prazos de en-
trega tornaram-se mais estáveis. Real-
izado entre 15 e 25 de Agosto findo, o 
estudo indica que os valores acima de 
50,0 apontam para uma melhoria nas 
condições para as empresas no mês 
anterior, enquanto os registos abaixo 
de 50,0 mostram uma deterioração.

Nesse contexto, o principal indica-
dor do PMI caiu ligeiramente de 46,2 
em Julho para 46,1 em Agosto, o que 
marcou a sexta deterioração mensal 
consecutiva das condições das empre-
sas do sector privado moçambicano. 

Foi também a primeira vez em 
quatro meses em que o registo do prin-
cipal indicador desceu durante aquele 
mês, apesar de ter continuado nove 
pontos acima do registado em Abril. 
Entretanto, o declínio sólido reflectiu 
uma nova redução acentuada da ac-
tividade empresarial em Agosto, uma 
vez que as empresas voltaram a mod-
erar a produção devido ao impacto da 
pandemia de coronavírus de 2019 (CO-
VID-19). No mesmo período, observou-
se que a taxa de contração foi a mais 
lenta desde Março, mas apenas um 
pouco mais fraca do que em Julho. Os 
números relativos aos novos trabalhos 
também caíram a um ritmo acentuado 
em meados do terceiro trimestre, uma 
vez que as empresas observaram uma 
procura mais fraca devido à pandemia. 
Após ter abrandado durante três me-
ses consecutivos até Julho, a taxa de 
declínio permaneceu inalterada em 
Agosto. Consequentemente, segundo 
resultados do inquérito, registaram-
se cortes no emprego nas empresas 
moçambicanas, de modo a tentar 
reduzir a capacidade. Por outro lado, a 
taxa de redução do emprego foi a mais 
lenta em quatro meses, tendo sido ape-
nas ligeira. Entretanto, as encomendas 
em atraso caíram ao ritmo mais lento 
na atual sequência de esgotamento de 
cinco meses.

As empresas observaram novos 
atrasos na entrega de matérias-primas 
em Agosto, devido às contínuas per-
turbações do fornecimento.

Contudo, devido à nova queda da 
procura de meios de produção, alguns 
vendedores conseguiram acelerar o 
trabalho, gerando um menor aumen-
to nos tempos de entrega em cinco 
meses. Simultaneamente, os custos 
dos meios de produção voltaram a 
descer no setor privado, mas a taxa de 
declínio abrandou acentuadamente 

As 210 famílias que há quatro 
meses viram-se forçadas a parar 
de vender frango e magumba 
na praia da Costa do Sol, terão 
seu negócio formalizado e, 
consequentemente, a melhoria 
das condições de trabalho e 
vida para os seus dependentes. 
Para o efeito, a Confederação 
das Associações Económicas de 
Moçambique, CTA e o Município 
de Maputo acabam de assinar um 
memorando de Entendimento 
para viabilizar a construção 
e gestão do futuro mercado 
municipal de frango e magumba, 
com objectivo de explorar as 
potencialidades turísticas da zona 
do autódromo e formalizar os 
negócios que até Março passado, 
eram desenvolvidos de forma 
desregrada.

CTA formaliza negócio de 
Frango e magumba

Indústria e Comércio alvos de monitoria

dos de modo a responder às novas ne-
cessidades de quiosques para venda 
de frango e de magumba.

Os contentores serão equipados de 
forma a oferecerem melhores condições 
de comodidade e funcionamento, sem 
prejudicar o ambiente marítimo e cos-
teiro e serão projectados de forma que 
sejam facilmente removíveis, em caso de 
necessidade no futuro.

Com efeito, Álvaro Massinga as-
segurou que a CTA irá mobilizar cerca 
de 72 milhões de meticais para investi-
mento neste projecto que obedecerá 
a todas as questões ambientais, sani-
tárias e paisagísticas que assegurem 
maior beleza do local e da nossa cidade. 
Acredita que, pela natureza do projecto, 
mais parceiros filiar-se-ão ao projecto, 
tornando mais sustentável a iniciativa.

Álvaro Massinga encorajou ainda 
à AFRAMA (Associação das Mulheres 
Vendedoras de Frango e Magumba) 
a consolidar o seu associativismo, fili-
ando-se à CTA, onde além de ver mel-
horado o ambiente de seus negócios, 
poderão, igualmente, ver criadas cada 
vez melhores condições para o exercí-
cio da actividade comercial.

Por sua vez, o Presidente do Con-
selho Municipal de Maputo, Eneas 
Comiche, explicou que a cerimónia in-
seria-se no conjunto de esforços que a 
edilidade tem vindo a envidar no sen-
tido de reorganizar a venda informal.

Para o efeito, Comiche fez saber que 
o seu elenco tem vindo a implementar, 
nos últimos meses, um amplo leque 
de medidas visando o estabeleci-
mento e consolidação de um sistema 
que observe todas regras sanitárias, de 
ética e higiene individual que respon-
dam, eficazmente, às necessidades 

dos consumidores.
Para Eneas Comiche, o futuro mer-

cado municipal de frango e magumba 
não será um simples local de compra 
daquelas iguarias como tal.

Explicou que o seu conceito contex-
tualiza-se no âmbito do Plano de De-
senvolvimento Municipal 2019-2023, 
que tem nas suas acções  prioritárias  a 
organização da orla marítima. Sendo 
que, neste momento, o Conselho 
Municipal está em processo de final-
ização da proposta da postura para a 
protecção, gestão e utilização da zona 
costeira e das praias, instrumento que 
orientará o zoneamento dos espaços 

e o seu uso sustentável  e responsável.
Nestes termos, sublinhou o edil de 

Maputo, “a transformação da prática 
da venda do frango e magumba da 
sua actual forma desregrada para 
a venda  num mercado devidam-
ente organizado, está alinhada a este 
princípio de organização das praias e 
da costa”. 

Acrescentou, desta forma, que 
“o novo mercado tornar-se-á  uma 
atracção incontornável  do Município 
de Maputo que, certamente, entrará 
no roteiro turístico-cultural da cidade,  
onde os munícipes e os visitantes 
nacionais e estrangeiros, poderão 

deliciar-se da nossa rica gastronomia, 
particularmente  o frango grelhado 
e a magumba, dois pratos muito pro-
curados e populares da nossa cidade,  
dado a sua forma única de preparo 
que apenas as nossas “mamanas” 
sabem o segredo do tempero”. 

Eneas Comiche destacou igual-
mente que o mercado projectado, 
em termos de infraestrutura terá uma  
composição e toque artístico, pois, 
cada um dos quiosques, representará 
uma obra, cuja edificação envolverá 
cerca de 40 artistas da praça,  usando 
diferentes  técnicas.

“É  nossa pretensão  ter um espaço  
de lazer aprazível, com serviços dis-
poníveis para todos, mas de forma 
organizada, onde estarão sempre 
presentes os cuidados com a poluição 
sonora e, sobretudo, com o consumo 
moderado de bebidas alcoólicas, cujo 
excesso traz tanta dor e luto para a nos-
sa urbe. Por isso seremos implacáveis 
quanto ao cumprimento das Posturas 
Municipais”, observou o Autarca. 

Sublinhou ainda que este é o pri-
meiro de uma serie de três mercados 
que o Conselho Municipal vai construir 
no âmbito da organização da venda 
informal. “O nosso objectivo é albergar 
todos os vendedores que foram reti-
rados dos passeios e outros locais im-
próprios em mercados devidamente 
organizados”. 

Embora os mercados existentes 
apresentem ainda muitas bancas vazi-
as, parte dos vendedores retirados dos 
passeios serão instalados nos novos 
espaços a serem erguidos na baixa da 
cidade e no bairro de Laulane.

Refira-se que o projecto conta com 
a parceria da Cooperativa de Educação 
Ambiental (REPENSAR), que será a en-
tidade responsável pela implementa-
ção, no terreno, do projecto Praia Zero, 
que junta a Heineken Moçambique, o 
Porto de Maputo e o Conselho Munici-
pal de Maputo. As empresas Cervejas 
de Moçambique (CDM), Tintas CIN e 
Coca-Cola, são também parceiras do 
projecto. 

Além de explorar e promover potencialidades turísticas da praia Agosto foi penoso para operadores privados

ANSELMO SENGO                                              
Fotos: 

Falando logo após a assinatura do 
memorando de entendimento, o Vice-
Presidente da CTA, Álvaro Massinga, 
referiu que a instituição que dirige interi-
namente decidiu abraçar esta iniciativa, 
movido pela sensibilidade de contribuir 
para uma sociedade melhor, provendo 
condições favoráveis de sustento para 
as cerca de 210 famílias que serão 
abrangidas por este projecto, num 
contexto de promoção de uma mel-
hor postura urbanística que preserve a 
inquestionável beleza e atratividade da 
nossa Cidade das Acácias.

“Move-nos, também, o propósito 
de contribuirmos com acções de pro-
moção de auto-emprego como forma 
de mitigar os nefastos efeitos  da pan-
demia da Covid-19 sobre as famílias e 
sobre a economia no geral”, disse.

Para Álvaro Massinga, a requalifica-
ção em curso, nas diversas zonas do 
Município de Maputo, está a trazer um 
maior benefício na restituição à cidade 
do seu valor turístico, o que requer sac-
rifícios e cedências de diversa ordem, 
incluindo para aquelas mulheres, na 
maioria chefes de famílias, que gan-
havam o seu sustento através do co-
mércio informal ao longo da Avenida 
Marginal, sob todas as situações pre-
cárias e de atentado à saúde pública e 
à beleza paisagística, que a nossa praia 
oferece e que viram os seus negócios 
paralisados.

Por isso, como entidade de utilidade 
pública, a CTA encontrou neste pro-
jecto uma oportunidade para jogar 
um papel de relevo no provimento de 
condições mais favoráveis para que se 
assegure a renda destas famílias e, de 
igual modo, concorrer-se para a for-
malização da economia.

Desta forma, “estaremos também a 
ajudar as nossas concidadãs a gozarem 
das vantagens que o negócio formal 
proporciona, incluindo os direitos de 
cidadania, e assim contribuírem para 
o desenvolvimento da nossa urbe”, an-
otou o Vice-Presidente da CTA.

O projecto de construção do mer-
cado municipal de frango e magumba 
consiste em 36 módulos de conten-
tores, de nove (9), vinte (20), vinte e 
nove (29) e quarenta (40) pés, que 
serão re-adaptados e re-funcionaliza-

No  âmbito da monitoria do grau de 
implementação do Programa Quin-
quenal do Governo - PQG 2020-2024, 
o ministro da Indústria e Comércio, 
Carlos Mesquita, efectuou de 3 a 6 de 
Setembro, uma visita de trabalho à 
província de Sofala, para monitorar as 
actividades do sector que dirige.

Para além da visita ao parque industri-
al e a alguns estabelecimentos industriais 
e comerciais na cidade da Beira, Carlos 
Mesquita escalou igualmente os distritos 
de Dondo e Nhamatanda, onde estabel-
eceu contactos com agentes económi-
cos locais, visitou algumas unidades fab-
ris com destaque para uma unidade de 
produção de álcool, uma de produção 
de cimento, uma de produção de açúcar 
e uma de produção de embalagem, re-
spectivamente.

Carlos Mesquita visualizou in loco, 
as dinâmicas do agro-processamento 

e industrialização; apurou os níveis de 
produção e de stock de matéria-prima 
e produto acabado existente.

Apurou igualmente as dificuldades 
e/ou constrangimentos sobre o de-
sempenho do desenvolvimento da 

província no domínio da Indústria 
e Comércio e ainda aferiu o nível de 
aplicação das medidas emanadas e os 
constrangimentos enfrentados pelos 
estabelecimentos no decurso do Es-
tado de Emergência. (FDS) 

Inclusão Financeira

- E abre uma das suas agências na província central da Zambézia

Carlos Mesquita, ministro da Indústria e Comércio

ECONOMIA
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A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, através do Instituto Nacional de Emprego (INP), realiza a pri-
meira feira virtual de emprego, com objectivo de divulgar as oportunidades de vagas de estágio e emprego 
por parte das empresas. Com o efeito, o INEP rubricou, na última sexta-feira, um memorando de entendimento 
com uma empresa designada Talento, que, segundo Oswaldo Petersburgo, Secretário de Estado da Juventude 
e Emprego, é um acontecimento de dimensão e significado singulares no crescimento e na promoção de opor-
tunidades de emprego para os jovens moçambicanos.

A luta contra a vaga de gravizes precoces em raparigas e uniões prematuras, concretamente nas zonas rurais, está praticamente condicionada, devi-
do ao elevado nível de analfabetismo que, na óptica da Primeira-Dama moçambicana, Isaura Nyusi, pode constituir principal entrave.

A Seguradora nacional Ímpar par-
ticipou na iniciativa da Elizabeth 
Glaser Pediatric AIDS Foundation 
(EGPAF) para a doação de materi-
al de protecção individual ao Cov-
id-19, em particular na segurança 
do Pessoal do Sistema de Saúde.

A insegurança alimentar na 
região da África Subsaariana tem 
vindo a crescer nos últimos meses 
na África Subsaariana, devido a 
redução dos níveis de produção 
que se observam no contexto da 
pandemia da Covid-19, colocan-
do em risco a vida de muitas crian-
ças. Estima-se em 426 petizes que, 
em média diária, poderão perder 
a vida, vítimas de fome. O alerta 
vem da Save the Children e apon-
ta ainda que, por ano, as perdas 
em crianças, rondará os 67 mil, o 
que consequentemente, exigirá a 
tomada de medidas urgentes por 
parte de governos da região, em 
salvaguarda do direito à vida. 

SEJE realiza primeira feira digital 
de emprego

Luta contra uniões prematuras condicionada

Impar protege 
pessoal da 
saúde

Fome ameaça matar 426 crianças por dia

tunidades no meio de dificuldades.
“Isto demonstra o espírito em-

preendedor destes jovens que dirigem 
a Talento, por isso, queremos mais uma 
vez, saudar a direcção desta empresa 
por esta brilhante iniciativa”, enalteceu.

Oswaldo Petersburgo observou que 
dada a importância, comodidade e flex-

ibilidade destas tecnologias de informa-
ção e comunicação, o Instituto Nacional 
de Emprego desenvolveu o portal de 
emprego, que é uma plataforma que 
faz convergir a procura e a oferta de 
emprego. Trata-se de um mecanismo 
virtual de intermediação laboral gratui-
to onde as empresas divulgam as suas 

O memorando foi rubricado pelo 
Director Geral do INEP, Juvenal Dengo 
e Frederico Silva, da Talento para a ma-
terialização da digital job summit. “É um 
marco para os avanços tecnológicos 
com impacto a nível de oportunidades 
de emprego e exposição das marcas 
das maiores empregadoras do país”, 
afirmou Oswaldo Petersburgo, tendo 
acrescentando que, a Secretaria de 
Estado da Juventude e Emprego, ac-
tuará como parceira estratégica, tendo 
em conta que o principal objectivo do 
Governo nos próximos anos é de im-
pulsionar todas iniciativas que estejam 
alinhadas com a visão do Presidente 
da República, Filipe Jacinto Nyusi, de 
estabelecer pontes entre os candida-
tos a emprego e os empregadores, e, 
acima de tudo, criar mais e melhores 
empregos para os jovens.

Felicitando a Talento pela iniciativa, 
o Governante referiu que o potencial 
da juventude moçambicana é notável 
e acredita que a melhor maneira de 
fazer com que cada jovem desenvolva 
esse potencial é através de iniciativas 
como estas que trazem visibilidade aos 
próprios jovens.

Recordou que a assinatura deste 
memorando de entendimento acon-
tecia num momento particular, em 
que estão em vigor, no mundo e em 
Moçambique, medidas de restrição de 
ajuntamento devido á pandemia da 
Convid-19.

Dai que, segundo o Secretário de 
Estado da Juventude e Emprego, a ini-
ciativa da realização de uma feira virtual 
de emprego surge como um sinal de 
superação e aproveitamento de opor-

A esposa do Presidente da Repúbli-
ca que, entretanto, carrega a causa às 
costas, apela aos pais, mães e encar-
regados de educação, a aderirem aos 
programas de alfabetização em diver-
sos centros do país e de educação de 
adultos, pois, acredita que, a luta contra 
as gravidezes precoce e da multipli-
cidade de casos de uniões prematu-
ras, passa pala escolarização dos pais, 

Trata-se de uma iniciativa que 
englobou 10 unidades sanitárias 
da província de Gaza e 10 unidades 
sanitárias da província de Inhambane 
no âmbito da protecção e mitigação 
do Covid-19. A mentora da iniciativa 
considera importante e urgente o for-
necimento de condições às unidades 
hospitalares de modo a garantir que 
estas façam frente ao combate contra 
a pandemia do novo coronavírus sem 
colocar em risco a saúde dos profis-
sionais de saúde que cuidam da saúde 
dos cidadãos. 

A Elizabeth Glaser Pediatric AIDS 
tem desenvolvido esforços no sentido 
de estabelecer parcerias com institu-
ições credíveis que possam agregar 
valor aos compromissos da organiza-
ção com a comunidade” -disse Amade 
Sucá, Director Nacional da EGPAF 
Moçambique.

O material foi entregue por equi-
pas da Elizabeth Glaser Pediatric AIDS 
Foundation (EGPAF) em coordenação 
com as respectivas direcções provinci-
ais de Saúde.

“O apoio a instituições com o perfil 
da Elizabeth Glaser Pediatric AIDS é 
um dos caminhos para garantir su-
porte efectivo às comunidades. A Se-
guradora Ímpar está comprometida 
no combate a pandemia da Covid-19”, 
afirmou Soraia Aly Dauto por parte da 
Seguradora Ímpar. 

Devido à pandemia do Covid-19, 
a Seguradora Ímpar tem observado 
com atenção e rigor todas as medidas 
do Governo de Moçambique e as ori-
entações da OMS – Organização Mun-
dial de Saúde. Fora implementadas 
medidas de higiene e segurança, que 
visam proteger os seus colaboradores 
e clientes. 

Sobre a Ímpar, sabe-se que foi 
constituída em 1992 e é a primeira 
seguradora nacional com uma classi-
ficação internacional. A agência norte-
americana AM Best atribuiu este ano 
o rating Financial Strenght Rating “B” 
(Bom) e Long-Term Issuer Credit“bb” 
com a perspectiva atribuída de ratings 
de crédito “Estável”. (Redacção)

mães e outras pessoas que, na família 
ou na comunidade gozam de estatuto 
de educadoras. 

Esta efeméride, que se celebra em 
todo o mundo, desde o ano de 1966, 
em Moçambique visa alertar à popu-
lação jovem e adulta para a adesão 
massiva aos programas de Alfabet-
ização oferecidos no País, como uma 

ferramenta de educação e conscien-
cialização para a  emancipação da so-
ciedade, em geral, e das mulheres, em 
paticular. 

A Semana e o Dia Internacional de 
Alfabetização celebra-se numa altura 
em que vivemos uma nova realidade 
imposta pela COVID-19. “Por isso, 
devemos redobrar os esforços para 

alfabetizar mais jovens, mulheres e 
homens para encararem com con-
sciência o novo modo de viver face a 
Covid-19”, apelou Isaura Nyusi.

Actualmente, o país apresenta 
uma taxa de analfabetismo que se 
situa nos 39%, sendo que 49.4% é das 
mulheres (CENSO, 2017), daí que urge 
a necessidade de se alfabetizar mais 
famílias moçambicanas, pois, um pai 
e uma mãe alfabetizados têm a con-
sciência da importância da alfabetiza-
ção da mulher e estão em melhores 
condições de cuidar das suas famílias, 
desde o planeamento familiar à neces-
sidade de se aderir às unidades sani-
tárias para partos seguros, amamen-
tação e alimentação saudável, até aos 
cuidados com a saúde da família, com 
o enfoque para as crianças.

“Vamos aderir aos Centros de Alfa-
betização e de Educação de Adultos, 
pois, o sucesso da aprendizagem dos 
nossos filhos e filhas, o combate à 
gravidez precoce e às uniões prematu-

ras dependem, em grande medida, 
da nossa alfabetização como pais e 
mães”, afirma a esposa do Presidente 
da República. 

Neste contexto, acrescentou “é 
nossa responsabilidade como pais, 
mães e encarregados de educação 
levarmos os nossos filhos e filhas para 
a escola, bem como participarmos 
efectiva e activamente nos programas 
de alfabetização para Jovens e Adultos 
desenvolvidos e levados a cabo pelo 
Ministério da Educação e Desenvolvi-
mento Humano e seus parceiros”.

Na ocasião, Isaura Nyusi recordou a 
todo o povo moçambicano da neces-
sidade de cumprir efectivamente as 
medidas de prevenção da COVID-19 
que incluem lavagem constante das 
mãos com água e sabão ou cinza, 
isolamento social, uso de máscara e 
respeito e prática do distanciamento 
físico e social de um metro e meio, 
quando não se pode evitar sair de 
casa. (Redacção) 

A insegurança alimentar foi agra-
vada por uma série de choques este 
ano em partes do continente - desde 
inundações, enxames de gafanhotos 
e aumento dos preços dos alimen-
tos, até deslocamentos. O impacto 
da COVID-19 acrescentou-se a esses 
factores, incapacitando economias e 
destruindo meios de subsistência, ao 
mesmo tempo que tornou os alimen-
tos e serviços de saúde inacessíveis ou 
indisponíveis. No início deste ano, esti-
mou-se que a COVID-19 aumentaria a 
pobreza na África Subsaariana em 23 

por cento. 
Estima-se que, até 2030, 433 mil-

hões de pessoas estarão subnutridas 
em toda a África.

Ubah, mãe de seis filhos em Punt-
land, Somália, disse à equipa da Save 
the Children: “A vida era difícil para 
mim e para minha família, mas trab-
alhei muito e sobrevivemos. O coro-
navírus piorou ainda mais minha situa-
ção. Agora, os empregos são poucos 
e distantes entre si... Antes de receber 
o apoio, comíamos apenas uma vez 
por dia e era pela manhã. Eu vi meus 
filhos dormirem com fome. O pior sen-
timento para uma mãe é quando você 
deixa de alimentar seus filhos”.

Com os alimentos cada vez mais es-
cassos, aumenta o risco de desnutrição 
grave entre as crianças. Antes da pan-
demia, mais de 26 milhões de crianças 
na África Oriental e Austral estavam 
atrofiadas e 2,6 milhões de crianças 
sofriam de desnutrição aguda grave - a 
forma mais letal de desnutrição.

Na África Ocidental e Central, 15,4 mil-
hões de crianças menores de cinco anos 
irão sofrer de desnutrição aguda grave 
este ano; um aumento de vinte por cen-
to em relação às estimativas anteriores. 

“Estamos já a testemunhar os im-
pactos devastadores desse vírus em 
algumas das pessoas mais carencia-
das do mundo. As medidas para con-
ter o coronavírus dizimaram os meios 
de subsistência e a produção agrícola; 
os empregos esvaziaram e os alimen-

tos estão se tornando cada vez mais 
caros - se estiverem disponíveis. Simpli-
ficando, muitos pais não podem mais 
colocar comida na mesa para seus os 
filhos”, disse Ian Vale, Director Regional 
da Save the Children na África Oriental 
e Austral.

 “Assistimos cada vez mais crianças 
nos nossos postos de assistência médi-
ca todos os dias a sofrer de desnu-
trição. Sabemos que estamos apenas 
no começo. Se esperarmos até que 
os hospitais estejam cheios, será tarde 
demais. A crise alimentar pode matar 
dezenas de milhares de crianças, a me-
nos que sejam alcançadas com ajuda 
humanitária imediatamente. Não 
podemos esperar”, referiu.

Mesmo antes da pandemia, a África 
Subsaariana era uma das regiões com 
maior insegurança alimentar em todo 
o mundo; espera-se que seja o lar de 
mais da metade das pessoas com 
fome crónica do mundo se as tendên-
cias actuais continuarem. 

A Save the Children está a respon-
dendo à crise alimentar fornecendo 
alimentos ou dinheiro a famílias vul-
neráveis, garantindo o acesso à água 
potável e limpa e continuando seus 
serviços de saúde e nutrição de uma 
forma segura para o contexto de 
Coronavírus. Com os recursos cada vez 
escassos, a Save the Children faz um 
apelo a fundos para apoiar algumas 
das crianças mais carentes do mundo. 
(Redacção)

ofertas de emprego e estágio e os can-
didatos acedem a estas oportunidades 
de forma transparente.

“Reafirmamos uma vez mais, que a 
Secretaria de Estado da Juventude e 
Emprego continuará a fazer de tudo 
para que o sonho do primeiro em-
prego ou da segunda oportunidade 

Em parceria com a Talento

Na África Subsaariana devido à Covid-19

de emprego bem como da manuten-
ção de postos de trabalho seja uma re-
alidade para os jovens moçambicanos”, 
assegurou o Secretário de Estado da 
Juventude e Emprego.

Frederico Silva, director da Talento, 
agradeceu por sua vez, à Secretariada 
de Estado da Juventude e Emprego 
pela oportunidade de aproximar os 
moçambicanos, principalmente jovens, 
ao emprego.

Referiu ainda que esta iniciativa 
surge como abordagem inovadora, 
que vai fazer o uso das tecnologias de 
informação e comunicação e as feiras 
de emprego para aumentar a eficiência 
na aquisição do capital humano por 
parte das empresas, principalmente, as 
localizadas fora da cidade e província 
de Maputo, onde a dificuldade é maior, 
mas, também, para reduzir o impacto 
denominado como “fuga de cérebros”.

Para o efeito, Frederico Silva sublinhou 
que as feiras digitais de emprego vão atrair 
profissionais moçambicanos que residem 
na diáspora para regressar ao país e dar a 
possibilidade de contribuir pro-activa-
mente no desenvolvimento do país.

Destacou igualmente a importância 
da parceria com o SEJE e o INEP, afir-
mando que, num período de incerteza 
como esta que o país vive, a iniciativa 
torna-se invulgar.

Refira-se que a cerimónia de assina-
tura do memorando de entendimento, 
além de Oswaldo Petersburgo, Juvenal 
Dengo e Frederico Silva, foi também te-
stemunhada pelos representantes do 
movimento associativo da cidade de 
Maputo, incluindo do distrito Municipal 
Ka Nyaka.  

Publicidade

- O elevado nível de analfabetismo, nas comunidades rurais, pode constituir principal entrave 

Isaura Nyusi, Primeira-Dama de Moçambique

SEJE testemunhando a assinatura do memorando de entendimento com a Talento
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A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, através do Instituto Nacional de Emprego (INP), realiza a pri-
meira feira virtual de emprego, com objectivo de divulgar as oportunidades de vagas de estágio e emprego 
por parte das empresas. Com o efeito, o INEP rubricou, na última sexta-feira, um memorando de entendimento 
com uma empresa designada Talento, que, segundo Oswaldo Petersburgo, Secretário de Estado da Juventude 
e Emprego, é um acontecimento de dimensão e significado singulares no crescimento e na promoção de opor-
tunidades de emprego para os jovens moçambicanos.

A luta contra a vaga de gravizes precoces em raparigas e uniões prematuras, concretamente nas zonas rurais, está praticamente condicionada, devi-
do ao elevado nível de analfabetismo que, na óptica da Primeira-Dama moçambicana, Isaura Nyusi, pode constituir principal entrave.

A Seguradora nacional Ímpar par-
ticipou na iniciativa da Elizabeth 
Glaser Pediatric AIDS Foundation 
(EGPAF) para a doação de materi-
al de protecção individual ao Cov-
id-19, em particular na segurança 
do Pessoal do Sistema de Saúde.

A insegurança alimentar na 
região da África Subsaariana tem 
vindo a crescer nos últimos meses 
na África Subsaariana, devido a 
redução dos níveis de produção 
que se observam no contexto da 
pandemia da Covid-19, colocan-
do em risco a vida de muitas crian-
ças. Estima-se em 426 petizes que, 
em média diária, poderão perder 
a vida, vítimas de fome. O alerta 
vem da Save the Children e apon-
ta ainda que, por ano, as perdas 
em crianças, rondará os 67 mil, o 
que consequentemente, exigirá a 
tomada de medidas urgentes por 
parte de governos da região, em 
salvaguarda do direito à vida. 

SEJE realiza primeira feira digital 
de emprego

Luta contra uniões prematuras condicionada

Impar protege 
pessoal da 
saúde

Fome ameaça matar 426 crianças por dia

tunidades no meio de dificuldades.
“Isto demonstra o espírito em-

preendedor destes jovens que dirigem 
a Talento, por isso, queremos mais uma 
vez, saudar a direcção desta empresa 
por esta brilhante iniciativa”, enalteceu.

Oswaldo Petersburgo observou que 
dada a importância, comodidade e flex-

ibilidade destas tecnologias de informa-
ção e comunicação, o Instituto Nacional 
de Emprego desenvolveu o portal de 
emprego, que é uma plataforma que 
faz convergir a procura e a oferta de 
emprego. Trata-se de um mecanismo 
virtual de intermediação laboral gratui-
to onde as empresas divulgam as suas 

O memorando foi rubricado pelo 
Director Geral do INEP, Juvenal Dengo 
e Frederico Silva, da Talento para a ma-
terialização da digital job summit. “É um 
marco para os avanços tecnológicos 
com impacto a nível de oportunidades 
de emprego e exposição das marcas 
das maiores empregadoras do país”, 
afirmou Oswaldo Petersburgo, tendo 
acrescentando que, a Secretaria de 
Estado da Juventude e Emprego, ac-
tuará como parceira estratégica, tendo 
em conta que o principal objectivo do 
Governo nos próximos anos é de im-
pulsionar todas iniciativas que estejam 
alinhadas com a visão do Presidente 
da República, Filipe Jacinto Nyusi, de 
estabelecer pontes entre os candida-
tos a emprego e os empregadores, e, 
acima de tudo, criar mais e melhores 
empregos para os jovens.

Felicitando a Talento pela iniciativa, 
o Governante referiu que o potencial 
da juventude moçambicana é notável 
e acredita que a melhor maneira de 
fazer com que cada jovem desenvolva 
esse potencial é através de iniciativas 
como estas que trazem visibilidade aos 
próprios jovens.

Recordou que a assinatura deste 
memorando de entendimento acon-
tecia num momento particular, em 
que estão em vigor, no mundo e em 
Moçambique, medidas de restrição de 
ajuntamento devido á pandemia da 
Convid-19.

Dai que, segundo o Secretário de 
Estado da Juventude e Emprego, a ini-
ciativa da realização de uma feira virtual 
de emprego surge como um sinal de 
superação e aproveitamento de opor-

A esposa do Presidente da Repúbli-
ca que, entretanto, carrega a causa às 
costas, apela aos pais, mães e encar-
regados de educação, a aderirem aos 
programas de alfabetização em diver-
sos centros do país e de educação de 
adultos, pois, acredita que, a luta contra 
as gravidezes precoce e da multipli-
cidade de casos de uniões prematu-
ras, passa pala escolarização dos pais, 

Trata-se de uma iniciativa que 
englobou 10 unidades sanitárias 
da província de Gaza e 10 unidades 
sanitárias da província de Inhambane 
no âmbito da protecção e mitigação 
do Covid-19. A mentora da iniciativa 
considera importante e urgente o for-
necimento de condições às unidades 
hospitalares de modo a garantir que 
estas façam frente ao combate contra 
a pandemia do novo coronavírus sem 
colocar em risco a saúde dos profis-
sionais de saúde que cuidam da saúde 
dos cidadãos. 

A Elizabeth Glaser Pediatric AIDS 
tem desenvolvido esforços no sentido 
de estabelecer parcerias com institu-
ições credíveis que possam agregar 
valor aos compromissos da organiza-
ção com a comunidade” -disse Amade 
Sucá, Director Nacional da EGPAF 
Moçambique.

O material foi entregue por equi-
pas da Elizabeth Glaser Pediatric AIDS 
Foundation (EGPAF) em coordenação 
com as respectivas direcções provinci-
ais de Saúde.

“O apoio a instituições com o perfil 
da Elizabeth Glaser Pediatric AIDS é 
um dos caminhos para garantir su-
porte efectivo às comunidades. A Se-
guradora Ímpar está comprometida 
no combate a pandemia da Covid-19”, 
afirmou Soraia Aly Dauto por parte da 
Seguradora Ímpar. 

Devido à pandemia do Covid-19, 
a Seguradora Ímpar tem observado 
com atenção e rigor todas as medidas 
do Governo de Moçambique e as ori-
entações da OMS – Organização Mun-
dial de Saúde. Fora implementadas 
medidas de higiene e segurança, que 
visam proteger os seus colaboradores 
e clientes. 

Sobre a Ímpar, sabe-se que foi 
constituída em 1992 e é a primeira 
seguradora nacional com uma classi-
ficação internacional. A agência norte-
americana AM Best atribuiu este ano 
o rating Financial Strenght Rating “B” 
(Bom) e Long-Term Issuer Credit“bb” 
com a perspectiva atribuída de ratings 
de crédito “Estável”. (Redacção)

mães e outras pessoas que, na família 
ou na comunidade gozam de estatuto 
de educadoras. 

Esta efeméride, que se celebra em 
todo o mundo, desde o ano de 1966, 
em Moçambique visa alertar à popu-
lação jovem e adulta para a adesão 
massiva aos programas de Alfabet-
ização oferecidos no País, como uma 

ferramenta de educação e conscien-
cialização para a  emancipação da so-
ciedade, em geral, e das mulheres, em 
paticular. 

A Semana e o Dia Internacional de 
Alfabetização celebra-se numa altura 
em que vivemos uma nova realidade 
imposta pela COVID-19. “Por isso, 
devemos redobrar os esforços para 

alfabetizar mais jovens, mulheres e 
homens para encararem com con-
sciência o novo modo de viver face a 
Covid-19”, apelou Isaura Nyusi.

Actualmente, o país apresenta 
uma taxa de analfabetismo que se 
situa nos 39%, sendo que 49.4% é das 
mulheres (CENSO, 2017), daí que urge 
a necessidade de se alfabetizar mais 
famílias moçambicanas, pois, um pai 
e uma mãe alfabetizados têm a con-
sciência da importância da alfabetiza-
ção da mulher e estão em melhores 
condições de cuidar das suas famílias, 
desde o planeamento familiar à neces-
sidade de se aderir às unidades sani-
tárias para partos seguros, amamen-
tação e alimentação saudável, até aos 
cuidados com a saúde da família, com 
o enfoque para as crianças.

“Vamos aderir aos Centros de Alfa-
betização e de Educação de Adultos, 
pois, o sucesso da aprendizagem dos 
nossos filhos e filhas, o combate à 
gravidez precoce e às uniões prematu-

ras dependem, em grande medida, 
da nossa alfabetização como pais e 
mães”, afirma a esposa do Presidente 
da República. 

Neste contexto, acrescentou “é 
nossa responsabilidade como pais, 
mães e encarregados de educação 
levarmos os nossos filhos e filhas para 
a escola, bem como participarmos 
efectiva e activamente nos programas 
de alfabetização para Jovens e Adultos 
desenvolvidos e levados a cabo pelo 
Ministério da Educação e Desenvolvi-
mento Humano e seus parceiros”.

Na ocasião, Isaura Nyusi recordou a 
todo o povo moçambicano da neces-
sidade de cumprir efectivamente as 
medidas de prevenção da COVID-19 
que incluem lavagem constante das 
mãos com água e sabão ou cinza, 
isolamento social, uso de máscara e 
respeito e prática do distanciamento 
físico e social de um metro e meio, 
quando não se pode evitar sair de 
casa. (Redacção) 

A insegurança alimentar foi agra-
vada por uma série de choques este 
ano em partes do continente - desde 
inundações, enxames de gafanhotos 
e aumento dos preços dos alimen-
tos, até deslocamentos. O impacto 
da COVID-19 acrescentou-se a esses 
factores, incapacitando economias e 
destruindo meios de subsistência, ao 
mesmo tempo que tornou os alimen-
tos e serviços de saúde inacessíveis ou 
indisponíveis. No início deste ano, esti-
mou-se que a COVID-19 aumentaria a 
pobreza na África Subsaariana em 23 

por cento. 
Estima-se que, até 2030, 433 mil-

hões de pessoas estarão subnutridas 
em toda a África.

Ubah, mãe de seis filhos em Punt-
land, Somália, disse à equipa da Save 
the Children: “A vida era difícil para 
mim e para minha família, mas trab-
alhei muito e sobrevivemos. O coro-
navírus piorou ainda mais minha situa-
ção. Agora, os empregos são poucos 
e distantes entre si... Antes de receber 
o apoio, comíamos apenas uma vez 
por dia e era pela manhã. Eu vi meus 
filhos dormirem com fome. O pior sen-
timento para uma mãe é quando você 
deixa de alimentar seus filhos”.

Com os alimentos cada vez mais es-
cassos, aumenta o risco de desnutrição 
grave entre as crianças. Antes da pan-
demia, mais de 26 milhões de crianças 
na África Oriental e Austral estavam 
atrofiadas e 2,6 milhões de crianças 
sofriam de desnutrição aguda grave - a 
forma mais letal de desnutrição.

Na África Ocidental e Central, 15,4 mil-
hões de crianças menores de cinco anos 
irão sofrer de desnutrição aguda grave 
este ano; um aumento de vinte por cen-
to em relação às estimativas anteriores. 

“Estamos já a testemunhar os im-
pactos devastadores desse vírus em 
algumas das pessoas mais carencia-
das do mundo. As medidas para con-
ter o coronavírus dizimaram os meios 
de subsistência e a produção agrícola; 
os empregos esvaziaram e os alimen-

tos estão se tornando cada vez mais 
caros - se estiverem disponíveis. Simpli-
ficando, muitos pais não podem mais 
colocar comida na mesa para seus os 
filhos”, disse Ian Vale, Director Regional 
da Save the Children na África Oriental 
e Austral.

 “Assistimos cada vez mais crianças 
nos nossos postos de assistência médi-
ca todos os dias a sofrer de desnu-
trição. Sabemos que estamos apenas 
no começo. Se esperarmos até que 
os hospitais estejam cheios, será tarde 
demais. A crise alimentar pode matar 
dezenas de milhares de crianças, a me-
nos que sejam alcançadas com ajuda 
humanitária imediatamente. Não 
podemos esperar”, referiu.

Mesmo antes da pandemia, a África 
Subsaariana era uma das regiões com 
maior insegurança alimentar em todo 
o mundo; espera-se que seja o lar de 
mais da metade das pessoas com 
fome crónica do mundo se as tendên-
cias actuais continuarem. 

A Save the Children está a respon-
dendo à crise alimentar fornecendo 
alimentos ou dinheiro a famílias vul-
neráveis, garantindo o acesso à água 
potável e limpa e continuando seus 
serviços de saúde e nutrição de uma 
forma segura para o contexto de 
Coronavírus. Com os recursos cada vez 
escassos, a Save the Children faz um 
apelo a fundos para apoiar algumas 
das crianças mais carentes do mundo. 
(Redacção)

ofertas de emprego e estágio e os can-
didatos acedem a estas oportunidades 
de forma transparente.

“Reafirmamos uma vez mais, que a 
Secretaria de Estado da Juventude e 
Emprego continuará a fazer de tudo 
para que o sonho do primeiro em-
prego ou da segunda oportunidade 
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de emprego bem como da manuten-
ção de postos de trabalho seja uma re-
alidade para os jovens moçambicanos”, 
assegurou o Secretário de Estado da 
Juventude e Emprego.

Frederico Silva, director da Talento, 
agradeceu por sua vez, à Secretariada 
de Estado da Juventude e Emprego 
pela oportunidade de aproximar os 
moçambicanos, principalmente jovens, 
ao emprego.

Referiu ainda que esta iniciativa 
surge como abordagem inovadora, 
que vai fazer o uso das tecnologias de 
informação e comunicação e as feiras 
de emprego para aumentar a eficiência 
na aquisição do capital humano por 
parte das empresas, principalmente, as 
localizadas fora da cidade e província 
de Maputo, onde a dificuldade é maior, 
mas, também, para reduzir o impacto 
denominado como “fuga de cérebros”.

Para o efeito, Frederico Silva sublinhou 
que as feiras digitais de emprego vão atrair 
profissionais moçambicanos que residem 
na diáspora para regressar ao país e dar a 
possibilidade de contribuir pro-activa-
mente no desenvolvimento do país.

Destacou igualmente a importância 
da parceria com o SEJE e o INEP, afir-
mando que, num período de incerteza 
como esta que o país vive, a iniciativa 
torna-se invulgar.

Refira-se que a cerimónia de assina-
tura do memorando de entendimento, 
além de Oswaldo Petersburgo, Juvenal 
Dengo e Frederico Silva, foi também te-
stemunhada pelos representantes do 
movimento associativo da cidade de 
Maputo, incluindo do distrito Municipal 
Ka Nyaka.  
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- O elevado nível de analfabetismo, nas comunidades rurais, pode constituir principal entrave 

Isaura Nyusi, Primeira-Dama de Moçambique

SEJE testemunhando a assinatura do memorando de entendimento com a Talento
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NACIONAL

Desportistas da capital Provincial 
de Sofala, Beira, pediram há dias o 
auxílio do governador da Provín-
cia de Sofala, Lourenço Bulha, para 
persuadir o Presidente demission-
ário da Liga Desportiva de Sofala, 
Mahommed Akkbar, carinhosa-
mente tratado por Papú, a recon-
siderar a sua decisão em nome da 
massificação e desenvolvimento do 
desporto.

Maria de Lurdes Mutola, ex-
campeã Mundial de Atletismo de 
800 metros, foi nomeada, semana 
passada, Embaixadora da Water-
Aid. A campeã mundial e olímpica 
de atletismo (nove vezes) irá des-
empenhar um papel fundamen-
tal para ajudar a aumentar a visi-
bilidade da WaterAid, ao transmitir 
mensagens importantes sobre a 
necessidade de o sector privado, 
governo e comunidade internacio-
nal garantirem mais recursos para 
água, saneamento e higiene (ASH). 

Desportistas exigem resgate da Liga 

Mutola nomeada Embaixadora da WaterAid

dar continuidade com ao projecto, 
facto que abriu caminho para a dis-
solução da equipa principal de futebol, 
com apenas três anos de existência, 
tendo em conta que, a sua existência, 
acarreta custos que, por sua vez, estão 
a levar o Clube a mergulhar num mar 
de dívidas. 

Aliás, depois deste anúncio, al-

guns sócios, adeptos, simpatizantes 
e desportistas de Sofala, incluindo 
apoiantes do Presidente demission-
ário, tentaram sem sucesso em algu-
mas reuniões, persuadi-lo a recuar da 
decisão que muitos acreditam que 
tem a ver, com um alegado “roubado” 
de pontos que levariam a equipa a as-
cender ao moçambola.

Refira-se que, este imbróglio en-
volvia a Liga Desportiva de Sofala e o 
Matchedje de Mocuba, que, depois de 
vários suspenses, a equipa da Zambézia 
viria ser promovida ao principal campe-
onato de futebol moçambicano. 

Na ocasião, adeptos, praticantes 
de futebol incluindo membros da di-
recção da Liga Desportistas de Sofala 

terão organizado uma marcha popu-
lar nas ruas da Beira, na qual, mani-
festava o seu sentimento de descon-
tentamento com a renúncia de Papú e 
pedia a sua reconsideração.

BULHA PROMETE SOLUÇÃO

Dirigindo-se ao grupo de adeptos 
que recebeu em audiência no gabi-
nete de trabalho, Lourenço Bulha 
prometeu marcar um encontro com 
Papú, no sentido de se inteirar das 
rezões que o levaram a abandonar a 
direcção do clube que fundou e, se 
possível, convencê-lo, a recuar na sua 
decisão, tendo em conta que o des-
porto precisa ainda dele no País.

O Governador de Sofala enalteceu 
ainda as qualidades do presidente 
demissionário, classificando-o como 
um homem do desporto desde a sua 
tenra idade. 

Garantiu ainda que no encontro a 
ocorrer brevemente, com Papú, “vou 
transmitir o vosso sentimento e dos 
desportistas de Sofala em geral, de 
que deve continuar no futebol. Esta é 
uma nobre tarefa, sinto-me orgulhoso 
em poder devolver alegria aos aman-
tes do desporto, principal do futebol e 
da província de Sofala”.

Através do regresso de Mahommed Akkbar

JORGE MALANGAZE                                   
Fotos: Hortência Mabjeca

Depois de várias tentativas frus-
tradas, os fazedores de desporto na 
Província de Sofala, dirigiram-se na 
manhã da última quarta-feira ao gabi-
nete de Lourenço Bulha, para lançar 
um grito de socorro, com objectivo de 
pedir a sua intervenção no resgate da 
Liga Desportiva de Sofala.

Em causa está a demissão do em-
presário beirense Mahommed Akk-
bar – Papu, que, além de fundador da 
Liga Desportiva de Sofala, é o princi-
pal rosto financeiro do desporto na 
Província de Sofala.

Papú, como é mais conhecido nos 
meandros desportivos, em finais de 
Junho do ano em curso, teria anuncia-
do em conferência de imprensa o seu 
afastamento da presidência do clube 
que fundou e a dissolução da Liga De-
sportiva de Sofala que esta época iria 
disputar o Campeonato Provincial de 
Futebol de Sofala. 

Na ocasião, o empresário teria jus-
tificado a sua decisão pelo alegado 
esgotamento da sua capacidade 
financeira e sem “bactéria” suficiente 
para continuar em frente do Clube e, 
consequentemente, dar o seu con-
tributo no desenvolvimento do des-
porto em Sofala. 

“Chega um momento que agente 
se sente cansada. Sinto que já dei bas-
tante ao futebol, para mim chegou 
o fim, é momento de dedicar-me à 
minha família e estar mais próximo de 
quem me quer e ama. A idade já não 
permite, já não sou a mesma pessoa, 
o futebol tem ocupado muito o meu 
tempo em detrimento da minha famí-
lia que tanto precisa do meu carinho e 
presença”, justificou-se na altura Man-
homed Akkbar.

Sublinhou igualmente que era o 
momento certo de afastar-se do fute-
bol após várias décadas como diri-
gente, com uma longa passagem pelo 
Têxtil de Púnguè.

“As vezes temos que tomar decisões 
défices, como esta que acabei de to-
mar. Não foi possível chegar ao fim, o 
que tenho é lamentar e dizer muito 
obrigado àqueles que fizeram de mim 
o que sou hoje, que me apoiaram”, 
acrescentou.

Mesmo diante desta decisão, ne-
nhum membro do seu elenco, nem 
sócio mostraram-se interessados em 

Tal é vital na luta contra a COVID-19 
e outras doenças nos países africanos 
onde existe um acesso reduzido a 
água potável e a instalações sanitárias 
condignas. Nos países menos desen-
volvidos em todo o mundo, quase três 
quartos das pessoas não têm uma boa 
higiene em casa (OMS/UNICEF 2017). 

Conhecida como a Menina de Ouro 
de África, a antiga campeã mundial 
dirige a Fundação Maria Mutola, para 
mulheres e raparigas no seu país, en-
corajando capacidades empreendedo-
ras e outros projectos de capacitação. O 
seu estatuto de alto nível irá ajudar, igual-
mente, nas iniciativas de angariação de 
fundos da WaterAid e contribuirá para 
se chegar a várias comunidades com 
vista à mudança de comportamentos 
em termos de higiene, capacitando-as 
a exigir o acesso a água e saneamento 

escolas para ajudar a resolver a terrível 
situação no país. Estou feliz por agora 
fazer parte dos esforços globais con-
certados para ampliar estas questões”.

Em Moçambique, 46% da popu-
lação (cerca de 13 milhões de pes-
soas) não têm acesso a água potável 
e apenas 35% é que têm acesso a 
instalações sanitárias condignas. As 
crianças são mais afectadas por estes 
desafios, com mais de 2500 mortes 
anuais devido à falta de água potável, 
saneamento condigno e serviços bási-

como um direito humano básico. 
Na sua nomeação, Maria de Lurdes 

Mutola afirmou: “É uma honra para 
mim fazer parte do importante trabal-
ho da WaterAid, como uma Embaixa-
dora. Interesso-me profundamente 
pelas questões de redução da po-
breza e, particularmente, pelo acesso 
à água e ao saneamento, bem como 
pela capacitação das mulheres e das 
raparigas. Através da Fundação Maria 
Mutola, temos estado a trabalhar em 
projectos relacionados com ASH nas 

cos de higiene.
O Director Regional da WaterAid 

para a África Austral, Robert Kampala, 
afirmou: “Apresentar a Maria como 
uma das nossas Embaixadoras é um 
grande orgulho para a organização e 
para a região da África Austral em par-
ticular. Ela tem um talento e influência 
fenomenais e iremos sem dúvida ben-
eficiar-nos tremendamente através 
das suas mensagens e da defesa da 
nossa causa”.

Maria de Lurdes Mutola, com 48 
anos, nasceu em Charmanculo, nos ar-
redores da capital moçambicana, Ma-
puto, uma área com abastecimento 
de água irregular e poucas instalações 
sanitárias condignas. Esta questão des-
pertou a sua paixão para falar sobre a 
deficiente prestação de serviços nos 
países africanos. Maria sempre gos-
tou de desporto e alcançou a fama 
internacional nos Jogos Olímpicos de 
Sydney de 2000, quando se tornou a 
primeira moçambicana de sempre a 
vencer a corrida dos 800 metros. No 
total, Maria ganhou nove títulos mun-
diais na categoria.

O ponto de partida dos esforços de 
Maria será contribuir para sensibilizar 
para o estado das escolas, participando 
no evento global de Regresso às Esco-
las que a WaterAid planeou para o dia 
2 de Setembro de 2020. (Redacção)
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NACIONAL

Desportistas da capital Provincial 
de Sofala, Beira, pediram há dias o 
auxílio do governador da Provín-
cia de Sofala, Lourenço Bulha, para 
persuadir o Presidente demission-
ário da Liga Desportiva de Sofala, 
Mahommed Akkbar, carinhosa-
mente tratado por Papú, a recon-
siderar a sua decisão em nome da 
massificação e desenvolvimento do 
desporto.

Maria de Lurdes Mutola, ex-
campeã Mundial de Atletismo de 
800 metros, foi nomeada, semana 
passada, Embaixadora da Water-
Aid. A campeã mundial e olímpica 
de atletismo (nove vezes) irá des-
empenhar um papel fundamen-
tal para ajudar a aumentar a visi-
bilidade da WaterAid, ao transmitir 
mensagens importantes sobre a 
necessidade de o sector privado, 
governo e comunidade internacio-
nal garantirem mais recursos para 
água, saneamento e higiene (ASH). 

Desportistas exigem resgate da Liga 

Mutola nomeada Embaixadora da WaterAid

dar continuidade com ao projecto, 
facto que abriu caminho para a dis-
solução da equipa principal de futebol, 
com apenas três anos de existência, 
tendo em conta que, a sua existência, 
acarreta custos que, por sua vez, estão 
a levar o Clube a mergulhar num mar 
de dívidas. 

Aliás, depois deste anúncio, al-

guns sócios, adeptos, simpatizantes 
e desportistas de Sofala, incluindo 
apoiantes do Presidente demission-
ário, tentaram sem sucesso em algu-
mas reuniões, persuadi-lo a recuar da 
decisão que muitos acreditam que 
tem a ver, com um alegado “roubado” 
de pontos que levariam a equipa a as-
cender ao moçambola.

Refira-se que, este imbróglio en-
volvia a Liga Desportiva de Sofala e o 
Matchedje de Mocuba, que, depois de 
vários suspenses, a equipa da Zambézia 
viria ser promovida ao principal campe-
onato de futebol moçambicano. 

Na ocasião, adeptos, praticantes 
de futebol incluindo membros da di-
recção da Liga Desportistas de Sofala 

terão organizado uma marcha popu-
lar nas ruas da Beira, na qual, mani-
festava o seu sentimento de descon-
tentamento com a renúncia de Papú e 
pedia a sua reconsideração.

BULHA PROMETE SOLUÇÃO

Dirigindo-se ao grupo de adeptos 
que recebeu em audiência no gabi-
nete de trabalho, Lourenço Bulha 
prometeu marcar um encontro com 
Papú, no sentido de se inteirar das 
rezões que o levaram a abandonar a 
direcção do clube que fundou e, se 
possível, convencê-lo, a recuar na sua 
decisão, tendo em conta que o des-
porto precisa ainda dele no País.

O Governador de Sofala enalteceu 
ainda as qualidades do presidente 
demissionário, classificando-o como 
um homem do desporto desde a sua 
tenra idade. 

Garantiu ainda que no encontro a 
ocorrer brevemente, com Papú, “vou 
transmitir o vosso sentimento e dos 
desportistas de Sofala em geral, de 
que deve continuar no futebol. Esta é 
uma nobre tarefa, sinto-me orgulhoso 
em poder devolver alegria aos aman-
tes do desporto, principal do futebol e 
da província de Sofala”.

Através do regresso de Mahommed Akkbar

JORGE MALANGAZE                                   
Fotos: Hortência Mabjeca

Depois de várias tentativas frus-
tradas, os fazedores de desporto na 
Província de Sofala, dirigiram-se na 
manhã da última quarta-feira ao gabi-
nete de Lourenço Bulha, para lançar 
um grito de socorro, com objectivo de 
pedir a sua intervenção no resgate da 
Liga Desportiva de Sofala.

Em causa está a demissão do em-
presário beirense Mahommed Akk-
bar – Papu, que, além de fundador da 
Liga Desportiva de Sofala, é o princi-
pal rosto financeiro do desporto na 
Província de Sofala.

Papú, como é mais conhecido nos 
meandros desportivos, em finais de 
Junho do ano em curso, teria anuncia-
do em conferência de imprensa o seu 
afastamento da presidência do clube 
que fundou e a dissolução da Liga De-
sportiva de Sofala que esta época iria 
disputar o Campeonato Provincial de 
Futebol de Sofala. 

Na ocasião, o empresário teria jus-
tificado a sua decisão pelo alegado 
esgotamento da sua capacidade 
financeira e sem “bactéria” suficiente 
para continuar em frente do Clube e, 
consequentemente, dar o seu con-
tributo no desenvolvimento do des-
porto em Sofala. 

“Chega um momento que agente 
se sente cansada. Sinto que já dei bas-
tante ao futebol, para mim chegou 
o fim, é momento de dedicar-me à 
minha família e estar mais próximo de 
quem me quer e ama. A idade já não 
permite, já não sou a mesma pessoa, 
o futebol tem ocupado muito o meu 
tempo em detrimento da minha famí-
lia que tanto precisa do meu carinho e 
presença”, justificou-se na altura Man-
homed Akkbar.

Sublinhou igualmente que era o 
momento certo de afastar-se do fute-
bol após várias décadas como diri-
gente, com uma longa passagem pelo 
Têxtil de Púnguè.

“As vezes temos que tomar decisões 
défices, como esta que acabei de to-
mar. Não foi possível chegar ao fim, o 
que tenho é lamentar e dizer muito 
obrigado àqueles que fizeram de mim 
o que sou hoje, que me apoiaram”, 
acrescentou.

Mesmo diante desta decisão, ne-
nhum membro do seu elenco, nem 
sócio mostraram-se interessados em 

Tal é vital na luta contra a COVID-19 
e outras doenças nos países africanos 
onde existe um acesso reduzido a 
água potável e a instalações sanitárias 
condignas. Nos países menos desen-
volvidos em todo o mundo, quase três 
quartos das pessoas não têm uma boa 
higiene em casa (OMS/UNICEF 2017). 

Conhecida como a Menina de Ouro 
de África, a antiga campeã mundial 
dirige a Fundação Maria Mutola, para 
mulheres e raparigas no seu país, en-
corajando capacidades empreendedo-
ras e outros projectos de capacitação. O 
seu estatuto de alto nível irá ajudar, igual-
mente, nas iniciativas de angariação de 
fundos da WaterAid e contribuirá para 
se chegar a várias comunidades com 
vista à mudança de comportamentos 
em termos de higiene, capacitando-as 
a exigir o acesso a água e saneamento 

escolas para ajudar a resolver a terrível 
situação no país. Estou feliz por agora 
fazer parte dos esforços globais con-
certados para ampliar estas questões”.

Em Moçambique, 46% da popu-
lação (cerca de 13 milhões de pes-
soas) não têm acesso a água potável 
e apenas 35% é que têm acesso a 
instalações sanitárias condignas. As 
crianças são mais afectadas por estes 
desafios, com mais de 2500 mortes 
anuais devido à falta de água potável, 
saneamento condigno e serviços bási-

como um direito humano básico. 
Na sua nomeação, Maria de Lurdes 

Mutola afirmou: “É uma honra para 
mim fazer parte do importante trabal-
ho da WaterAid, como uma Embaixa-
dora. Interesso-me profundamente 
pelas questões de redução da po-
breza e, particularmente, pelo acesso 
à água e ao saneamento, bem como 
pela capacitação das mulheres e das 
raparigas. Através da Fundação Maria 
Mutola, temos estado a trabalhar em 
projectos relacionados com ASH nas 

cos de higiene.
O Director Regional da WaterAid 

para a África Austral, Robert Kampala, 
afirmou: “Apresentar a Maria como 
uma das nossas Embaixadoras é um 
grande orgulho para a organização e 
para a região da África Austral em par-
ticular. Ela tem um talento e influência 
fenomenais e iremos sem dúvida ben-
eficiar-nos tremendamente através 
das suas mensagens e da defesa da 
nossa causa”.

Maria de Lurdes Mutola, com 48 
anos, nasceu em Charmanculo, nos ar-
redores da capital moçambicana, Ma-
puto, uma área com abastecimento 
de água irregular e poucas instalações 
sanitárias condignas. Esta questão des-
pertou a sua paixão para falar sobre a 
deficiente prestação de serviços nos 
países africanos. Maria sempre gos-
tou de desporto e alcançou a fama 
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O escritor angolano, José Eduardo 
Agualusa, acaba de falar do seu mais 
recente livro. intitulado Os vivos e os 
outros. A sessão literária teve lugar 
última sexta-feira na Galeria do Porto 
de Maputo, numa sessão que contou 
com o escritor Nelson Saúte, na apre-
sentação.

Com efeito, a sessão serviu para 
promover o livro de Agualusa, com 
direitos a assinatura de autógrafos. 
Para quem não conseguiu deslocar-
se à baixa da cidade de Maputo, até 
porque as entradas estavam limitadas, 
devido às medidas de restrição adop-

tadas na esteira de prevenção da CO-
VID-19, teve espaço para, igualmente, 
acompanhar a conversa sobre Os 
vivos e os outros através das páginas 
Facebook do Porto de Maputo, Galeria 
e do Ministério da Cultura e Turismo.

Segundo avança a sinopse do livro, 
o cenário de Os vivos e os outros “é o 
da beleza única e mágica da Ilha de 
Moçambique - onde decorre um festi-
val literário que reúne três dezenas de 
escritores africanos que, na sequência 
de uma violentíssima tempestade no 
continente (e de um evento muito 
mais trágico, que só depois se reve-

Os vivos e os outros na Pena 
de Agualusa

Seis meses depois de encerrado por 
causa da Covid-19, o Museu Mafalala, 
na cidade de Maputo, reabriu semana 
passadas as suas portas ao público, 
obedecendo as regras de prevenção 
do novo corona vírus e condições de 
higiene e segurança no trabalho para 
o seu staff e público em geral.

A disposição e funcionamento do 
Museu Mafalala foi alterada, em partic-
ular a exposição permanente, poden-
do receber apenas 8 pessoas de cada 
vez com intenção de fazer cumprir o 
distanciamento social. A infraestrutura 

Dois proeminentes músicos 
moçambicanos, nomeadamente, 
Dama do Bling e Calisto Ferreira, aca-
bam de abraçar um projecto social de 
prevenção e combate a Covid-19, na 
província de Sofala. 

Com o efeito, os dois músicos foram 
recebidos em audiência pelo Vice-
Ministro da Cultura e Turismo, Fredson 
Bacar, na última segunda-feira, com o 
objectivo, traçar estratégias para im-
pulsionar a actividade musical, neste 
momento da pandemia, através do 
novo projecto dos artistas, designado 
STOP Covid-19.

Com a iniciativa, Dama do Bling e 
Calisto Ferreira pretendem levar a cabo, 

está equipada por dispensadores de 
álcool, tapetes desinfectantes e termó-
metros.

É extremamente obrigatório o uso 
de máscaras no recinto do museu. 

A taxa de entrada ao museu conti-
nua livre, alterou-se apenas o horário 
de funcionamento do Museu Mafa-
lala passando a funcionar 5 dias por 
semana, de terça-feira a Sábado, entre 
as 10h e as 17h. 

Por um ambiente são e livre da CO-
VID-19 visite os museus de forma pre-
cavida. (Redacção)

uma ampla frente de apaio no com-
bate à Ccovid-19, por meio de acções 
que vão concorrer para esclarecimento 
de dúvidas, divulgação de mensagens 
de prevenção, promovendo palestras e 
comunicação interpessoal, para travar a 
proliferação da pandemia. 

Na esteira do Projecto STOP Covid, 
o Vice - Ministro da Cultura e Turismo, 
louvou a iniciativa dos artistas, e fez 
referência ao projecto Arte no Quin-
tal, lançado para entreter as familias 
moçambicanas e apoiar os músicos 
mas que também tem o objectivo 
de transmitir mensagens que visam 
conter a propagação da pandemia. 
(Redacção)

Museu da Mafalala reabre 
ao público

Bling e Ferreira abraçam 
"Stop Covid-19 "

PUBLICIDADEPUBLICIDADE

lará), permanecerão totalmente iso-
lados durante sete dias. Mas a história 
leva-nos mais longe: a uma série de 
estranhos e misteriosos acontecimen-
tos, que colocam em causa a fronteira 
entre realidade e ficção, passado e fu-
turo, a vida e a morte, e inquietam os 
escritores e a população local”.

Além da conversa com José Edu-
ardo Agualusa e Nelson Saúte, na 
Galeria foi visitada uma exposição de 
fotografias de Bruno Pedro, sobre a 
Ilha de Moçambique, cuja curadoria 
foi confiada ao autor de, claro, Os vivos 
e os outros.

José Eduardo, escritor angolano Nelson Saúte, escritor moçambicano
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Pelo gesto nobre do Chefe de Estado, Filipe Nyusi, 
os veteranos da luta de libertação nacional, estimados 
em 916 cidadãos nacionais, são hoje condecorados, 
na esteira das celebrações dos Acordos de Lusaka, as-
sinalados a 07 de Setembro de 1974, quando passam 
hoje 46 anos.

Nyusi, no uso das competências que lhe são con-
feridas pela alínea I) do artigo 158 da Constituição da 
República de Moçambique, conjugada com o número 
1 do artigo 39 da Lei número 10/2011, de 13 de Julho, 
decidiu, através do Decreto Presidencial, atribuir a 
“Medalha Veterano da Luta de Libertação de Moçam-
bique” a 916 cidadãos nacionais.

A distinção é atribuída em reconhecimento dos feitos 
daqueles que, de forma activa participaram na Luta de 
Libertação da Pátria Moçambicana, nas frentes da luta ar-
mada ou clandestina, do combate diplomático ou da in-
formação e propaganda, da batalha pelo triunfo da inde-
pendência, bem como do esforço abnegado tendente a 
valorização das conquistas da independência nacional, 
da moçambicanidade e do desenvolvimento nacional.

No entanto, porque havia necessidade de proceder à 
imposição de insígnias de Títulos Honoríficos e Condeco-

rações a entidades nacionais, a nível das províncias, esta 
segunda-feira, dia 07 de Setembro corrente, o Presidente 
Nyusi determinou, através de Despacho Presidencial, 
delegar os poderes aos Secretários de Estado da Cidade 
de Maputo e de todas as províncias do país. 

Refira-se que os Acordos de Lusaka foram assina-
dos no dia 7 de setembro de 1974, em Lusaka, capital 
zambiana, entre o Estado português e a FRELIMO), na 
altura, movimento nacionalista que desencadeou a 
Luta Armada de Libertação Nacional, com o objectivo 
de conquistar a independência de Moçambique.

Nestes Acordos, o Estado português reconheceu 
formalmente o direito do povo de Moçambique à 
independência e, em consequência, acordou com a 
FRELIMO o princípio da transferência de poderes, ou 
seja, transferência da soberania que detinha sobre o 
território de Moçambique. 

No âmbito dos mesmos Acordos, foi igualmente es-
tabelecido que a independência completa de Moçam-
bique seria solenemente proclamada em 25 de Junho 
de 1975, data que coincidiria, propositadamente, com 
o aniversário da fundação da FRELIMO, hoje, partido 
político no poder há 45 anos.

BONS EXEMPLOS

Publicidade

XIBAKELA XA BUD
Pancada Pública

XIBAKELA XA BUD


