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DESTAQUE

Originário de Moma, um dos 23 
distritos de Nampula, a província 
mais populosa do país, Eugénio 
Mussa, quadro do Exército na-
cional, é o novo Chefe do Estado 
Maior General das Forças Arma-
das de Defesa de Moçambique 
(FADM), cuja posse foi-lhe con-
ferido pelo Chefe de Estado e Co-
mandante em Chefe das FADM, 
Filipe Nyusi, passando desde ai a 
ser o eixo central do corpo respon-
sável pela defesa da pátria e da 
soberania nacional, numa altura 
em que o país vive, em algumas 
regiões, momentos de grande 
aflição, por causa da insurgência e 
dos araques armados. 

Comando das FADM ganha homem-forte

afectadas por actos terroristas.
Ordens nesse sentido foram trans-

mitidas aos novos chefe e vice-chefe 
do Estado Maior General das FADM, no-
meadamente, Eugénio Mussa e Berto-
lino Capitine, no acto de posse, havido 
última quarta-feira, no Quartel-General, 
em Maputo, sob a orientação do Chefe 
de Estado.

Nyusi recomendou ainda que a 
missão deve ser cumprida numa actua-
ção coordenada com as demais Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) e em est-
reita colaboração com a população.

RECURSOS E TERRORISMO

Noutra variante, Nyusi falou de recur-
sos africanos que muito bem poderiam 
constituir a salvação do continente. 
Disse que os mesmos estão se tornan-
do numa maldição e têm sido alvo de 
pilhagem sistemática, vendo-se o país 
hoje, mergulhado em ataques terroris-
tas com o objectivo de se delapidar as 
suas riquezas.

As acções terroristas em Cabo Del-
gado e da Junta Militar da Renamo, nas 
províncias de Manica e Sofala, são algu-
mas das ameaças sobre as quais as FDS 
devem continuar a dar resposta com 

que passa pelo fortalecimento do co-
mando das FADM, que hoje tem como 
rosto visível o general Eugénio Mussa.

Lembram que o general Mussa, an-
tes da sua indicação para as novas fun-
ções, integrou a comitiva presidencial 
que se deslocou à Tanzânia, concreta-
mente, a 11 de Janeiro corrente, onde 
foi participar em mais um encontro bi-
lateral sobre a situação em Cabo Delga-
do. Na companhia, esteve também Ber-
nardino Rafael, o comandante-geral da 
Polícia da República de Moçambique 
(PRM), que já liderou várias operações 
contra os terroristas em Cabo Delgado.

O general Mussa, antes de assumir o 
novo cargo nas FADM, desempenhou 
funções de comandante operacional 
da zona norte, cargo para o qual lhe foi 
nomeado em Março de 2019, já no pico 
de conflito em Cabo Delgado, activo 
desde verão de 2017.

O Comando Operacional Norte é a 
entidade responsável por coordenar 
todas as operações de combate contra 
a insurgência armada na província de 
Cabo Delgado.

A nomeação de Mussa para o co-
mandante da zona norte, foi da re-
sponsabilidade do anterior ministro, 
Atanásio Salvador M’tumuke, substi-
tuído por Jaime Neto, no segundo Gov-
erno de Filipe Nyusi.

Ele, o general Mussa, é visto como 
um dos poucos senão o único militar de 
alta patente capaz de motivar os solda-
dos a se unirem pela mesma causa que, 
neste momento, se resume à defesa da 
pátria e soberania moçambicana. 

MISSÃO IMEDIATA

Como missão imediata das FADM, o 
Presidente da República, Filipe Nyusi, já 
definiu o restabelecimento da paz no 
norte de Cabo Delgado, bem como 
no centro do país, regiões seriamente 

em todas as áreas das FADM, segundo 
o Presidente Nyusi que esclarece ainda 
que a medida insere-se também no 
refrescamento do sector e na busca de 
uma equipa a quem está depositada a 
confiança de que conferirá maior veloci-
dade no cumprimento cabal da missão 
constitucionalmente consagrada.

Refira-se que os novos dirigentes 
militares tomam posse numa altura em 
que o país, a região e o mundo enfren-
tam enormes adversidades decorren-
tes da ocorrência de vários fenómenos 
e do estágio do próprio processo de 
edificação da nação. “Referimo-nos aos 
pilares da paz, consolidação do Estado 
de Direito Democrático e da impreterív-
el agenda de desenvolver Moçam-
bique, num cenário em que temos de 
responder e superar alguns desafios 
de realce que podem pôr em causa a 
soberania e marcha rumo ao desen-
volvimento”, disse Nyusi, acrescentando 
que, as acções dos terroristas em partes 
da província de Cabo Delgado, que 
têm como consequência o surgimento 
massivo de deslocados e os ataques 
armados em pontos localizados das 
províncias de Manica e Sofala, afectam 
a livre circulação de pessoas e bens.

Em reconhecimento aos antigos 
chefe e vice-chefe do Estado-Maior 
General, Filipe Nyusi disse que durante 
os anos em que dirigiu as FADM, o Gen-
eral do Exército, Lázaro Menete, não 
obstante as condições adversas, soube 
cumprir com zelo, disciplina e respon-
sabilidade as tarefas acometidas, com 
elevado sentido patriótico e de missão.

Nyusi deixou também uma palavra 
de apreço ao Tenente-General, Raul 
Dique, pelo profissionalismo e papel 
central desempenhado na qualidade de 
vice-chefe do Estado-Maior General das 
FADM, frisando que, com o seu coman-
do, os inimigos do povo moçambicano 
não conseguir lograr os seus intentos.

Eugénio Mussa, que substitui ao 
cargo Lázaro Menete, foi também 
promovido apatente de General do 
Exército e Bartolino Capitine ao posto 
de Tenente-General, lugar antes detido 
por Raul Dique. 

cada vez maior contundência e eficácia 
combativa.

A resposta, segundo Nyusi, deve 
estar conjugada com a capacidade da 
valência de cada uma das componen-
tes das FDS, em geral, e das FADM, em 
particular. 

Os desafios do país e as constantes 
ameaças à paz e ao desenvolvimento, 
clamam por uma maior acutilância, din-
amismo e eficácia na acção das FADM, 
impondo-se desde já o aprimoramen-
to dos seus níveis organizacionais e de 
combatividade.

As forças de defesa terão que cumprir 
cabalmente com a missão de preservar 
a paz e tranquilidade em Moçambique, 
porque esta é a única condição que 
permitirá a contínua luta pelo desen-
volvimento, sendo que, o alcance deste 
desiderato não virá ao acaso, mas das 
acções que forem levadas a cabo pelo 
comando das FADM, confiado ao gen-
eral Mussa.

PORQUÊ DA MUDANÇA NO 
COMANDO?

A mudança no comando do exér-
cito tem em vista imprimir o novo 
dinamismo que se pretende reflectido 

Da esquerda para direita: Eugénio Mussa, Filipe Nyusi e Bertolino Capitine

MIGUEL MUNGUAMBE                                                     
Fotos: GIPR

Eugénio Mussa que, hoje, assume 
novas funções no Exército, é uma 
importante estrutura que vem se fir-
mando como homem-forte das FADM, 
desde os primórdios da sua carreira. Es-
pecialista em Infantaria, Mussa conhece 
o terreno para o qual foi indicado para 
demonstrar as suas competências e 
profissionalismo.

Há pouco dias, recorda-se, Eugénio 
Mussa prometeu, usando a comuni-
cação social, maior vigor na luta contra 
os rebeldes. A sua promessa foi notável, 
pois demonstra grande moral combati-
va e cometimento à casa que preocupa 
o país, faz tempo.

No seu perfil, conta ainda que passou 
o início da sua carreira militar envolvido 
nas operações de combate contra a 
RENAMO (1976-1992). Foi promovido a 
major-general do exército em Novem-
bro de 2011, passando pela brigada de 
Formação e de Comandante do Ser-
viço Cívico do Exército. 

Sob o comando de um homem-
forte, como este general, acredita-se, 
não haverá mais soldados fracos no 
Exército e este ano poderá ser deci-
sivo para se combater a insurgência 
em Cabo Delgado, uma província que, 
no mapa do mundo, é descrita como 
rica em gás natural e outros minérios. É 
também em Cabo Delgado onde está 
a ser feito o maior investimento que se 
destina à construção da já chamada “Ci-
dade do Gás”, na península de Afungi, 
onde se prevê aplicar 125 mil milhões 
de dólares americanos até meados de-
sta década em projetos de exploração 
de gás natural na região. 

Multinacionais, como a petrolífera 
norte-americana Anadarko ou o con-
sórcio da Eni (grupo italiano) com a 
americana Exxon Mobil e a chinesa 
CNODC – China National Oil and Gas 
Exploration and Development Corpo-
ration, estão no terreno a desenvolver 
suas actividades, sendo importante a 
protecção dos seus investimentos, o 

Este ano é decisivo para se combater insurgência em Cabo Delgado 

- Sob o comando do general Eugénio Mussa, com uma carreira brilhante nas FADM, acredita-se que não haverá mais soldados fracos no Exército Nacional
- Constantes ameaças à paz e ao desenvolvimento clamam por uma maior acutilância, dinamismo e eficácia na acção das FADM, impondo-se desde já o aprimoramento dos seus níveis de organização e de combate.

Novo general do exército pronto para batalha
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supostos legais, o Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo (TJCM)”, mediante 
a promoção do Ministério Público de-
cretou quinta-feira, a prisão preven-
tiva dos arguidos.

Aliás, a PRC, sustenta a promoção 
da prisão preventiva, pelo facto de, das 
diligências realizadas até quinta-feira, 
21 de Janeiro, se ter constatado que os 

eleições credíveis, justas e transparen-
tes e só assim é que podemos garantir 
a verdadeira democracia, por isso, os 
novos componentes da CNE têm uma 
grande responsabilidade de trabalhar 
com muita criatividade em coordena-
ção com os outros membros do Sec-
retariado Técnico de Administração 
(STAE), os Membros da Mesa de Voto 
(MMV), assim como a colaboração de 
toda a sociedade civil”, concluiu.

A denúncia foi feita em 2020 pela 
AT, tendo na sequência, sido instaura-
dos pela Procuradoria da República da 
Cidade de Maputo, cinco processos-
crimes, registados sob os números: 
1778/1101/P/20; 1376/1101/P/20; 
272/1101/P/20; 1317/1101/P/20 e 
1377/1101/P/20.

“Assim, por estarem reunidos pres-

para as cores partidárias, porque só 
assim Moçambique poderá alcançar a 
verdadeira democracia.

“Os novos membros da CNE devem 
trabalhar com transparência sem olhar 
para as cores partidárias, despindo-se 
de tudo que possa interferir no seu tra-
balho e agindo de forma responsável, 
pensando sempre na preservação da 
democracia.

Em Moçambique precisamos de 

eventual responsabilização pelos crimes 
bárbaros que já cometeu, desde que se 
desmembrou da Renamo e foi criar um 
pequeno grupo, por si autoproclamado 
Junta Militar da Renamo.   

Enquanto Nhongo teme pela sua re-
sponsabilização pelos crimes cometidos, 
as operações de busca para localizar a sua 
pessoa e os seus comparsas continuam, 
envolvendo as Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS). Aliás, o ministro da Defesa 
Nacional, Jaime Neto, afirmou à imprensa 
que as FDS não se vão cansar até que cap-
turem o líder da Junta Militar da Renamo.

“Há trabalhos que estão sendo feitos, 
incluindo o de perseguição até à captura. 
Então aguardem pelas notícias pois as 
FDS estão a fazer o seu trabalho”, explicou.

Recorde-se que o Presidente Filipe 
Nyusi já convidou Nhongo a retirar-se 
das matas e juntar-se ao processo do 
Desarmamento, Desmobilização e Re-
integração (DDR), em curso. “No entanto, 
ele recusou-se e nós, porque não temos 
outra via, vamos procurá-lo até o locali-
zar”, disse Neto, detentor da pasta de De-
fesa Nacional. (MM)

funcionários das Alfândegas, em con-
luio com os despachantes e ajudantes 
aduaneiros, desviaram somas avultadas 
de dinheiro que estavam destinadas aos 
cofres do Estado para a regularização de 
softwares importados, assim como, para 
o pagamento de direitos aduaneiros.

Todavia, a defesa dos arguidos 
mostra-se revoltada, alegadamente 
por não concordar com a decisão do 
TJCM de decretar a prisão preventiva, 
porquanto os arguidos sempre esti-
veram disponíveis e dirigiam-se vol-
untariamente à Procuradoria, sempre 
que eram solicitados.

“Por que razão os arguidos foram 
presos, preventivamente, se iam soz-
inhos à Procuradoria quando eram 
chamados?”, questionam os causídi-
cos.  Refutam, ainda, os argumentos 
do Tribunal, de que havia perigo por 
parte dos arguidos, e por isso, optou-se 
pela aplicação da medida de coacção 
máxima. “Aquilo foi uma emboscada”, 
deploram os advogados, tendo de 
seguida, lamentado o facto de, nos 
últimos tempos, a Procuradoria-Geral 
da República ter supostamente adop-
tado, aliás, orientado, a prisão preven-
tiva fora de flagrante delito, e da inex-
istência de qualquer perigo de fuga ou 
de perturbar as investigações, como 
modus operandi da sua actuação.

“Os órgãos de administração da 
justiça devem melhorar este quesito, 
pois existe um instrumento que de-
fende outras medidas de coacção fora 
a prisão preventiva. Não devemos per-
mitir que esta moda vinque”, conde-
nam os advogados.

ANSELMO SENGO                                               
Email: sengoans@yahoo.co.br

Segundo uma nota de imprensa 
da Procuradoria da República, na ci-
dade de Maputo (PRC), a detenção 
dos 8 arguidos, dos quais três são fun-
cionários da Autoridade Tributária de 
Moçambique (AT) e os outros cinco 
são cidadãos ligados aos serviços de 
despacho aduaneiro, tem como base 
a suspeita da prática do tipo legal de 
crime, designadamente, corrupção 
activa, corrupção passiva, peculato e 
falsificação de documentos. 

ZAQUEU MASSALA                                              
Email: kmassala@gmail.com

Para o articulista, muitos actores en-
volvidos neste debate têm-se limitado 
apenas a atacar os representantes deste 
órgão, no lugar de esperarem para ver, 
se os mesmos são ou não competentes 
para desenvolverem as suas funções.

Ao jornal, a fonte adianta que a 
transparência no trabalho é funda-
mental para a CNE ganhar mais credib-
ilidade no país e no mundo, apelando 
desde já a uma maior dedicação aos 
novos representantes do órgão dirigi-
do por Carlos Matsinhe, um homem 
de Deus na terra, integrado na Igreja 
Anglicana como Bispo.

Alfazema afirma ainda que esta não é 
altura para se discutir pessoas, devendo 
os representantes da CNE preocupar-se 
em organizar as próximas eleições de 
forma livre, justa e transparente. 

Diz ainda que os novos quadros 
do órgão eleitoral devem corrigir os 
problemas do passado, trabalhando 
como manda a lei eleitoral e demais 
legislação nacional e não olharem 

“Ele já está com medo de se movi-
mentar, como o fazia dantes, e passa a 
vida escondido numa gruta, temendo 
pela sua captura”, sussurrou, ao nosso 
jornal, uma fonte da “inteligência militar”, 
que tem subsidiado as actividades de 
segurança nacional, com uma base sól-
ida de informações precisas e confiáveis 
para que sejam utilizadas com êxito.

“A procura a Nhongo está a ser feita 
em tudo o que é lugar deste Moçam-
bique, e não se limita apenas às zonas 
onde este tem actuado, porque ao aper-
ceber-se de que está a ser procurado, 
pode mudar de esconderijo para outros 
sítios menos suspeitos”, ajuntou a fonte. 

Refira-se que para além de Sofala, a 
Renamo manteve, nos últimos anos, ho-
mens operativos em regiões recônditas 
do norte de Inhambane, na região de 
Morrumbala (na Zambézia) e em Tete 
(onde operava um dos filhos de André 
Matsangaíssa, fundador da Renamo, 
que integra o grupo de Nhongo).

A fonte disse ainda que o procurado, 
neste momento, mesmo que se queira 
entregar voluntariamente, teme pela 

“Emboscada” da justiça enerva 
Advogados 

Alfazema Desdramatiza debate

Cerco a Nhongo mais 
apertado

A aplicação da prisão preventiva   
uma medida de coacção consid-
erada de extrema, para oito argui-
dos suspeitos de desvio de 11 mil-
hões de meticais da Autoridade 
Tributária de Moçambique (AT), 
ocorrido no Terminal de carga do 
aeroporto internacional de Mapu-
to (TIAR)  , pelo Tribunal Judicial da 
cidade de Maputo (TJCM), apan-
hou, de surpresa, os arguidos e 
os advogados de defesa alegada-
mente porque não estão reunidos 
os pressupostos legais para a sua 
decretação, nomeadamente, o 
perigo de fuga, de perturbação 
das investigações e também por 
ser fora de flagrante delito. “Nos 
últimos tempos, a Justiça, prin-
cipalmente a Procuradoria, tem 
usado emboscadas para prender 
pessoas fora de flagrante delito. 
Esta moda não pode vincar”, ref-
erem os advogados contactados 
pela nossa reportagem. 

Dércio Alfazema, director de programas no Instituto Para Democracia Multipartidária (IMD), desdramatiza o 
debate que se levanta em diversas esferas da sociedade sobre os novos representantes da Comissão Nacional 
de Eleições (CNE), afirmando que qualquer tipo de crítica sobre a matéria devia cingir-se às competências e 
não às pessoas que compõem este órgão, responsável pela supervisão de todos os actos e operações eleitorais 
para os órgãos de soberania e do poder local em Moçambique.  

O cerco está cada vez mais apertado a Mariano Nhongo, o desertor da 
Renamo, hoje liderando uma pequena facção armada, denominada 
Junta Militar da Renamo, que cria desordem nas províncias de Sofala e 
Tete, na região centro do país.

Desvio de 11 milhões da AT leva oito arguidos à cadeia

Novos quadros da CNE

- Ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, diz que as FDS não se vão cansar antes de 
localizar o paradeiro do líder da Junta Militar da Renamo

Terminal de carga no Aeroporto Internacional de Maputo

Dércio Affazema minimizando debate em torno dos novos membros

Ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto Líder da Junta Militar, Mariano Nhongo

DESTAQUE
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Os mesmos dados do MISAU indi-
cavam ainda que em Moçambique 
existiam até aquela data, um cumu-
lativo de 1.335 pacientes internados, 
sendo que 228 estavam internados 
nos Centros de Internamento de CO-
VID-19 e em outras Unidades Hos-
pitalares. Note-se que 79.4% destes 
pacientes encontram-se na cidade de 
Maputo.

Os pacientes internados padecem 
de patologias crónicas diversas, sendo 

que as mais frequentes são a Hiperten-
são Arterial e a Diabetes Mellitus.

No entanto, na mesma semana, 
o director nacional de Assistência 
Médica, Ussene Isse, anunciou que o 
hospital central de Maputo e geral de 
Mavalane, duas unidades sanitárias 
com centros de internamento para 
doentes com Covid-19, já registam 
ruptura da sua capacidade. A mesma 
situação de esgotamento de capacid-
ade, regista-se igualmente a nível das 

unidades sanitárias do sector privado. 
Aliás, relatos de alguns familiares de 
doentes que morreram por Covid-19, 
na cidade de Maputo, incluindo nas 
redes sociais, descrevem o drama por 
que tiveram que passar, e alguns ainda 
passam, para conseguir uma cama 
tanto nos hospitais públicos assim 
como privados para internamento. Al-
guns, chegam a levar mais de dois dias 
à procura de camas.

Por isso, devido à sobrelotação dos 

hospitais e ao aumento de casos de 
infecções por Coronavírus, o ministro 
da Saúde, Armindo Tiago, assegurou, 
sexta-feira, no fim da visita do Chefe do 
Estado ao HCM que o Hospital Geral 
de Mavalane (HGM) vai aumentar a 
sua capacidade até à próxima semana, 
com a chegada de mais 320 camas. 
Paralelamente, Armindo Tiago anun-
ciou, igualmente, que três edifícios 
serão readaptados para responderem 
a questões de emergência imposta 
pela pandemia, bem como a instala-
ção de uma tenda com capacidade 
para albergar 200 camas. Fez saber 
ainda que em todo o país, 1.500 profis-
sionais de saúde já foram infectados 
pela Covid-19, e daquele número, 400 
continuam positivos. Na ocasião, o di-
rector-geral do HCM, Mouzinho Saíde, 
deu a conhecer que a enfermaria de 
trânsito montada foi transformada em 
centro de internamento para doentes 
com Covid-19. Tem capacidade para 
100 camas, sendo que apenas 65 
estão ocupadas, prevendo o seu es-
gotamento nos próximos dias devido 
à pressão que se regista. 

NYUSI ALERTA SINAL 
VERMELHO

A 13 de Janeiro, o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, já havia alerta-
do, na sua comunicação à Nação, no 
âmbito do Estado de Calamidade 
Pública, que o país estava no sinal ver-
melho rumo ao colapso do sistema 
nacional de saúde.

“O que quer dizer que, se não nos 
anteciparmos com medidas arrojadas, 
poderemos esgotar a capacidade 
ainda existente. E isso pode conduzir 
ao colapso do nosso Sistema Nacional 
de Saúde. Não podemos permitir que 
isso aconteça”, advertiu Nyusi. 

Nyusi sustentou a sua antevisão, 
pelo facto de, desde o início do ano 
2021, a situação da Covid-19 ter-se 
alterado profundamente, mormente 
ao aumento de casos de infecções, de 
óbitos e de doentes internados.

Neste período, segundo o Chefe 

O Ministério da Saúde (MISAU) 
alerta que o Hospital Central de 
Maputo (HCM) e Hospital Geral 
de Mavalane (HGM), incluindo o 
sector privado está num cenário 
de pré-catástrofe, devido ao es-
gotamento da sua capacidade 
de internamento. Só nas últimas 
semanas, Moçambique, em par-
ticular a cidade de Maputo, vem 
registando uma aceleração de 
casos de infecção, internamen-
tos e óbitos devido à Covid-19. 
Até sexta-feira, 22 de Janeiro, 
dados do MISAU apontavam 
que Moçambique contava com 
10.696 casos activos e 290 óbitos 
devido à COVID-19.

Covid-19 prenuncia 
pré-catástrofe sanitária 

- Até Sexta-feira, 22 de Janeiro, dados do MISAU apontavam que Moçambique contava com 10.696 casos activos e 290 
óbitos devido à COVID-19.

ANSELMO SENGO                                                   
Email: sengoans@yahoo.co.br

Até sexta-feira, 22 de Janeiro, da-
dos do MISAU indicavam que em 
Moçambique existia um cumulativo 
de 3.929.693 pessoas rastreadas para 
a COVID-19 nos diferentes pontos de 
entrada.

Destas, 81.307 haviam sido sub-
metidas à quarentena domiciliar e na 
mesma data, 14.021 pessoas obser-
vavam ainda a quarentena domiciliar 
e 3.049 contactos de casos positivos 
estavam em seguimento.

Ainda na mesma data, 22 de Ja-
neiro de 2021, haviam sido testados 
cumulativamente 319.169 casos sus-
peitos, dos quais 2.998 tinham sido 
nas últimas 24horas, em que 623 in-
divíduos tinham testado positivo para 
COVID-19.

Destes, 567 indivíduos eram de 
nacionalidade moçambicana, 47 es-
trangeiros e 9 de nacionalidades ainda 
por serem apuradas.

Todos os novos casos reportados 
eram o resultado de transmissão local, 
sendo que a cidade de Maputo havia 
registado 375 casos, correspondentes 
a 60.2% do total dos casos novos em 
todo o país, seguida pela província 
de Inhambane com 106 casos, cor-
respondentes a 17%. Nesse contexto, 
Moçambique contava até sexta-feira 
com um cumulativo de 30.848 casos 
positivos, dos quais 30.532 eram de 
transmissão local e 316 importados.

Hospitais de Maputo esgotam capacidade de internamento

Edifício sede do MISAU

Tendas montadas no HCM para doentes da COVID-19
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para passeios nos espaços definidos 
para pedestres, tais como passeios e 
calçadões, mas sem aglomerações;

12. A realização de campeonatos 
nacionais em todas as modalidades 
desportivas, deve decorrer sem a pre-
sença de público;

13. Mantemos autorizados os tre-
inos das selecções e equipas nacionais;

14. São, ainda, autorizadas as com-
petições de ténis, natação, automo-
bilismo, motociclismo, ciclismo, atle-
tismo, patinagem em linha, tiro, vela e 
canoagem, desde que praticadas de 
forma individual;

15. Os eventos privados devem 
ter o limite máximo de trinta partici-
pantes (antes eram 50) se realizados 
em espaços fechados ou semi-abertos 
(salas, tendas ou equivalentes), ou de 
cinquenta pessoas (antes eram150) se 
realizados ao ar livre, garantindo o dis-
tanciamento de pelo menos dois met-
ros e a estrita observância das medidas 
de prevenção;

16. Os eventos privados incluindo 
os casamentos e aniversários não po-
dem ir para além das 20 horas.

17. O incumprimento das medidas 
previstas no documento a ser decreta-
do constitui transgressão e desobe-
diência, puníveis nos termos da lei.

18. Para os casos de desobediência 
e reincidência, para além do previsto 
no número anterior, é instaurado o 
competente processo ao tribunal judi-
cial da área de ocorrência da infracção.

19. São introduzidas ainda as se-

21. A realização do cadastro excep-
cional e da prova de vida devem ser 
por via não presencial;

22. Os documentos oficiais caduca-
dos são considerados válidos até 31 de 
Maio de 2021;

23. Gostaríamos ainda de exortar a 
todos os intervenientes directos e indi-
rectos, dos sectores público e privado, 

guintes medidas: é autorizada a 
realização de cultos, conferências, re-
uniões e celebrações religiosas desde 
que não excedam cinquenta pessoas.

20. As cerimónias fúnebres não de-
vem exceder o número máximo de 
vinte participantes ao velório e caso 
seja relacionado com a Covid-19 posi-
tivo, apenas dez participantes;

no sentido de: a) Reforçar a aplicação 
de tecnologias de informação para re-
duzir as aglomerações nas instituições 
públicas e privadas; b) Retomar o tele-
trabalho, principalmente para os indi-
víduos em risco de desenvolver doen-
ça grave; c) Fiscalizar continuamente 
todos os mercados, estabelecimentos 
comerciais, paragens de autocarros, 
transportes públicos e outros locais 
onde se verifiquem aglomerados, de 
modo a garantir a observância das 
medidas de prevenção já adoptadas; 
d) Responsabilizar os dirigentes das 
instituições públicas e privadas onde 
se verifiquem aglomerados de utentes 
dos serviços.

24. Para além destas medidas res-
tritivas, aqui e hoje actualizadas, são 
consideradas válidas todas as medidas 
constantes do Decreto nº110/2020, de 
18 de Dezembro, em tudo que não for 
contrário a esta comunicação oficial.

INIMAGINÁVEL

Um estudo recentemente elab-
orado e publicado no Brasil, revela que 
a experiência que a pandemia de Co-
vid-19 impõe para a quase totalidade 
da população do planeta, vivida e 
compartilhada em velocidade quase 
instantânea, é da ordem não só do 
inimaginável mas, uma vez vivida, do 
irrepresentável que se equipara a uma 
catástrofe.

Refere ainda que no caso da Co-
vid-19, a dimensão colectiva do 
trauma é vivida como uma ruptura 
catastrófica, uma catástrofe não ape-
nas sanitária e social, mas uma ca-
tástrofe psicossocial. Diferentemente 
das definições de catástrofe apoiadas 
nas ciências naturais ou exactas, Kaes 
(2005) reconhece que as previsões de 
catástrofes sociais são muito mais ar-
riscadas assim como, podemos dizer, 
as previsões dos seus desdobramen-
tos, justamente porque o drama das 
catástrofes sociais reside justamente 
na paralisação ou auto paralisação das 
estruturas de pensamento e de acção. 

Nesta catástrofe psicossocial da 
Covid-19, ao mesmo tempo em que 
lutamos individual e colectivamente 
para não sucumbir, em todos os senti-
dos, e para sobrevivermos como indi-
víduos, famílias, sociedades e espécie 
humana, somos paradoxalmente 
confrontados, como sujeitos, com o 
que talvez seja a maior exigência de 
trabalho psíquico.

do Estado, “o nosso país registou 
um aumento significativo no número 
de casos, internamentos e óbitos, com 
uma média de 422 novos casos por 
dia, um total de 233 internamentos 
(correspondentes a 23% do total de in-
ternamentos) e 39óbitos (19% do total 
de óbitos)”.

Na altura, a proporção de camas nos 
cuidados intensivos era descrita como 
preocupante, sendo de 50% nos ser-
viços públicos de saúde e de 80% nos 
privados. 

Por isso, Filipe Nyusi anunciou que 
era absolutamente vital e urgente re-
activar algumas destas medidas restri-
tivas e assegurar que todos os sectores 
da sociedade cumprem escrupulosa-
mente as directivas. Assim, anunciou 
como novas medidas as seguintes:

1.Os órgãos de comunicação são 
convidados a reforçar as acções de 
educação em formatos mais criativos 
e mais eficientes para a transmissão 
das mensagens que visam a mudança 
de comportamento;

2. No âmbito do fortalecimento da 
vigilância nos pontos de entrada, pas-
sa a ser exigido o teste de Covid-19 a 
todos os viajantes e são estabelecidos 
postos de controlo no trajecto dos ca-
mionistas;

3. As pessoas que apresentem 
sintomatologia respiratória ou febre 
comprovadas, não se devem fazer pre-
sentes aos locais de trabalho/ensino 
ou outro local público. Sobre este caso, 
apela-se a uma maior vigilância indi-
vidual e colectiva;

4. É restringido o horário de funcio-
namento dos restaurantes e casas de 
pasto para o período entra as 06:00 e 
20:00horas, de segunda à sexta-feira, e 
entre as 06:00 e 15:00horas do sábado 
e domingo. Nestes estabelecimentos, 
o número de clientes é limitado de 
acordo com a capacidade de lotação 
de cada estabelecimento, recomen-
dada pelas entidades competentes;

5. São suspensas, temporariamente, 
as atribuições de licenças de porta 
aberta, licenças de restauração e de 
bottle store;

6. É restringido o horário de toda 
a actividade comercial com encerra-
mento às 18 horas;

7. São encerrados os seguintes esta-
belecimentos: discotecas, salas de jo-
gos, casinos, bares e barracas de venda 
de bebidas alcoólicas; 

8. Os bottle stores passam a adop-
tar o horário das 08:00 às 13:00horas, 
sendo proibido o consumo de bebi-
das alcoólicas no local, e encerrados 
aos domingos;

9. É suspensa, temporariamente, 
a realização de actividades culturais 
nos cinemas, teatros, museus, galerias, 
centros culturais, auditórios e similares, 
bem como actividades culturais em 
empreendimentos turísticos de res-
tauração e similares;

10. São suspensas todas as activi-
dades em ginásios, piscinas públicas e 
outros locais públicos e privados para 
o desenvolvimento do exercício físico;

11.É interdito o uso das praias 
como local de recreação para ban-
histas, mantendo-se a autorização 

Dor e luto nas famílias
Perante o aumento de casos de 

infecções no País, o número de óbi-
tos pela Covid-19 em Moçambique 
também tem vindo a disparar desde 
o início do mês de Janeiro corrente, 
causando dor e luto nas famílias. Em 
Paralelo, um número significativo de 
figuras públicas declarou-se publi-
camente doentes da Covid-19, tais 
como Samora Machel Júnior, o pri-

mogénito do Primeiro Presidente de 
Moçambique independente; o escritor 
Mia Couto; José Sambo, vereador de 
Planeamento Territorial e Urbanização 
no Município da Matola; José Jaime 
Macuiane, académico; Calane da Silva, 
jornalista e escritor, entre tantos outros. 

A história de Janeiro de 2021 foi igual-
mente marcadamente pintado a negro, 
com a morte, segundo o MISAU, por 

problemas relacionadas com dificul-
dades respiratórias de governantes, ex-
governantes, incluindo individualidade 
como, Mário Ferro, jornalista e publici-
tário; António Bomba, médico urologista 
e antigo Director geral do Hospital Cen-
tral de Maputo (HCM); António Mujovo, 
médico e assessor do actual Ministro 
da Saúde, Armindo Tiago; Lídia Cossa, 
Presidente do Conselho Municipal de 

Chókwé; Filomena Maiópué, Direc-
tora provincial de Agricultura e Desen-
volvimento Rural, em Inhambane. 

Fora desta lista, várias outras per-
sonalidades públicas e privadas 
perderam a vida por conta da Co-
vid-19, uma pandemia que conti-
nua a fazer das suas, aumentando a 
dor e sofrimento em muitas famílias 
moçambicanas.

Maputo já sem espaço para internamento

Armindo Tiago, ministro da Saúde
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A polícia não deve vacilar!Editorial

Jornal Público Assinatura 2020

Entrega ao domicílio
Ano/Mtn Semestral Trimestral 

4.200,00 2.200,00 1.500,00

Depois das festividades que marcaram 
a transição do ano que pelo Chefe de 
Estado, Filipe Nyusi, foi descrito como 
atípico, o “Público” volta às bancas, numa 
altura em que, no país, passam 10 dias 
após a entrada em vigor das medidas 
mais severas para a contenção da Co-
vid-19, em todo o território nacional. Pela 
frente, temos ainda 11 dias da vigência 
destas medidas que, a serem cumpridas, 
os ganhos para o país serão enormes. 

As novas medidas, embora duras, têm 
como foco o prosseguimento da estra-
tégia de equilibrar e manter a economia 
para a sociedade funcionar e, ao mesmo 
tempo, controlar o alastramento do novo 
coronavírus em Moçambique.

Trata-se de medidas acertadas e adop-
tadas pelo Executivo de Filipe Nyusi face 
à evolução progressiva de casos da Co-
vid-19, precipitadas pelos aglomerados 
que se registaram, com algum exagero, 
durante a quadra festiva do Natal e do Fim 
do Ano, período durante o qual todas as 
normas restritivas e atinentes à preven-
ção da doença foram “chutadas”, na sua 
generalidade, o que, consequentemente, 
viria a contribuir para o agravamento da 
situação no que tange ao controlo da 
propagação da doença, hoje. 

Recordam que em meados de 

Dezembro passado, quando o Gov-
erno decidiu aliviar algumas medidas, 
até então em vigor, no quadro do es-
tado de calamidade pública, advertiu, ao 
mesmo tempo, para a necessidade de 
os moçambicanos terem que agir com 
responsabilidade e, acima de tudo, real-
ismo sob o risco de não só recuar como 
adoptar mecanismos mais severos para 
evitar a propagação da doença. Para a 
infelicidade de muitos moçambicanos, 
um grupo minoritário, que se acredita, 
irresponsável, desafiou a determinação 
governamental, desrespeitando as re-
gras impostas, colocando em risco a sua 
própria saúde, bem como a dos seus 
próximos e do país em geral.

Este grupo minoritário, ao que tudo 
indica, não tem a mínima dimensão dos 
danos que a doença está a causar no teci-
do social e económico do país, precisa-
mente numa altura em que as estatísticas 
oficiais do Ministério da Saúde (MISAU) 
indicam que a Covid-19 já causou, em 
Moçambique, centenas de óbitos e mais 
de 10 mil infectados, desde que se repor-
tou, no país, o primeiro caso da pandemia 
global, a 22 de Março do ano passado. 
São números bastante assustadores que 
nos conduzem a apoiar, incondicional-
mente, o endurecimento das medidas 

O Canhão

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

As coisas são lindas quando elas são 
tratadas de modo. A quem diga que os 
nossos dirigentes mão tem problemas 
com as suas esposas porque elas tem 
de tudo em casa, apenas nalguns de 
relação amorosa devido as agendas 
dos nossos dirigentes. O dirigente viaja 
muito, trabalha muito, não tem tempo 
para a família e isso acaba as vezes nas 
traições. Este problema não é so dos 
dirigentes, também a classe de jor-
nalistas encara também com muita 
frequência. Alguns já se divorciaram 
porque um amigo pegou na mulher 
do amigo e bateu. Por outro porque 

ela precisa de alguém por perto e mais. 
Ora, vamos ao que um amigo meu me 
contou sobre a diferença de esposa e 
uma amante:

Os homens tem sempre razão 
quando fazem algo…agora percebo 
o porque da outra…

Foi provado, cientificamente, que 
todo homem precisa de duas mul-
heres - uma em casa, outra fora de 
casa.  Para entender, é muito simples: 
A esposa cuida da casa, dos filhos e de 
suas roupas. A outra cuida de você. A 
esposa fala dos problemas, das con-
tas a pagar, das dificuldades do dia. A 
outra fala da saudade que sentiu de 
você durante esse mesmo dia. A es-
posa compra um perfume caro para ir 
a uma festa. A outra usa perfume caro 
só para você. A esposa dorme com 
aquele pijama velho e confortável. A 
outra coloca uma lingerie sensual para 
te esperar. A esposa reclama das coi-
sas que faltam em casa. A outra ajeita 
tudo para que nada falte quando você 
chegar. A esposa telefona para que 
não se esqueça de passar na farmácia, 

no talho, no supermercado, na padaria 
e na escola das crianças. A outra tele-
fona apenas para ouvir sua linda voz.

Por que não trocar a esposa pela 
amante?

Pelo simples facto de que a amante, 
se for viver com você, passará para o

papel de esposa e logo, você pre-
cisará arrumar outra. Como reconhecer 
a outra ideal? Não pode ser muito boni-
ta, caso contrário você a terá por pouco 
tempo, ou não será o único da parada. 
Ela não quer casar-se e escolheu você 
justamente porque é casado. Se ela for 
casada também, melhor as chances de 
dar certo, pois, ela jamais irá telefonar 
para sua casa ou colocá-lo em situações 
difíceis quando se encontrarem num 
supermercado. Ela irá ligar para seu es-
critório com aquela voz sensual (que só 
a outra tem) e se seus colegas atender-
em e te passarem a ligação, ficarão mor-
rendo de inveja, porque você apenas 
atende, fala baixinho e não abre o jogo...

CONCLUSÃO: O homem não é 
infiel, ele apenas tem caprichos pas-
sageiros.

preventivas adoptadas pelo Governo, 
uma vez que têm em vista evitar graves 
perturbações no tecido socioeconómico 
e, outrossim, o colapso do Sistema Nacio-
nal de Saúde (SNS).

Durante a quadra festiva, a minoria 
“irresponsável” entendeu, erradamente, 
que o relaxar de certas medidas, em 
Dezembro passado, significasse o baixar 
dos braços nos esforços de combate à 
doença. Que assumam a culpa quanto 
à dureza das medidas restritivas anun-
ciadas pelo Governo, a 15 de Janeiro cor-
rente. Ainda assim, o receio cresce na so-
ciedade em relação ao comportamento 
deste grupo minoritário que, entretanto, 
pode pretender arrastar consigo compa-
triotas distraídos e continuar a desafiar o 
Governo, não cumprindo com as medi-
das.

Devemo-nos associar ao Governo que, 
na voz do Presidente da República, Filipe 
Nyusi, refere que as autoridades policiais 
e as Forças de Defesa e Segurança (FDS) 
devem ser severas na sua actuação con-
tra os prevaricadores. Esperamos que a 
Polícia não vacile na caça aos infractores, 
levando-os, se necessário, a responderem 
em juízo, pelo crime de desobediência, 
com a penalização daí decorrente. So-
mos porém, defensores acérrimos de 

uma actuação policial responsável, que 
não entorne os ditames da lei, concreta-
mente, do Decreto no 1/2021, de 13 de 
Janeiro, sobre as medidas severas. E uma 
das melhores formas de ajudar a Polícia 
a não violar o Decreto n. 1/2021 de 13 de 
Janeiro, é a colaboração de cada um. 

Se cada um de nós fizer a sua parte na-
quilo que está plasmado no Decreto em 
alusão, obviamente, não haverá campo 
para excessos ou exageros por parte das 
autoridades policiais. Até aqui, uma boa 
parte da actuação da Polícia está em pro-
porção directa com o nível de comporta-
mento e de indisciplina dos cidadãos, e 
tudo gira em torno de bebidas alcoólicas 
apreendidas em estabelecimentos cujos 
donos são os primeiros a prevaricar. 

Nas apreensões relacionadas com as 
medidas anti-Covid, não consta tomate, 
cebola, arroz, batata, óleo, açúcar etc. etc. 
É sempre e sempre as bebidas alcoólicas, 
as mesmas que, à par da indisciplina das 
Festas do Natal e do Ano Novo, são as 
responsáveis pela explosão dos casos de 
Covid que, desnecessariamente, ceifam 
vidas, muitas delas contaminadas por 
pessoas que continuam em vida. En-
tretanto, não há melhor antídoto do que 
a colaboração, cada um fazendo a sua 

parte, porque o objectivo nesta luta con-
tra a Covid, é colectivo.

O que esperamos ver após os 21 dias 
de medidas severas, é que tenhamos 
um país com capacidade de aguentar 
a “explosão” diária de novos casos de in-
fecção pelo novo coronavírus, com óbitos 
à mistura, o que depende também de 
cada um de nós em contribuir com um 
comportamento responsável para o que 
é verdadeiramente um esforço nacional 
neste sentido.

Noutros países, incluindo a região 
da Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC), decreta-se o 
confinamento geral, mas Moçambique, 
mesmo com a tendência cada vez mais 
crescente de casos de infecção, ainda não 
chegou a esse extremo. Luta para travar a 
propagação da doença em paralelo com 
o funcionamento da sua economia, o 
que é bom para os moçambicanos. No 
entanto, a observância do protocolo da 
Saúde continua a ser posta em causa por 
um grupinho de pessoas irresponsáveis, e 
nós endurecemos o nosso apelo às auto-
ridades policiais para que actuem de ver-
dade e em conformidade com o Decreto 
no 1/2021, de 13 de Janeiro, para que a 
vida das pessoas seja salva da pandemia.

Cuidado com amante

Ficha Técnica
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Momentos difíceis e dramáticos em 
poucas palavras

Covid expõe apartheid sanitário global

Sapiência

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

As boas entradas que estávamos 
habituados a desejar a todos, logo 
no início do ano novo, não estão a ser 
apanágio do momento que vivemos. 
Há um tom falso de boas entradas.  
Tal pressupõe que o ano de 2021 pro-
vavelmente não vai ser melhor que 
o de 2020. Esta  percepção surge do 
facto de termos entrado mal o ano 
de 2021, tendo em conta os vários 
constrangimentos provocados pela 
Covid e não só.  É pura verdade que 
não estamos nada bem em relação 
ao cumprimento das medidas de 
prevenção conforme vínhamos ob-
servando antes das festas do final 
do ano passado. Descurámos tudo 
e agora estamos a pagar caro. As 
justificações espalhafatadas que es-
tão a ser dadas por aqueles que não 
cumprem com as medidas precon-
izadas não valem absolutamente 
nada, antes pelo contrário, concor-
rem para o agudizar da situação. As 
medidas decretadas pelo Presidente 
da República embora necessárias e 
pertinentes, ainda não produzem o 
efeito desejado. Há quem defende 
o lockdown que poderia testar a 
nossa capacidade de compreender 
a situação que não é de facto nada 

FRANÇOIS POLET*

Apesar da retórica sobre os bens pú-
blicos mundiais, a corrida pelo acesso às 
vacinas contra o coronavírus evidencia 
novamente a desigualdade entre as na-
ções no mercado farmacêutico. Além da 
covid-19, o problema se manifesta em 
três se manifesta de três formas: no sub-
financiamento da pesquisa em doenças 
tropicais; no sistema de direitos de pro-
priedade intelectual que exclui países 
em desenvolvimento dos resultados da 
pesquisa do Norte Global; e na dilapi-
dação das capacidades de pesquisa e 
produção dos países mais pobres.

Grande alívio na Europa: as primeiras 
doses da vacina contra a covid-19 estão 
serão aplicadas. O debate público se 
concentra sobre os desafios logísticos… 
e sobre a liberdade individual, sobretudo 
num sector da população que descon-
fia de um produto elaborado sob 
condições extraordinárias. Essa preocu-
pação, comum nos países ricos, se con-
trapõe às questões dos países pobres, 
onde a disponibilidade das futuras vaci-
nas está longe de ser uma realidade em 
futuro próximo. A penúria nesses locais 
não está desconectada da abundância 
no Norte: por meio de acordos bilater-

ais com os laboratórios que abrigam, os 
governos ocidentais reservaram os pri-
meiros bilhões de doses que serão pro-
duzidas: capazes de vacinar várias vezes 
suas populações.

Lançada em Abril pela «aliança da 
vacina» (GAVI), em associação com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e a Fundação CEPI, a plataforma CO-
VAX (Covid 19 Vaccines Global Access) 
procura ultrapassar a lógica do “cada 
um por si” destacando as contribuições 
dos Estados (são mais de 180 que in-
gressaram na iniciativa) para susten-
tar a pesquisa e a produção de um 
grande número de doses de vacinas, 
para negociar os melhores preços pos-
síveis com a indústria e garantir uma 
distribuição mais justa das doses entre 
países e no interior de seus territórios.

A Covax estabeleceu um mecanismo 
de co-financiamento, pelos países ricos, 
de um bilhão de doses, que serão reser-
vadas aos 92 países mais pobres, em 
nome do princípio segundo o qual “nin-
guém estará em segurança até que todo 
o mundo esteja seguro”. Embora seja 
muito cedo para avaliar a iniciativa Covax, 

boa.  Entretanto, muitas vozes falam 
de um descalabro que poderia acon-
tecer. É de se respeitar a  opinião. 
Aliás, o nosso país não sobreviveria 
com o Lockdown.  Por isso, podemos 
vaticinar que os problemas que en-
frentámos em 2020 vão permanecer 
e outros surgirão, complicando, cada 
vez mais, todo o esforço que está 
sendo desenvolvido no sentido de 
revertermos a situação prevalecente. 
Além da pandemia, são os ciclones 
que cada vez mais se abatem contra 
o nosso país. As cheias confirmam 
que de facto estamos localizados 
num território do Globo  susceptível 
de ocorrência deste tipo de fenóme-
nos naturais, tendo ainda em conta 
o facto de não possuirmos sistemas 
de retenção das águas pluviais. Ainda 
não estamos preparados para lidar 
com as águas pluviais. Além disso, a 
seca também vai tomando conta das 
machambas e não há como travar a 
situação da fome. A guerra no cen-
tro e norte do país está a concorrer 
para a deslocação das populações 
das suas zonas de origem e agudiza 
a pobreza, a fome, a miséria. Alguém 
dizia que tudo isto é passageiro. Ora, 
não se questiona tal facto, contudo, 
o que podemos presenciar e teste-
munhar é que a situação está cada 
vez mais complicada e o prognóstico 
dita que as coisas não vão melhorar 

que tem o mérito de existir, já se tornou 
evidente que sua eficácia será reduzida 
pelos acordos prioritários que os países 
ricos assinam em paralelo, com os labo-
ratórios. O montante monetário envolvi-
do nestes compromissos é muitas vezes 
maior que as somas destinadas por estas 
mesmas nações ao dispositivo COVAX.

Essa desigualdade no acesso aos 
medicamentos é apenas um pequeno 
sintoma de uma posição globalmente 
desvantajosa dos países do Sul Global 
na ordem farmacêutica internacional. As 
origens das dificuldades desses países 
pobres no acesso aos produtos médicos 
e farmacêuticos essenciais em matéria 
de saúde pública são bem conhecidos. 
Elas tem sido objecto de numerosos 
relatórios e declarações dentro das or-
ganizações internacionais nos últimos 
30 anos. As dificuldades manifestam-se 
em três níveis: na falta de investimento, 
em escala mundial, na pesquisa em 
doenças que atingem principalmente 
os países do Sul Global; na existência 
de um sistema de patentes que limita 
as possibilidades de acesso dos países 
do Sul aos medicamentos; e, ainda que 

de forma significativa, e muito me-
nos podemos acreditar num mila-
gre nos próximos tempos. Vivemos 
momentos verdadeiramente difíceis 
e dramáticos e ninguém pode dizer 
o contrário. Paira uma grande in-
certeza em relação ao nosso futuro 
e, somente os fortes e audazes é que 
poderão sobreviver ao que estamos a 
enfrentar.  Entretanto, a situação que 
atravessamos sugere calma, fé, espe-
rança e trabalho. Calma porque tal 
permite analisar os fenómenos com 
cautela e tomarmos, de forma pru-
dente, decisões correctas. Fé porque 
acreditando que todos podemos ul-
trapassar as dificuldades, então, nada 
nos poderá travar neste desiderato. 
Esperança porque devemos acreditar 
no amanhã, embora cientes de que 
as coisas não estão bem. Trabalho, 
porque somente com muito trabalho 
é que podemos ansiar os nossos ob-
jectivos.   Quando, nalgum momento, 
nos referimos à teoria de popula-
ção de Malthus (sobre a redução da 
população) parecia que estávamos 
a brincar.  Entretanto, parece que tal 
teoria se aproxima ao que alguns 
analistas ao nível internacional defen-
dem, tendo em conta que o mundo 
está a atravessar momentos difíceis 
e dramáticos, devido à escalada   em 
torno dos bens materiais. Devido 
a tal facto, há quem considere que 

algumas patentes expirem, há a incapa-
cidade de produção dos medicamentos 
nos países mais pobres.

Há um desafio que reside nas capacid-
ades nacionais de produção de medica-
mentos nos países em desenvolvimento. 
Ainda que um país como a Índia tenha se 
tornado o primeiro fabricante mundial de 
medicamentos genéricos, notadamente 
antirretrovirais (80% da produção mun-
dial), a maioria dos países mais pobres 
depende totalmente do mercado mun-
dial para sua provisão de remédios. Essa 
situação é o produto da decadência/des-
monte das políticas nacionais de apoio 
à fabricação de medicamentos que se 
seguiu às crises económicas e financeiras 
dos anos 1980 e 1990. Ela deriva de uma 
doutrina que durante muito tempo prev-
aleceu nas organizações internacionais 
de desenvolvimento e, em particular na 
OMS, de acordo com a qual somente as 
cadeias de valor internacionais poderiam 
garantir a esses países a disponibilidade 
de medicamentos de qualidade a um 
preço viável.

O colapso dos circuitos de abas-
tecimento que se dá com a covid-19, 

a riqueza não é suficiente ou que 
esta não pode ser partilhada com 
as camadas populacionais que não 
produzem ou que são consideradas 
pobres. Embora se trate de uma teo-
ria, tal sugere uma reflexão, pois, algo 
leva a questionar a capacidade mun-
dial para conter os efeitos da Covid. As 
grandes potências preocuparam-se, 
ao longo dos tempos, na exploração 
de bens e criação de condições para 
que as suas economias fossem cada 
vez mais fortes e esqueceram-se do 
essencial: saúde. Também se esquece-
ram dos países pobres onde retiraram 
as matérias-primas e todas as riquezas 
que permitiram que eles fossem con-
siderados países desenvolvidos.  No 
entanto, é triste verificar que a Europa, 
a América e alguns países asiáticos ri-
cos, estão a enfrentar dificuldades para 
travar a Covid, detendo, contudo, alta 
tecnologia na ciência biomédica, além 
de que possuem grandes laboratórios 
e fábricas que produzem medicamen-
tos, para não falar da ciência espacial, 
onde se gastam rios de dinheiro, 
quando a humanidade enfrenta a sua 
própria existência. Estamos todos a 
atravessar momentos  críticos que nos 
deixam perplexos e cépticos em rela-
ção ao futuro. A questão que se pode 
colocar é:  Qual será o nosso amanhã? 
A resposta só Deus dará!! Enquanto 
isso, Deus nos acuda!

em particular em relação às drogas 
exportadas pela índia, contribui a uma 
tomada de consciência. Muitos dos re-
sponsáveis pelos sistemas sanitários no 
Sul Global dão-se conta da necessidade 
de avançar para uma forma de “sobera-
nia sanitária”, a partir do reinvestimento 
tanto nos sistemas nacionais de P&D, 
quanto na apropriação das tecnolo-
gias e nas capacidades de produção. 
Essa mudança inscreve-se numa nova 
reflexão sobre o desenvolvimento, ini-
ciada há cerca de 15 anos e que traz à 
baila a ideia de “política industrial”. 

A coordenação e o compartilha-
mento dos avanços tecnológicos em 
escala internacional deveriam ser asso-
ciados aos esforços de construção das 
políticas nacionais que permitam re-
duzir a dependência dos países pobres 
em relação aos principais centros de 
produção mundial. O auxílio público ao 
desenvolvimento tem um papel impor-
tante nesse tema, com a condição de 
estar alinhado a uma estratégia nacional 
baseada num consenso político interno.

*Artigo extraído do Boletim Out-
rasPalavras

É pura verdade que não 
estamos nada bem em 
relação ao cumprimento 
das medidas de preven-
ção conforme vínhamos 
observando antes das 
festas do final do ano 
passado. Descurámos 
tudo e agora estamos 
a pagar caro. As justifi-
cações espalhafatadas 
que estão a ser dadas por 
aqueles que não cum-
prem com as medidas 
preconizadas não valem 
absolutamente nada, 
antes pelo contrário, con-
correm para o agudizar 
da situação. 
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Ngungunhane mobiliza Guerra triunfal

dar aos moçambicanos que o Governo 
tem exercido a sua função social e real-
izado os seus investimentos incluindo 
pagar salários à Função Pública sem 
ajuda externa desde 2015. Isso é uma 
obra. Segundo, os terroristas intensifi-
caram as suas acções brutais de destru-
ição das infra-estruturas económicas, 
sociais, públicas e privadas, assassina-
tos a populações civis, provocando 
milhares de deslocados. Mesmo assim, 
o Governo liderado pelo Presidente 
Nyusi não descansou enquanto não 
encontrava soluções, e os resultados 
são visíveis a todos os níveis”.

Na vertente de busca da paz e 
combate ao terrorismo, o bisneto de 
Ngungunhane destacou a retoma do 
processo de Desarmamento, Desmo-
bilização e Reintegração dos guerrilhei-
ros da Renamo que já abrangeu mais 
de 1500 homens, o avanço e a ocupa-
ção do terreno pelas Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) que forçou o recuo 
dos terroristas. 

“Por isso, devemos saudar o sacrifício 

coronavírus não escolhe crianças, jo-
vens, adultos ou velhos, nem escolhe 
pobres ou ricos. Todos devemos, como 
disse o presidente Nyusi, estar na linha 
da frente de combate à Covid-19, e so-
mos chamados a entrar nas fileiras do 
exército da vida”, apelou.

Apesar da mudança da situação 
da Covid-19 no país, principalmente 
na região de Grande Maputo e nas 
capitais provinciais, o Presidente da 
Fundação Ngungunhane enaltece os 
esforços do Governo presidido pelo 
Presidente Filipe Nyusi, pelo facto de, 
mesmo sem recursos, ter conseguido 
estancar a propagação do vírus, evitar 
mortes e a sobrecarga dos hospitais.

Joel Nhumaio referiu ainda ser 
preciso compreender que a situação 
é muito séria e requer um exame de 
consciência de cada moçambicano, 
no sentido saber se o que faz, periga ou 
protege o seu próximo.

A título de exemplo, indicou que 
até em países mais desenvolvidos do 
mundo, com toda  a tecnologia e re-

e a entrega abnegada das nossas FDS, 
cujos resultados são positivos, no en-
tanto, acho que as FDS devem sofisticar 
a sua estratégia, apostar na formação 
contínua como forma de adquirir mais 
conhecimentos e habilidades técnico-
militares, assim como, na inovação 
científica”, recomenda. 

NÃO À CATÁSTROFE

Para Joel Nhumaio, a actual situação 
epidemiológica da Covid-19 é preo-
cupante e assustadora, exigindo, por 
isso, uma resposta colectiva sob o risco 
de o país entrar numa situação de ca-
tástrofe.

“Apelo aos meus camaradas do par-
tido e aos moçambicanos em geral, 
para implementarem, com rigoro-
sidade, todas as medidas anunciadas 
pelas autoridades da saúde e pelo 
Presidente da República, relativas à 
prevenção e combate à propagação 
do coronavírus no país. É tempo de 
todos estarmos em alerta porque o 

cursos, as pessoas estão a sucumbir por 
Covid-19.

Aliás, fez saber que as vacinas an-
unciadas e em aplicação no primeiro 
mundo, por si só, não irão acabar com 
a Covid-19, se não houver mudança de 
comportamento.

“É preciso, também, os moçambi-
canos compreenderem que sem mu-
dança de comportamento, valorar a 
vida, proteger os nossos familiares e a 
comunidade em geral, mesmo depois 
dos 21 dias anunciados pelo Chefe do 
Estado, poderemos ter que enfrentar 
uma catástrofe”, disse, acrescentando 
que, “devo igualmente explicar aos 
moçambicanos, que os resultados das 
medidas anunciadas pelo Presidente 
Nyusi na Comunicação à Nação feita 
a 13 de Janeiro, poderão ser sentidos, 
se calhar dentro de dois ou três meses, 
mas tudo depende daquilo que cada 
um de nós faz. Daí que apelo aos meus 
irmãos de todo o país, particularmente 
os jovens que constituem a população 
maioritária em Moçambique, a torna-
rem-se heróis da luta contra a Covid-19, 
tal como a geração de 25 de Setembro 
abdicou dos prazeres da vida para lib-
ertar o povo e a terra”, disse.

Na óptica do nosso entrevistado, o 
balanço positivo que faz à governação 
de Filipe Nyusi no ano de 2020, deveu-se, 
em parte, à colaboração dos órgãos cen-
trais, com destaque para os Ministérios 
da Economia e Finanças, da Saúde, das 
Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, da Defesa Nacional, do Interior, 
bem como da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural que souberam interpretar 
e implementar os instrumentos pro-
gramáticos e adequá-los à nova normali-
dade forçada pela Covid-19.

“Estes ministérios, destacaram-se 
pela criatividade na busca de soluções 
que contribuíram para a não paralisa-
ção do país. Por exemplo, o Misau, sem 
recursos nem infraestruturas” .

O bisneto do imperador de Gaza, 
Ngungunhane ou Reinaldo Fred-
erico Gungunhane), Joel Nhu-
maio acaba de lançar um movi-
mento de mobilização de todos os 
moçambicanos, principalmente 
de jovens, para, independente-
mente da sua cor partidária, cor 
ou religião, a engajar-se aos es-
forços do Governo como forma 
de alcançar-se a vitória triunfal 
contra a Covid-19, o terrorismo na 
região norte e ataques no centro, 
incluindo no desenvolvimento 
económico e sustentável do país.

NACIONAL

ANSELMO SENGO                                                 
Fotos: Sansão Mazive

Joel Nhumaio, que além de membro 
sénior do partido Frelimo, é também 
Presidente da Fundação Ngungun-
hane, aceitou receber a reportagem 
do “PÚBLICO”, na sua residência, para 
radiografar o país, principalmente o pri-
meiro ano deste segundo mandato de 
governação do Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Jacinto Nyusi.

 Com o efeito, começou por saudar 
e dar os parabéns a Filipe Nyusi, pela 
direcção que tem dado ao país e aos 
moçambicanos em particular, rumo 
ao calar das armas no teatro operacio-
nal norte e centro, na luta contra a Co-
vid-19, na edificação de infra-estruturas 
vitais para a industrialização e desen-
volvimento socioeconómico, cujo ob-
jectivo fundamental é garantir o bem-
estar às famílias moçambicanas.

Para esta observação, Joel Nhumaio 
fez saber que a realidade que caracter-
izou Moçambique no ano de 2020, foi 
muito diferente dos anos anteriores, 
em que no meio de grandes desafios 
e complexos, relacionados com a saída 
dos parceiros de cooperação no apoio 
ao Orçamento do Estado, o país tem 
seguido o seu caminho rumo ao de-
senvolvimento e assistência social e hu-
manitária às vítimas do terrorismo, em 
Cabo Delgado, com recurso a fundos 
internos, com uma valiosa contribuição 
da Autoridade Tributária de Moçam-
bique que tem sabido desempenhar 
as suas funções, no que concerne à ar-
recadação de receitas.

E para evitar a paralisação da activi-
dade económica e garantir a saúde, o 
Governo do Presidente Nyusi soube 
antecipar-se aos impactos negativos 
que seriam provocados pela Covid-19, 
operando as necessárias reformas na 
legislação fiscal, abriu as linhas de finan-
ciamento ao empresariado nacional 
através do Banco Nacional de Investi-
mentos, entre outras acções que reduz-
iram o impacto da pandemia na vida 
dos moçambicanos, sobretudo, nas 
cadeias de produção e no emprego.

“O ano de 2020 foi muito atípico, 
complexo e desafiante por vários mo-
tivos. Primeiro, tivemos logo em Março, 
a Covid-19, numa altura em que o país 
se encontrava na ‘auto-estrada’ do re-
lançamento da actividade económica 
e industrial, mas antes, devemos recor-

Joel Nhumaio, presidente da Fundação Ngungunhana, falando ao Público

Jovens chamados à guerra triunfal
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Actuação da PRM revolta 
Renamo

Mineiros ilegais morrem em Montepuez

1, estabelece que o número máximo 
em cerimónias fúnebres é de 20 pes-
soas e o artigo 36 do mesmo decreto, 
dispõe que o incumprimento das me-
didas no sector económico é punível 
com multas, suspensão temporária da 
actividade económica ou cassação da 
licença ou alvará. 

“Em nenhum momento alude à apre-
ensão de produtos. E o que a lei não diz, 
não cabe a nós aplicar”, observou. 

COVID-19 PREOCUPA RENAMO

Entretanto, Ivan Mazanga fez saber 
que o seu partido está a acompanhar 
com bastante preocupação o aumen-
to de casos da pandemia que assola o 
país e o mundo, o que lhes leva a apelar 
aos cidadãos, a uma maior consciência 
no uso das medidas de prevenção que 
estão a ser mundialmente difundidas.

“Falamos do uso da máscara facial, 
limpeza frequente das mãos, a etiqu-
eta da tosse, o distanciamento físico e 
social sempre que as condições o per-
mitirem, como forma de nos proteger, 
a nós mesmos, bem como aos que 
nos são próximos”, reiterou.

Ainda no mesmo contexto, o Presi-
dente da Liga da Juventude da Rena-
mo disse que o Governo deve aplicar 
os milhões de dólares, dinheiro recebi-
do da comunidade internacional para 
lidar com a Covid-19, na melhoria das 
condições de trabalho dos profission-
ais da saúde, bem como na ampliação 
dos centros de internamentos nas uni-
dades sanitárias.

“Estamos cientes de que por razões 
da pobreza que é estrutural, fruto da 
desgovernação que já dura há mais 
de 40 anos, somos obrigados a, diari-
amente, nos fazermos à rua à procura 
do nosso sustento assim como dos 
nossos dependentes”, considera, ten-
do acrescentado que, “não temos out-
ra forma se não esta, porque no que 
depender dos serviços do Governo, a 
desgraça nos aguarda”.

devem funcionar das 6 horas às 17 
horas, ficando vedada a venda de be-
bidas alcoólicas”.

  O QUE DIZ O DECRETO?

O decreto presidencial Nº1/2021 
de 13 de Janeiro, publicado recente-
mente  no Boletim da República, 
obriga, no seu artigo 16, número 3, 
alínea K), "o encerramento de bares 
e barracas destinadas à venda de 
bebidas alcoólicas”. E o número 15 do 
mesmo artigo indica que "as barracas 
de venda de produtos alimentares 

Entretanto, logo no primeiro dia 
da entrada em vigor deste decreto, 
com duração de 21 dias, muitos 
comerciantes em algumas ci-
dades, com destaque para a capital 
moçambicana, experimentaram até 
o que não está no decreto, e viram 
os seus produtos apreendidos por 
brigadas conjuntas da Polícia da 
República de Moçambique (PRM) e 
da Polícia Municipal (PM). 

As actuações da Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique (PRM) e a da 
Polícia Municipal, a 15 de Janeiro 
corrente  primeiro dia da entrada 
em vigor das novas medidas de 
Estado de Calamidade Pública, no 
contexto do agravamento das me-
didas de contenção da Covid-19 , 
seguidas de denúncias de suposta 
violência, detenções e apreensão 
ilegal de bebidas alcoólicas nas 
barracas bares e alguns restauran-
tes da cidade de Maputo, deixaram 
a Renamo preocupada.

A mineração ilegal continua a 
causar vítimas humanas na área 
concessionada à Montepuez Ruby 
Mining Limitada (MRM). Em me-
nos de uma semana, duas pessoas 
morreram em resultado do garim-
po ilegal. No passado 17 de Janeiro 
de 2021, por volta das 20:40, a 
MRM foi informada, pela segu-
rança, que um mineiro ilegal, cuja 
identidade e local de proveniência 
se desconhecem, havia morrido, 
na sequência do desmoronamen-
to de uma mina clandestina na 
concessão mineira.

ZAQUEU MASSALA                                                       
Fotos: Sansão Mazive & Arquivo

Com efeito, Ivan Mazanga, Presi-
dente da Liga da Juventude da Re-
namo, considera que “a actuação dos 
agentes da Polícia para além de ilegal, 
representa uma catástrofe moral por 
parte das autoridades policiais porque 
aqueles produtos são a única fonte de 
rendimento e de alimento daquelas 
famílias. E para piorar a ilegalidade, esta 
apreensão é feita sem nenhum inven-
tário, o que, obviamente, vai impossi-
bilitar a sua recuperação por parte dos 
legítimos donos, o que é inadmissível. 

Este posicionamento da Renamo, 
a nível da cidade de Maputo, foi apre-
sentado em conferência de imprensa 
realizada na última quinta-feira.

Ivan Mazanga disse ter chegado o 
momento do próprio Presidente da 
República ou das autoridades máxi-
mas da Polícia, esclarecerem aos seus 
agentes como devem interpretar 
as normas do decreto presidencial, 
porque estão a aproveitar-se delas 
para cometerem violações. 

Disse que este processo que a 
Polícia está a desencadear não tem 
critérios nem regras. “O que se podia 
fazer era encerrar o estabelecimento 
e, eventualmente, deter o seu propri-
etário", sugere.

Explicou que a falta de inventário 
durante a apreensão faz aumentar as 
suspeitas dos comerciantes em rela-
ção à Polícia, já vista como oportuni-
sta. “ O que a Polícia está a fazer, neste 
momento, é levar os produtos ou bens 
das barracas e não deixa nenhum 
documento que indica a quantidade 
dos produtos apreendidos e onde 
a/o proprietária/o pode reclamá-los”,  
referiu Ivan Mazanga. 

Para o Presidente da Liga da Ju-
ventude da Renamo, “se é para se 
aplicar estritamente a lei, urgimos a 
Polícia a responsabilizar o Presidente 
da República de Moçambique, Filipe 
Nyusi, e o Primeiro-Ministro, Carlos 
Agostinho do Rosário, por terem par-
ticipado duma cerimónia fúnebre 
com mais de 20 pessoas, violando 
gravemente o decreto sobre esta ma-
téria”.

Nas suas palavras, não se pode de-
ixar impune quem realmente violou 
a lei só porque é forte, e punir-se, ile-
galmente, o outro só porque é fraco. 
A aplicação das medidas do decreto, 
não pode ser apenas para os fracos, 
deve também abranger os fortes para 
que sirvam de exemplo. 

Ivan Mazanga explicou ainda que o 
artigo 18 do Decreto, no seu número 

A segunda fatalidade foi registada 
última quarta-feira, 20 de Janeiro, por 
volta das 06:30, sendo a vítima um 
jovem de 20 anos de idade, residente 
em Namanhumbir, que igualmente 
encontrou a morte devido ao desmo-
ronamento de uma mina artesanal.

Os dois casos foram imediatamente 
comunicados à Polícia, que se deslo-
cou ao local, com vista a averiguar a 
situação e proceder à remoção dos 
corpos dos mineiros ilegais, para ulteri-
ores procedimentos legais e investiga-
ção médica.

O número crescente de incidentes, 
ataques e fatalidades envolvendo mi-
neiros ilegais na concessão da Mon-
tepuez Ruby Mining (MRM) é uma 
grande preocupação para a empresa 
e para as comunidades locais, cujas 

aldeias se encontram sob pressão, 
devido ao afluxo de mineiros ilegais de 
cidades distantes, províncias vizinhas 
e outros países. As práticas inseguras 
por parte dos mineiros ilegais, que são 

Durante o ano de 2020, pelo menos 
vinte e cinco (25) pessoas, na sua maio-
ria homens jovens de outros países ou 
aldeias distantes, perderam a vida ao 
empreenderem actividades mineiras 

normalmente supervisionados ou co-
agidos por sindicatos de contrabando 
ilegal de pedras preciosas, financiados 
por comerciantes estrangeiros que 
operam na região, continuam a resul-
tar na perda desnecessária de vidas 
humanas na região.

A MRM leva a cabo actividades de 
comunicação contínuas, para alertar 
acerca dos perigos da exploração min-
eira ilegal e insta os indivíduos a não le-
varem a cabo tais actividades. A MRM 
também sensibiliza as comunidades 
vizinhas (onde os mineiros ilegais se 
abrigam temporariamente) sobre os 
perigos da exploração mineira ilegal.

ilegais sem segurança, na concessão 
da MRM, muitas vezes devido ao desa-
bamento de minas, em que os minei-
ros ficam soterrados.

Estes incidentes foram levados ao 
conhecimento das autoridades, tanto 
a nível provincial como nacional, na 
esperança de que sejam tomadas me-
didas mais proactivas contra aqueles 
que estão a financiar, facilitar e encora-
jar o comércio ilegal de rubis moçam-
bicanos, prejudicando Moçambique 
e a sua população, através da perda 
de vidas e da privação do país das tão 
necessárias receitas fiscais dos recursos 
minerais. P

NACIONAL

Ivan Mazanga, presidente da Liga da Juventude da Renamo
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LANÇAMENTO DO CONCURSO DE PRÉMIO DE JORNALISMO DA SADC 2021
A Comunidade de Desenvolvimento da Africa Austral (SADC) foi fundada em 1980, ten-
do sido designada Conferência de Coordenação do Desenvolvimento da África Austral 
(SADCC).
Transformou-se em Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) a 17 de 
Agosto de 1992, e integra 16 Estados-Membros, nomeadamente Angola, Botswana, Co-
mores, República Democrática do Congo, Eswatini, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Mau-
rícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, África do Sul, República Unida da Tanzânia, 
Zâmbia e Zimbabwe.
A visão da SADC é de um futuro comum, um futuro inserido numa comunidade regional 
que assegurará o bem-estar económico, a melhoria do nível e da qualidade de vida, a liber-
dade e a justiça social, bem como a paz e a segurança para a população da África Austral. 
Esta visão compartilhada está enraizada nos valores e princípios comuns e nas afinidades 
históricas e culturais existentes entre os povos da África Austral.
Em 1995, o Conselho de Ministro da SADC aprovou o estabelecimento dos Prémios 
de Jornalismo da SADC para reconhecer os melhores trabalhos jornalísticos da Região. 
Desde 1996 o Secretariado da SADC tem coordenado os Prémios de Jornalismo para 
encorajar os media na Região para desempenharem um papel de liderança na dissemi-
nação de informação sobre a SADC para apoiar o processo de cooperação e integração 
regional.
O Secretariado da SADC tem o prazer de anunciar o lançamento da edição 2021 dos Pré-
mios de Jornalismo da SADC. Os Prémios inscrevem-se nas categorias de Jornalismo Es-
crito, Jornalismo Radiofónico, Jornalismo Televisivo e Fotojornalismo.
Os potenciais concorrentes são convidados a apresentar os seus trabalhos a concurso, 
acompanhados do comprovativo da sua nacionalidade, ao Comité Nacional de Adjudica-
ção (NAC) nos respectivos Estados-Membros.

 Regulamento do Concurso  

a)  Os trabalhos a concurso devem ter sido publicados/ radiodifundidos entre Janeiro e De-
zembro do ano anterior à outorga dos prémios, ou seja, 2020, por uma instituição ou agên-
cia de comunicação social devidamente registada e/ ou autorizada para o efeito ou contidos 
num portal internet de uma instituição ou agência de comunicação social devidamente 
registada e/ ou autorizada para o efeito em qualquer um dos Estados-Membros da SADC;

b) Os temas dos trabalhos a serem apresentados para o concurso devem debruçar-se sobre 
as questões e actividades  que promovem a integração regional da SADC, ou seja, entre 
outros, os sectores de infra-estruturas, de economia, de águas, da cultura, dos desportos e 
da agricultura;

c) Todos os profissionais de comunicação social que sejam cidadãos da SADC podem 
participar no concurso à execepção dos que integrem o quadro de instituições contratadas 
pela SADC e os funcionários do Secretariado da SADC;

d) Todos os trabalhos a concurso devem ser apresentados numa das línguas de trabalho da 
SADC, isto é, Inglês, Português e Francês, bem como em qualquer língua indígena nacio-
nal da Região da SADC e devem ser remetidos conjuntamente com transcrição em uma 
das línguas de trabalho da SADC, isto é Inglês, Francês e Português. Devem ser trabalhos 
públicos/ radiodifundidos (recortes de jornal, websites, revistas CD de áudio e boletins in-
formativos);

e) São convidados a concurso trabalhos inseridos nas seguintes categorias:

i) Jornalismo de imprensa escrita: que abarca noticias/ artigos publicados em jornais, 
boletins informativos, portais da Internet, revistas;
• os trabalhos a concurso de jornalismo de imprensa escrita devem ter no mínimo 100 
(cem) palavras e no máximo 2000 (duas mil) palavras.

ii) Jornalismo Radiofónico: que compreende o material de radiodifusão;

• o material radiofundido deve ter uma duração mínima de 1 (um) minuto e máxima de 
30 (trinta) minutos. Todo o material radiofundido deve ser submetido em CD ou USB. 
Os trabalhos devem ser acompanhados de transcrição eletrónica em word para efeitos de 
tradução.   

iii) Jornalismo Televisivo: que compreende material televisivo;  
• o material televisão deve ter uma duração mínima de um (1) minuto e uma duração 
máxima de quarenta e cinco (45) minutos. Todo o material televisivo deve ser submetido 
em CD ou USB. Os trabalhos devem ser acompanhados de transcrição eletrónico em word 
para efeitos de tradução. 

iv) Fotojornalismo: que compreende fotografias publicadas com legenda;
• Os trabalhos a concurso fotográfico devem ter uma (1) fotografia ou uma galeria visual 
contendo no máximo de vinte (20) fotografias. Cada trabalho submetido a concurso deve 
ser acompanhado de um jornal original em que a (s) foto (s) tenha (m) sido publicada (s).

f)  Todos os trabalhos a concurso devem ser remetidos ao Comité Nacional de Adjudicação 
o mais tardar, até ao dia 28 de Fevereiro de 2021.

g) A apresentação de todos trabalhos a concurso deve ser feita com base no Formulário 
de Concurso de Prémio de Jornalismo da SADC que deve conter os dados completos de 
contacto do concorrente, incluindo uma fotografia tipo passe, o endereço postal, o número 
de telefone e, no caso vertente, o número de fax e o endereço eletrónico;

h) Os trabalhos a concurso deverão ser inicialmente selecionados e avaliados pelo Comité 
Nacional de Adjudicação em cada Estado-Membro que selecionará o melhor trabalho de 
cada uma das quatro categorias para serem remetidos ao Comité Regional de Adjudicação 
(RAC), por intermédio do Secretariado da SADC.

i) A selecção dos melhores trabalhos a concurso ao nível regional será feita pelo RAC;

j) A decisão do RAC será definitiva;

k) Os vencedores serão anunciados e receberão os seus prémios, durante a 41ª Cimeira dos 
Chefes de Estado e do Governo da SADC.

l) O Concurso contemplará o Jornalismo Escrito, Jornalismo Radiofónico, Jornalismo Tele-
visivo e Fotojornalismo. Cada categoria habilitar-se-á a um prémio no valor de 2.500,USD;

m) Cada um dos segundos classificados por categoria receberá o valor monetário de 
1.000,00 USD assim como um certificado entregues pelo Ponto de Contacto Nacional da 
SADC, nos respectivos Estados-Membros;

n) Os prémios monetários far-se-ão acompanhar de um certificado assinado pelo Presiden-
te da SADC;

o) Os prémios serão pagos directamente ao vencedor. Caso o vencedor esteja impossibilita-
do de participar na cerimónia, a SADC efectuará diligências no sentido de atribuir o prémio 
no seu país de origem; 

p) O RAC reserva-se o direito de não atribuir nenhum prémio em nenhuma das categorias 
caso os trabalhos concorrentes não satisfaçam os requisitos do concurso fixados no presente 
regulamento.

Mais informações e as fichas de candidaturas ao concurso estão disponíveis junto dos Co-
mités Nacionais de Adjudicação e dos Coordenadores dos Órgãos de Comunicação Social 
Nacionais da SADC de cada Estado Membro. (www.sadc.int).      
A lista dos NMC pode ser obtida no https://www.sadc.int/media-centre/media-contacts

PUBLICIDADE
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Fim do martírio à vista! 

“chapas”, usando artimanhas diversas, 
vão burlando os utentes, que pagam 
a dobrar numa única viagem. O caso é 
de extrema importância a nível social, 
dado que o problema já atingiu níveis 
alarmantes, que põem em causa a mo-
bilidade das pessoas e o normal funcio-
namento da actividade de transporte.

O encurtamento de rotas e “liga-
ções” infundadas que ocorrem com 
alguma normalidade, é uma prática 
ilegal, que se tornou comum entre os 
transportadores de semi-colectivos de 
passageiros, em quase todas as rotas 
do Município de Maputo e Matola. 
As rotas, muitas vezes, são divididas 
em duas, obrigando os passageiros a 
pagar duas ou mais tarifas pela mes-
ma viagem, em vez de uma. E porque 
nem todas as rotas apresentam 
condições para os autocarros de maior 
capacidade circularem, os utentes têm 
de enfrentar um custo adicional e o in-
conveniente de terem que desem-

O encurtamento e ligações fraudu-
lentas nos transportes semicolectivos de 

ENCURTAMENTO, LIGAÇÕES 
E BURLA

passageiros estão de regresso em Ma-
puto e Matola, onde as tripulações dos 

A crise nos transportes, um sector 
que joga um papel preponder-
ante no plano de desenvolvim-
ento do país, já tem a solução à 
vista, a ter fé no que diz a Agência 
Metropolitana de Transporte de 
Maputo, que se refere à aquisição 
de mais autocarros, para facilitar 
a mobilidade de pessoas e bens 
nas grandes cidades do país, com 
destaque para Maputo e Matola.

- PCA da Agência Metropolitana de Transporte de Maputo, António Matos, pede desculpas aos passageiros pela fraca qualidade dos serviços, em algumas rotas, com especial destaque para o problema das 
enchentes em certas paragens e terminais, bem como o excesso na lotação das viaturas

MIGUEL MUNGUAMBE                                                        
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

No desenvolvimento do país, o 
sector de transportes contribui com 
cerca de 10% no Produto Interno 
Bruto (PIB), o que lhe confere a terceira 
posição nos sectores de economia 
que directa ou indirectamente gal-
vanizam o crescimento económico. 
Mas este sector, embora tenha uma 
quota expressiva no crescimento da 
economia, continua a ressentir-se de 
muitos problemas, como o caso da 
falta de autocarros públicos para a mo-
bilidade de pessoas e bens, e de infra-
estruturas adequadas, o que, conse-
quentemente, interfere no processo 
de desenvolvimento nacional.

A Agência Metropolitana de 
Transporte de Maputo reconhece as 
fragilidades no serviço de transporte 
prestado em algumas rotas da área 
onde opera, com mais de três mil-
hões de habitantes. Estes são servidos 
por 302 autocarros actualmente op-
eracionais. Por isso, para fazer face ao 
problema, a entidade anuncia a aqui-
sição de mais 100 novos autocarros 
para todo país e, também, o arranque 
das obras do BRT   uma faixa exclusiva 
apenas para o transporte público na 
capital do país.

Em muitas paragens e terminais 
de transporte rodoviário do país, com 
destaque para as principais cidades 
como Maputo, Matola, Beira e Nam-
pula, há registo de longas filas, enchen-
tes, e os passageiros ficam horas a fio 
à espera de transporte, com muitos 
a queixarem-se de atrasos aos seus 
compromissos.

É o caso de Jorge Mathe, interpe-
lado pela equipa do Jornal Público, no 
terminal de Ndlavela, na Matola, onde 
pretendia tomar o autocarro para se 
deslocar ao seu serviço, no centro da 
cidade de Maputo. Ele disse que se en-
contrava no local, fazia tempo, à espera 
de transporte que chegava cheio de 
passageiros e partia sem transportar 
os que se encontravam no terminal, 
facto que provocava “ligações fraudu-
lentas”, lesando, consequentemente, 
os utentes. 

CENTRAIS

Crise de transportes nas grandes cidades do país 

My Love com solução à vista

Líder da ATM, António Matos, anunciando a aquisição de novos autocarros para o país
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barcar de um “chapa” e apanhar 
outro.

Alguns transportadores, ao serem 
abordados, apresentam como ar-
gumento para os encurtamentos, a 
necessidade de terem que evitar os 
engarrafamentos nas estradas, que fa-
zem com que eles levem mais tempo 
de um terminal para o outro e, conse-

tas porque não existem mecanismos 
claros e efectivos de controlo pelas 
entidades de fiscalização.

Alguns motoristas preferem iniciar o 
carregamento de passageiros uma ou 
duas paragens antes dos respectivos 
terminais, com o cobrador a anunciar 
o destino em surdina, para não chamar 
a atenção dos fiscais da Associação dos 

porque afecta muitos habitantes das 
cidades de Maputo e Matola ou vice-
versa. Grande parte da população não 
possui meio de transporte próprio e 
depende dos transportes públicos 
para as suas deslocações diárias. 

A nível económico, esta prática traz 
prejuízos tanto para os utentes, que 
incorrem numa duplicação do esforço 

CENTRAIS

quentemente, tenham um volume 
de receitas baixo. Outros alegam que 
os transportadores encurtam rotas 
porque, com as actuais tarifas, só as-
sim conseguem arrecadar receitas 
para cobrir os custos operacionais que 
têm registado uma subida de preço. 
Aliás, o contexto actual, marcado pela 
pandemia viral, ditou limitações no 
tráfego de passageiros, reduzindo, 
consequentemente, a receita dos 
transportadores que hoje recorrem 
aos encurtamentos de rotas e ligações, 
para compensarem o negócio.

Este cenário tende a piorar devido 
à inoperância da fiscalização, em que 
os agentes envolvidos neste ramo, 
pouco ou nada fazem para minimizar 
o flagelo, operando como facilitado-
res das arbitrariedades que se vivem 
no sector dos transportes públicos de 
passageiros. Aliás, olhando para a reali-
dade prevalecente, pode-se crer ainda, 
que os transportadores encurtam ro-

Transportadores e/ou da Polícia Mu-
nicipal que, mesmo se apercebendo da 
situação, em alguns casos não actuam 
em defesa dos utentes. Estas práticas 
são feitas em conluio, entre o condutor, 
o cobrador e o “modjeiro” – uma nova 
figura que, no processo de tráfego de 
passageiros, responde pela organiza-
ção de filas nos terminais dos transport-
es. Esta figura, em cada carrada, recebe 
do cobrador valores que variam de 10 
a 20 meticais, não estando por isso para 
facilitar a vida do passageiro, mas a dos 
transportadores que lhe dão a gorjeta 
pelo serviço que presta nos terminais 
dos transportes. Mas também pode 
receber do passageiro que queira ”furar’’ 
a fila e aceder, em primeiro, ao trans-
porte, sem passar pela bicha. 

PREJUÍZOS

A nível social, o encurtamento de ro-
tas é um assunto muito preocupante, 

financeiro, como para a economia 
urbana, dado que, a maioria das ac-
tividades económicas depende dos 
transportes públicos, por ser este o 
meio utilizado por grande parte dos 
clientes e trabalhadores dos sectores 
de comércio, de serviços e da indústria. 

Embora a provisão de transporte 
público seja da responsabilidade do 
Estado, perante a sua incapacidade de 
responder à demanda pelo transporte, 
o número de utentes dos “chapas” tem 
aumentado cada vez mais. E, se não 
forem tomadas medidas que contem-
plem os interesses de todas as partes 
envolvidas neste conflito, corre-se o 
risco de não só se condicionar a mobi-
lidade dos passageiros, mas também, 
a vida económica dos centros urbanos 
(Maputo e Matola). 

Atendendo e considerando que os 
utentes têm um fraco poder negocial 
para com os transportadores, cabe ao 
Governo local defender os seus inter-

esses e garantir um serviço de trans-
porte acessível, regular e de melhor 
qualidade.

Há também a necessidade de os 
passageiros dos semicolectivos terem 
que adoptar uma postura cívica, 
no sentido de não se sujeitarem às 
condições impostas pelos transporta-
dores e colaborarem com as autori-
dades policiais, no que diz respeito ao 
controlo da actividade dos “chapas” e 
denunciarem práticas irregulares.

LUZ NO FUNDO DE TÚNEL

Na última quarta-feira, a Agência 
Metropolitana de Transporte de Ma-
puto convocou a imprensa para falar 
dos projectos em curso, que passam 
pela aquisição de mais autocarros e 
viaturas de transporte misto.

Mas é encarando a realidade no ter-
reno que António Matos, Presidente 
do Conselho de Administração (PCA) 
da Agência Metropolitana de Trans-
porte de Maputo, reconheceu as fragi-
lidades do sector sob sua gestão.

“Queremos, em primeiro lugar, 
pedir desculpas aos nossos pas-
sageiros pela fraca qualidade dos nos-
sos serviços, em algumas rotas, com 
especial destaque para o problema 
das enchentes em certas paragens e 
terminais”, bem como  “o excesso de 
lotação nas viaturas. Isto não é o que 
queremos, e não é para isto que nós 
estamos a trabalhar. Não estamos sat-
isfeitos. O ano passado trabalhámos 
com o Governo no sentido de fazer-
mos novos investimentos para ad-
quirir 100 novos veículos de transporte 
público para todo o país”.

No encontro com os representantes 
dos diferentes órgãos de comunica-
ção social, foi também anunciado o 
arranque do projecto do BRT pre-
visto para o fim deste ano. Para a sua 
implementação são necessários 150 

milhões de dólares americanos, já ga-
rantidos pelo Banco Mundial.

“É um projecto do Banco Mundial 
que terminará em Junho ou Julho do 
ano em curso. BRT é uma faixa exclusi-
va para o transporte público. Prevê-se 
também uma intervenção em para-
gens e terminais, e formação de opera-
dores e funcionários dos municípios”, 
disse António Matos.

O interlocutor fazia-se acompanhar, 
no evento, pelos administradores da 
Agência Metropolitana e por Agostin-
ho Nhamane, presidente da Fed-
eração Moçambicana dos Transportes 
(FEMATRO).

Refira-se que a área metropolitana 
de Maputo dispunha de 402 autocar-
ros, desde o início da implementação 
do chamado plano mil. Mas neste 
momento conta com apenas 362 que 
estão a circular e a servir um universo 
de mais de três milhões de habitantes. 

CONTENÇÃO DA COVID-19

Para conter a evolução progres-
siva da covid-19, foram alocados 72 
termómetros infravermelhos às co-
operativas, e canalizados materiais de 
desinfeção.

“Desde o início da pandemia, mais 
de três milhões de limpezas às mãos 
foram feitas, 772 medições de tem-
peratura corporal e desinfectados 
também autocarros em uso. Nessas 
acções foram gastos mais de um mil-
hão de meticais”, disse Agostinho Nha-
mane, presidente da FEMATRO. 

A área metropolitana de Maputo in-
clui as cidades de Maputo e Matola e os 
distritos de Marracuene, Manhiça, Bo-
ane, Namaacha e Matutuíne, que com-
preendem 96 rotas e sete corredores.

A este nível, foram formados 352 
novos motoristas e registados 174 
mil passageiros para a bilhética elec-
trónica.
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ECONOMIA

A Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA) afirma que, apesar do con-
texto bastante desafiante, o 
governo conseguiu, ao longo do 
primeiro ano de governação do 
segundo mandato do Presidente 
da República, Filipe Nyusi, apr-
ovar várias realizações sob forma 
de reformas e outras acções que 
contribuíram para a melhoria do 
ambiente de negócios e o reforço 
da competitividade do sector em-
presarial moçambicano.

O Millennium bim acaba de lançar 
um novo serviço para facilitar os 
pagamentos Millennium IZI, no 
aplicativo Smart IZI e no M-Pesa, 
sem custos de adesão, manuten-
ção e de consumíveis associados 
para os comerciantes.

Competitividade empresarial reforçada

Bim oferece facilidades de pagamento

erno visando a minimização da propa-
gação da pandemia e a mitigação dos 
seus impactos económicos e sociais.

Nesse contexto, o Vice-Presidente 
da CTA fez saber, na mesma conferên-
cia de imprensa, que a primeira medi-
da que foi sabiamente adoptada pelo 
Governo foi a Declaração do Estado de 
Emergência no país e a subsequente 
aprovação do Decreto que aprova as 
medidas de emergência.

"Destaca-se, igualmente, a criação 
do Gabinete de Coordenação da 
COVID-19, gerido pelo Ministério da 
Indústria e Comércio, que constituiu 
uma plataforma de articulação e pla-
neamento de todas as acções relativas 
à resposta aos impactos desta pan-
demia, particularmente a nível do sec-
tor económico", disse Vasco Manhiça.

Adicionalmente, acrescentou, 
foram adoptadas várias medidas de 
ordem fiscal, aduaneiro, financeiro 
e laboral com vista a minimizar os 
impactos económicos e sociais de-
sta pandemia, com particular enfoque 
para o alívio dos encargos das empre-
sas e apoio à sua tesouraria. Com efei-
to, o Vice-Presidente da CTA indicou a 
aprovação, pelo Governo, do perdão 
de multas e a redução de juros resul-
tantes das dívidas e contribuições ao 
Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS), pelos empregadores.

"Esta medida tem em vista aliviar os 
encargos das empresas e contribuir 
para a tesouraria das mesmas, mas 
ao mesmo tempo contribuir para as-
segurar a assistência do INSS aos tra-
balhadores neste momento bastante 
difícil", disse Vasco Manhiça.

Apontou ainda a suspensão das ne-
gociações dos salários mínimos, como 
tendo sido uma medida importante 
para limitar o provável agravamento 
dos custos operacionais das empresas, 
que poderia resultar deste processo, e 
assegurar a manutenção dos postos 
de trabalho. Indicou ainda a aprova-

forços para trazer soluções modernas 
às exigências do mercado e dos seus 
clientes, antecipando tendências e 
disponibilizado os melhores serviços 
bancários no país. Com este serviço, fir-
mamos também o nosso compromis-
so de continuar a promover, de forma 
efectiva, a nossa estratégia de inclusão 
financeira dos moçambicanos”.

Por outro lado, para Gulamo Nabi, 
Director-Geral da Vodafone M-Pesa 
S.A, “um passo muito importante foi 
dado rumo ao objectivo de permitir 
que os clientes M-Pesa possam efec-
tuar todas as suas transacções do dia-
a-dia sem necessidade de recurso ao 
dinheiro físico. Os mais de 4.8 milhões 

bique que permitiram uma maior 
disponibilidade de liquidez, tanto 
em moeda nacional, assim como em 
moeda estrangeira para fazer face às 
necessidades do mercado, bem como 
propiciaram a estabilidade do sistema 
financeiro nacional.

No âmbito do relançamento da 
economia sem descurar as medidas 
de prevenção, o Vice-Presidente da 
CTA disse que o sector privado saudou 
a declaração do Estado de Calamidade 
Pública e aprovação do respectivo De-
creto, tendo em conta que se traduziu 
no início do processo de desconfina-
mento e retoma gradual da actividade 
económica através do relaxamento de 
algumas medidas restritivas, tendo im-
pactado positivamente o desempen-
ho do sector empresarial no último 
trimestre do ano.

Quanto às políticas de estímulo 
económico "apraz-nos destacar o 
compromisso de alocação de 10% 
do orçamento para o sector da agri-
cultura e o lançamento do programa 

SUSTENTA com o fito de acelerar o de-
senvolvimento da agricultura, com en-
foque nas cadeias de valor. Esperamos 
que este programa possa estimular o 
sector empresarial do sector agrário 
moçambicano, tornando-o competi-
tivo e agregador de valor", destacou 
Vasco Manhiça.

Para o sector da energia, Vasco Man-
hiça deu a conhecer que o Governo 
lançou a Iniciativa de Leilões das Ener-
gias Renováveis (PROLER) visando um 
melhor aproveitamento das energias 
renováveis de que Moçambique é 
abençoado com enorme potencial.

"Saudamos a eliminação da taxa co-
brada aos requerentes de novas liga-
ções domésticas de energia eléctrica 
em Moçambique, facto que concor-
rerá para a massificação da cobertura 
da rede eléctrica nacional", realçou, 
para, de seguida, enaltecer as linhas 
de financiamento introduzidas pelo 
Banco Nacional de Investimentos (BNI) 
para apoiar as empresas afectadas 
pela Pandemia da COVID-19.

ção de facilidades fiscais e aduaneiras 
e as medidas de política monetária, 
adoptadas pelo Banco de Moçam-

de clientes que usam o M-Pesa, todos 
os meses, passam agora a poder efec-
tuar pagamentos a muito mais co-
merciantes pelo país fora. Saudamos 
o Millennium bim por esta iniciativa 
que deverá também ter um impacto 
positivo na aceleração da actividade 
económica no país”.

O Millennium bim vai continuar 
engajado em proporcionar rigor e ex-
celência dos seus serviços para cada 
segmento dos seus clientes, contri-
buindo, de forma activa, para o desen-
volvimento do país e mantendo o foco 
de, progressivamente, chegar a todos 
os moçambicanos espalhados nos 
diversos contextos de Moçambique. P

Entre as reformas e outras medidas 
adoptas pelo Governo, a CTA destaca 
a prorrogação da isenção do IVA no 
açúcar, Óleos e sabões, até 2023, o que 
contribui para a produção e disponibi-
lização massiva e acessível destes 
produtos essenciais para a população, 
concorrendo para o alcance dos objec-
tivos preconizados na Política e Estra-
tégia Industrial e no PQG 2020-2024, 
bem como a prorrogação do prazo de 
aplicação das taxas do Imposto sobre 
Consumos Específicos até 2022, facto 
que está a concorrer para o não agra-
vamento dos impactos adversos da 
COVID-19 sobre o sector industrial, e a 
manutenção dos postos de trabalho.

Falando em conferência de imp-
rensa realizada, há dias, na capital do 
país, Vasco Manhiça, Vice-Presidente da 
agremiação, indicou ainda a eliminação 
do procedimento de aquisição e insta-
lação de postos de transformação para 
as Pequenas e Médias Empresas que 
isenta os encargos inerentes à compra e 
instalação dos postos de transformação 
no processo de obtenção de electricid-
ade. Vasco Manhiça referiu-se ainda ao 
lançamento do portal de comércio que 
irá permitir que os operadores do co-
mércio externo obtenham, facilmente, 
num ponto único e em tempo útil, 
informação essencial para a realização 
das operações de importação, exporta-
ção e trânsito de mercadorias, o que irá 
contribuir para a facilitação do comércio 
e, por conseguinte, para a melhoria do 
ambiente de negócios.

A eliminação da inspecção pré-
embarque, através da circular N° 01/
AT/DGA/GDG/2020 que se enquadra 
na implementação do acordo de facili-
tação do Comércio, vai, de acordo com 
o Vice-Presidente da CTA, flexibilizar as 
operações de comércio internacional, 
melhorando assim o ambiente de 
negócios, na medida em que reduz o 
número de procedimentos e custos 
associados à importação de alguns 
produtos.

ESTADO DE EMERGÊNCIA

Com a eclosão e propagação do 
novo Coronavírus que está a afectar 
todo o mundo no geral e Moçambique 
em particular, o sector privado refere 
que testemunhou os esforços do gov-

Trata-se de uma nova solução 
mobile de pagamento alternativo ao 
cartão e dinheiro, denominada Pay 
IZI. A mesma, visa garantir maior satis-
fação dos clientes com acesso mobile 
banking do Millennium bim e M-Pesa, 
através da permanente melhoria de 
acessibilidade dos serviços bancários 
disponibilizados pelo banco, facilitan-
do também a gestão de negócios que 
requerem mobilidade.

Outras vantagens competitivas do 
Pay IZI para os comerciantes consistem 
na sua adesão simples e gratuita, na 
notificação de todos os pagamentos 
realizados, na consulta de todos os 
pagamentos feitos no dia, bem como 
no acesso ao histórico de transacções, 
filtradas por data, tipo e estado do 
pagamento. O canal de pagamento 
Pay IZI está disponível na Play Store 
para com o sistema operativo Android.

Refira-se que esta solução é amiga do 
ambiente e enquadra-se na estratégia 
do Millennium bim na diminuição do 
uso de papel, garantindo flexibilidade 
das operações bancárias e satisfação 
dos seus 1.8 milhões de clientes.

De acordo com José Reino da Costa, 
PCE do Millennium bim, “o Pay IZI é mais 
uma prova inequívoca de que o Mil-
lennium bim é a instituição bancária 
que mais inova e que não poupa es-

No primeiro ciclo do Executivo de Filipe Nyusi

Vasco Manhiça, Vice-Presidente da CTA
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A Autoridade Tributaria de 
Moçambique espera assegurar 
maior incremento na arrecadação 
de receitas provenientes de imp-
ostos do comércio externo, com 
o lançamento e a operacionaliza-
ção do sistema electrónico de se-
lagem e rastreio de mercadorias 
em trânsito (SEERC). De acordo 
com Amilcar Mulungo, Coordena-
dor da Unidade de selagem na AT, 
através do SEERC, o Governo vai 
igualmente melhorar o ambiente 
de negócios através do controlo e 
desvio de mercadorias, roubos e 
saques que saem de um País para 
um outro, passando do nosso.

Selagem electrónica aumenta 
receitas ao Estado

Por essa razão, Mulungo apontou 
que concessionária está presente em 
todo território nacional, e com centros 
operacionais posicionados nos três 
Portos principais, nomeadamente de 

tanques e a granel”, elucidou Mulungo, 
para de seguida, destacar que, o pro-
cesso de selagem e rastreio em curso, 
vem certamente, responder com a 
necessária eficácia e eficiência, à prob-

lemática de fuga ao fisco e por conse-
guinte contribuir para aumento de ar-
recadação de receitas de estado. Para 
os operadores do ramo de transporte, 
seja rodoviário e ferroviário, o sistema 
garante máxima segurança da merca-
doria em transportada, uma vez que, 
reduz o nível de roubos ou saque de 
mercadorias durante o trânsito. 

“Pretendemos também melhorar 
o ambiente de negócios, através da 
redução do tempo de desembaraço 
aduaneiro”, salientou o Coordenador 
da Unidade de selagem na AT, que clas-
sifica esta inovação como resultado dos 
esforços que sua instituição e seus par-
ceiros, tem vindo a levar a cabo visando 
responder os desafios da integração re-
gional, sobretudo, os que são colocados 
pela necessidade do cumprimento das 
obrigações fiscais para o aumento da 
arrecadação de receita e consequente 
cumprimento voluntário, incluindo a 
monitoria e mitigação dos riscos ineren-
tes ao processo.

“Com o SEERC  vamos reduzir a in-
tervenção humana, uma vez que, já se 
encontra montadas, em todos os pon-
tos abrangidos, desde o ponto de par-
tida até a fronteira de saída, câmaras 
vídeo-vigilância, com vista a estancar o 
contrabando e fuga ao fisco de merca-
dorias em trânsito”, salientou Mulungo.

Refira-se que estudos realizados 
pela AT, apontam que o Estado 
moçambicano perde anual 7% da re-
ceita anual, correspondente a 67 mil 
milhões de meticais. 

Maputo, Beira e Nacala.
Além de marítima, está também 

abrangida toda mercadoria em trân-
sito rodoviário e ferroviário. Isto é, 
“toda carga que vem em contentores, 

Falando durante o encontro com a 
equipa do Banco Mundial, o ministro 
Nivagara disse à directora daquela in-
stituição financeira para Moçambique, 
Madagáscar, Maurícias, Comores e 
Seicheles, Idah Pswarayi-Riddihough, 
que o projecto carece de um financia-
mento de investimento na ordem de 
150 milhões de dólares americanos, e ser 
implementado num período de 5 anos. 

Na ocasião, Nivagara explicou tratar 
- se de um projecto de transformação 
intersectorial que alavancará a lider-
ança de alto nível, sendo que a sua im-
plementação será em estreita coorde-
nação com as instituições relevantes 
como os Ministérios dos Transportes 
e Comunicações; da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos; do Inte-
rior, entre outos.  

Por sua vez, a directora do Banco 
Mundial, já referida, afirmou que a 
instituição de que faz parte atribui 
importância ao projecto na medida 

em que o mesmo vai contribuir para 
a promoção de interoperabilidade dos 
sistemas da administração pública.

“Ademais, o mesmo vai criar capa-
cidade para que Moçambique tenha 
soluções tecnológicas desenvolvidas 
pelos moçambicanos”, considerou a 
fonte.

Num outro desenvolvimento, o 
ministro afirmou que a consolida-
ção da Economia Digital é uma das 
prioridades-chave para o Governo 
de Moçambique, e está integrada no 
Plano Estratégico da Sociedade da In-
formação e o Programa Quinquenal 
do Governo 2020-2024 (PQG 2020-
2024) que possui como objectivos, 
dentre outros, tornar as Tecnologias de 

Administração Pública; Interoperabi-
lidade dos sistemas de informação já 
estabelecidos, entre outros”, destacou 
o ministro.

Importa referir que com a imple-
mentação do projecto, espera-se que 
incremente o número de cidadãos 
com carteira de identidade nacional 
actualizada; o número de usuários que 
se beneficiam de serviços digitalizados 
do Governo; melhoria do ambiente 
favorável para investimentos liderados 
pelo sector privado em empresas digi-
tais; aumento do número de empre-
sas digitais com modelos de negócios 
aprimorados; e aumento do número 
de empresas com acesso aos merca-
dos online.

Informação e Comunicação (TIC) um 
veículo para que os moçambicanos 
melhorem as suas vidas.

Como afirma o governante, a Eco-
nomia Digital vai contribuir para a 
implementação da Estratégia da Re-
forma e Desenvolvimento da Admin-
istração Pública 2012-2025 (ERDAP 
2012-2025), que passa por modernizar 
a Administração Pública com recurso 
às TIC.

“Dentre outros objectivos, vai as-
segurar o Reforço da Integridade e 
Combate à Corrupção na Adminis-
tração Pública; Descentralização e 
Desconcentração; Melhoria na Presta-
ção de Serviço ao cidadão; Consolida-
ção e Coordenação das Estruturas da 

Economia Digital nas prioridades do país 
O Governo, através do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior, o órgão detido por 
Daniel Nivagara, está envolvido 
em acções de mobilização de 
financiamento junto ao Banco 
Mundial (BM), para galvanizar o 
desenvolvimento de Projecto so-
bre Economia Digital e Governo 
Electrónico em Moçambique.  

- Antes da introdução deste sistema, AT perdia 7 %,  equivalente a 67 mil milhões de meticais da receita anual no contrabando

ANSELMO SENGO                                                       
Fotos: Sansão Mazive

Em operacionalização em todo ter-
ritório nacional desde 17 de Dezem-
bro findo, o SERC está a cargo de uma 
concessionária denominada MECTS 
– Mozambique Electronic Cargo 
Tracking Services, S.A, cujo objecto é 
o desenho, implementação e opera-
cionalização de sistemas electrónicos 
de selagem e rastreio de carga com 
recurso às tecnologias de informação 
e comunicação. 

 “O SEERC é um sistema que permite 
a selagem electrónica e rastreio de car-
ga em trânsito, em tempo real, através 
de sistema GPS/GPRS e actuação das 
autoridades em caso de tentativa de 
furto/desvio ou contrabando”, expli-
cou Amilcar Mulungo em entrevista 
ao Jornal PUBLICO.

 O rastreio e monitoramento em 
tempo real é feito a partir de uma 
central de comando que funciona 24 
horas por dia, designado Centro de 
Monitoramento Centralizado e a inter-
venção em caso de actos de desvio de 
procedimento é feita por Equipas de 
Resposta Rápida (ERR), compostas por 
operativos das Alfândegas.

“O SEERC permite ainda a selagem de 
carga contentorizada, carga a granel e 
combustível transportado em tanques, 
tanto por via rodoviária assim como fer-
roviária”, disse Mulungo, para de seguida 
observar que, por via do comando cen-
tralizado instalado no edifício da AT em 
Maputo, sempre que o camião inter-
rompe a marcha fora dos pontos frontei-
riços, as equipas de resposta rápida da AT 
recebem informação das salas de con-
trolo existentes nos três portos e reagem 
imediatamente no terreno.

“Este projecto sela e controla mer-
cadoria que esta somente em trânsito”, 
aliás, de “a localização geográfica de 
Moçambique facilita as suas relações 
comerciais com a região e com o Mun-
do, trazendo vantagens decorrentes 
da sua facilidade de acesso ao mar”, 
observou o Coordenador da Unidade 
de selagem na AT, que acrescentou 
que, por esse factor, Moçambique é 
um corredor natural de trânsito para 
os países do interland) Malawi, Zimba-
bwé, Zâmbia, República Democrática 
de Congo, Botswana), África do Sul 
que confere vantagens nas relações 
comerciais com estes, por um lado, 
e por outro, um risco económico em 
termos da sua vulnerabilidade para o 
contrabando.

Amílicar Mulungo, coordenador da unidade de selagem na AT

Daniel Navivagara, MCTES 
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Governo exalta Banco Mundial 

Confinamento “sacrifica” indústria de cimento

Internacional de Fisiologia e Ecologia 
de Insectos-ICIPE, entidade gestora 

das bolsas no âmbito da Parceria para 
Competências em Ciências Aplicadas, 

Engenharia e Tecnologia (PASET).
Segundo o governante, a formação 

de docentes vai contribuir para a mel-
horia dos rácios docente/doutorados, 
por estudante, além de fortalecer a 
capacidade de pesquisa e inovação 
nas IES. 

Por sua vez, Idah Pswarayi-Riddi-
hough, directora do Banco Mundial 
para Moçambique, Madagáscar, Mau-
rícias, Comores e Seicheles felicitou o 
ministro pela liderança do sector e do 
Projecto MozSkills, tendo igualmente 
manifestado a disponibilidade em 
continuar a apoiar o país, sendo que 
neste momento encontram-se em 
processo de consulta para identifica-
ção de mais áreas de actuação.  

Aliás, Idah Pswarayi-Riddihough 
defende o fortalecimento da capa-
cidade institucional para a governação 
dos subsistemas de ensino Superior e 
Técnico-Profissional de qualidade; au-
mento do acesso ao ensino superior 
de qualidade, com enfoque em STEM; 
entre outros. P

O Governo, através do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, enaltece o apoio do Ban-
co Mundial (BM) pelo contributo 
para a melhoria da qualidade e 
relevância da investigação cientí-
fica e ensino superior em Moçam-
bique, através da implementação 
do Plano Estratégico do Ensino 
Superior e da Estratégia da Ciên-
cia e Tecnologia e Inovação, in-
strumentos de governação, em 
processo de revisão. 

As restrições estabelecidas no âm-
bito da prevenção da Covid-19, 
estão a trazer dura realidade para 
o sector produtivo, com frescas 
informações dando conta de a in-
dústria nacional de cimento estar 
a enfrentar enormes dificuldades 
para oferecer o produto ao mer-
cado em grandes quantidades 
e a preços acessíveis, devido ao 
agravamento da matéria-prima, 
no mercado internacional.

A intenção foi manifestada pelo tit-
ular da pasta, Daniel Nivagara, duran-
te o encontro de cortesia com Idah 
Pswarayi-Riddihough, directora do 
Banco Mundial para Moçambique, 
Madagáscar, Maurícias, Comores e 
Seicheles, realizada recentemente 
nas instalações do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES).

Na ocasião, Nivagara manifestou 
satisfação pela assinatura do Acor-
do de Financiamento do Projecto 
MozSkills, a 3 de Novembro de 2020, 
tendo destacado que o mesmo vai 
contribuir para a implementação do 
Programa Quinquenal do Governo 
2020-2024 (PQG- 2020-2024), espe-
cificamente no que tange ao aumento 
do acesso ao Ensino Superior de quali-
dade, com enfoque para as áreas de 
Ciência, Tecnologias, Engenharia e 
Matemática (STEM).

Como refere o governante, pre-
tende-se, à luz do memorando, finan-
ciar na modalidade competitiva as 
Instituições de Ensino Superior (IES); 
capacitar os professores dos diferen-
tes subsistemas de ensino em STEM; 
formar docentes ao nível de Doutora-
mento, e financiamento de pesquisa 
e Inovação em STEM; bem como 
fortalecer a capacidade institucional 
para governação do subsistema do 
Ensino Superior, com enfoque no for-
talecimento dos sistemas de gestão de 
informação, planificação, implementa-
ção dos mecanismos de garantia de 
qualidade do ensino superior e pro-
moção da utilização de recursos digi-
tais incluindo bibliotecas digitais.

“Em especial agradecemos pela 
pronta resposta do Banco Mundial, 
através do projecto MozSkills, na dis-
ponibilização de apoio financeiro ao 
sector para a mitigação da pandemia 
da  covid-19 no ensino superior através 
da melhoria da conectividade das in-
stituições de ensino superior (aumen-
to da largura de banda da MoRENet); 
disponibilização de dispositivos digi-
tais para estudantes; capacitação de 
docentes na utilização das TIC nos 
Processos de Ensino-Aprendizagem 
(PEA); e financiamento competitivo 
das IES em equipamentos e capaci-
tação de docentes para fazer face ao 
ensino online”, disse o ministro.

Num outro desenvolvimento, o 
ministro Nivagara deu a conhecer que 
o Governo de Moçambique, através do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação (MINEC), está a fazer dil-
igências, por canais diplomáticos, para 
a emissão de parecer para a assinatura 
do Acordo Subsidiário com o Centro 

fazem com que a indústria produza 
em pequenas quantidades, não pela 
vontade própria, mas por causa das 
restrições que se vivem na fonte que é 
a África do Sul.

Outra variante que pesa para a in-
dústria de cimento é o agravamento 
do custo de energia em 17 por cento, 
cenário que, associado à falta de maté-
ria-prima, fragiliza a indústria nacional 
de cimento.

Neste momento, o saco de cimento 
de 32.5, é comercializado ao preço de 
410 a 500 meticais contra os anteriores 
370 meticais, ao passo que o saco de 
42.5, é oferecido pelos distribuidores 
por 470 a 530 meticais contra os anteri-
ores 400 meticais. 

Este agravamento condiciona a 
conclusão de obras públicas, pois os 
empreiteiros afirmam ter já celebrado 
contratos irreversíveis com o Estado, 
não estando prevista a revisão do 
preço inicial, obrigando-os a fazer uma 
difícil “ginástica” orçamental. O facto, 
não só afecta as obras públicas, como 

também retarda a conclusão de obras 
de muitas famílias, com destaque para 
casas de habitação.

Por sua vez, o Diretor Nacional da In-
dústria, Sidónio dos Santos, considera 
o preço legítimo, pois no seu entender, 
este já devia ter sofrido um reajusta-
mento em meados do ano passado, 
porém, o Governo, em coordenação 
com os produtores, decidiu pela con-
tenção do preço como forma de aliviar 
o custo de vida durante o período de 
Estado de Emergência no país. 

No tocante à retoma de preços an-
teriores, dos Santos disse que se está 
refém da abertura de uma fábrica de 
produção de matéria-prima instalada 
no distrito de Beluluane que, neste 
momento, está a produzir em regime 
experimental. “No entanto, com a 
abertura plena da fábrica espera-se 
reduzir, significativamente, os custos 
de produção e colocar o produto no 
mercado a preços acessíveis”, esclare-
ceu dos Santos.  

Enquanto isso, a Inspeção Nacional 

de Actividades Económicas (INAE) 
diz estar a trabalhar no combate de 
qualquer tentativa de especulação de 
preços e venda de cimento em locais 
inapropriados. Ademais, a inspetora-
geral da INAE, Rita Freitas, fez saber que 
a instituição que dirige, no período 
compreendido entre 13 a 21 de ja-
neiro, desencadeou uma operação a 
nível nacional que culminou com o 
encerramento de 250 estabelecimen-
tos e apreensão de 220 toneladas de 
cimento. 

Entre as irregularidades, a fonte de-
staca a venda de cimento ao relento e 
na via pública, especulação de preços 
e venda em contentores. Aliás, Rita 
Freitas disse que é vontade da INAE 
acabar com a venda em contentores, 
não só do cimento, como também 
de produtos alimentares, pois, no seu 
entender, aqueles estabelecimentos, 
pela sua natureza, absorvem muito 
calor resultante da radiação solar, adul-
terando deste modo as propriedades 
dos produtos vendidos.    

LEONARDO DUARTE                                                                                                      

Na verdade, a indústria nacional, 
para produzir o cimento, em quan-
tidades industriais e abastecer o mer-
cado, depende da vizinha África do 
Sul, o país para o qual tem recorrido 
para obter a matéria-prima, caso de 
clínquer que é a principal componente 
na produção de cimento.

O que neste momento se alega 
estar a acontecer, é que, uma vez 
estando-se em confinamento a nível 
daquele país, tudo fica difícil para a 
indústria local produzir o clínquer em 
largas quantidades para o consumo 
doméstico e para o mercado de ex-
portação, o que, consequentemente, 
acaba afectando os países dependen-
tes, como é o caso de Moçambique.

A oferta de matéria-prima na terra 
do Rand não só diminuiu, como tam-
bém se agravou em termos de preços, 
fazendo com que o cimento se torne 
mais caro no mercado nacional.

A justificação é atribuída à Asso-
ciação dos Produtores de Cimentos 
e Betão que, na voz do respectivo 
presidente, Edney Viera, diz que o 
agravamento do preço de cimento 
e a sua escassez, é reflexo directo da 
insuficiência das matérias-primas, que 

Governo congratula Banco Mundial pelo apoio
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Vale adquire participações 
da Mitsui 

que pode viabilizar um melhor mix 
de produtos e a redução de custos, 
resultado dos investimentos real-
izados nos últimos três, visando um 

melhor conhecimento dos recursos 
e reservas.

As duas plantas de processamento 
serão revitalizadas e adaptadas para 

um novo flowsheet (fluxo), em imple-
mentação desde Novembro de 2020. 
Assim que estiver totalmente realiza-
do, a Vale espera retomar o ramp-up, 
alcançando um ritmo de produção de 
15 milhões de toneladas em 2021 e de 
18 milhões de toneladas em 2022.

PROCESSO 
DE DESINVESTIMENTO

Ao longo dos últimos 15 anos, a Vale 
tem atuado em parceria com os gov-
ernos de Moçambique e Malawi, na 
implantação da mina de Moatize e dos 
912 km do CLN, para transporte de 
carvão, além da revitalização das op-
erações de carga geral e de transporte 
de passageiros. Estes investimentos 
representam um legado relevante 
para estes países e são um importante 
vetor de desenvolvimento local.

Em linha com o seu pilar estratégico 

do Novo Pacto com a Sociedade, en-
quanto procura conduzir um processo 
responsável de busca de interessados 
no negócio de carvão, a Vale continuará 
a suportar o ramp-up do projeto e man-
terá todos os seus compromissos com 
a sociedade e os stakeholders, incluindo 
obrigações já assumidas quanto a direi-
tos trabalhistas e reassentamentos.

A assinatura do acordo com a Mitsui, 
enquanto etapa inicial para o desinves-
timento do negócio de carvão, está em 
linha com a estratégia de disciplina na 
alocação de capital e simplificação do 
portfólio da empresa. Reforça também a 
ambição da Vale de se tornar líder na min-
eração de baixo carbono, assumindo o 
seu compromisso com o Acordo de París. 

 Refira-se que a Vale é uma minera-
dora global que tem como missão 
transformar recursos naturais em 
prosperidade e desenvolvimento sus-
tentável. Líder mundial na produção 
de minério de ferro e níquel, tem sede 
no Rio de Janeiro e está presente em 
cinco continentes. Opera sistemas 
logísticos integrados, com cerca de 2 
mil quilômetros de ferrovias, terminais 
marítimos e 10 portos, entre Brasil, 
Indonésia, Malásia e Omã. Compro-
metida com os mais altos níveis de 
governança, a Vale apoia 52 projetos 
sociais e culturais em 65 municípios 
brasileiros, por meio da Fundação Vale, 
e protege ou ajuda a proteger 8,5 mil 
km2 de áreas nativas no País.

A Vale acaba de fazer a aquisição da totalidade das participações da Mitsui - 15% na mina de Moatize, jun-
tamente com 50% de participação e todos os outros créditos minoritários que a Mitsui detém na Corredor 
Logístico de Nacala (CNL). O objectivo das partes é que a saída da Mitsui possa ser concluída durante 2021, o 
que está sujeito à execução do contrato definitivo e a condições precedentes usuais neste tipo de transação.

A Vale acaba de fazer a aquisição da 
totalidade das participações da Mitsui 
- 15% na mina de Moatize, juntamente 
com 50% de participação e todos 
os outros créditos minoritários que a 
Mitsui detém na Corredor Logístico de 
Nacala (CNL). O objectivo das partes 
é que a saída da Mitsui possa ser con-
cluída durante 2021, o que está sujeito 
à execução do contrato definitivo e a 
condições precedentes usuais neste 
tipo de transação.

Para o efeito, a Vale assinou, quarta-
feira um memorando de entendimen-
to (HoA - Heads of Agreement) com 
a Mitsui, que permite que as partes 
estruturem a saída da Mitsui da mina 
de carvão de Moatize e do Corredor 
Logístico de Nacala (CLN), como um 
primeiro passo para o desinvestimen-
to da Vale no negócio de carvão. 

A transação está em linha com o 
foco da empresa em dar prioridade 
aos seus principais negócios e à sua 
agenda ESG (Estratégia, Social e Gover-
namental), empenhada em tornar-se 
carbono neutro até 2050 e em reduzir 
33% de suas emissões até 2030.

Uma nota de imprensa enviada 
à nossa Redacção, refere que o HoA 
prevê que a Vale compre, por US$ 1,00 
(um dólar americano), a participação 
em cada um dos activos de mina e 
logística de titularidade da Mitsui. Após 
o encerramento da transação, a Vale 
consolidará as entidades da CLN e, 
portanto, todos os seus ativos e passi-
vos, incluindo o Project Finance do Cor-
redor de Nacala, que tem cerca de US$ 
2,5 bilhões de saldo remanescente.

A consolidação do Project Finance 
implicará aproximadamente US$ 
300 milhões por ano em despesas 
operacionais na mina de Moatize, as-
sociadas à tarifa do CLN. Actualmente, 
estas despesas impactam o EBITDA 
do Negócio de Carvão, com reclas-
sificação como despesas financeiras, 
amortização de dívidas, investimento 
de manutenção das operações e out-
ros, com um aumento equivalente no 
EBITDA do Negócio de Carvão. O futu-
ro refinanciamento do Project Finance 
e simplificação da estrutura levarão 
a uma economia anual estimada de 
aproximadamente US$ 25 milhões. 

Com o acordo para a aquisição das 
participações da Mitsui e, consequent-
emente, a simplificação da gestão dos 
ativos, a Vale iniciará o processo de 
desinvestimento da sua participação 
no negócio de carvão, que será marca-
do pela preservação da continuidade 
operacional de Moatize e do CLN, 
procurando um terceiro interessado 
nestes ativos.

INICIATIVAS PARA MELHORIA 
OPERACIONAL

A Vale tem vindo a implementar 
duas iniciativas que devem produzir 
resultados sustentáveis na mina de 
Moatize: um novo plano de lavra e uma 
nova estratégia operacional para as 
plantas de beneficiamento de carvão.

O novo plano de lavra prioriza cor-
pos de minério de melhor qualidade, 
com melhor relação estéril/minério, o 

Aliás, o memorando demonstra o 
compromisso do projecto em atingir 
as suas metas de forma segura, cri-
ando oportunidades locais e trazendo 
benefícios sociais e económicos signifi-
cativos para a província de Cabo Del-
gado e para o país.

A Total E&P Mozambique Área 1, 
Limitada, uma subsidiária integral da 
Total, opera o projecto Mozambique 
LNG com uma participação de 26,5%, 
juntamente com a ENH Rovuma Área 
Um, S.A. (15%), Mitsui E&P Mozam-
bique Área1 Limited (20%), ONGC 
Videsh Rovuma Limited (10%), Beas 
Rovuma Energy Mozambique Limited 
(10%), BPRL Ventures Mozambique 

B.V. (10%), e PTTEP Mozambique Área 
1 Limited (8.5%).

SOBRE O 
PROJECTO MOZAMBIQUE LNG

O projecto Mozambique LNG é o 
primeiro projecto de GNL em terra 
do país. O projecto inclui o desen-
volvimento dos campos Golfinho e 
Atum localizados na Área 1 Offshore e 
a construção de uma fábrica com duas 
unidades de liquefação com capacid-
ade de 13,1 milhões de toneladas por 
ano. A Área 1 contém mais de 60 Tcf de 
recursos de gás, dos quais 18 Tcf serão 
desenvolvidos com as duas primeiras 
unidades de liquefação. A decisão 
final de investimento do projecto Mo-
zambique LNG foi anunciada em 18 
de Junho de 2019, e o projecto prevê 
entrar em produção em 2024.

SOBRE 
A TOTAL MOZAMBIQUE

Presente em Moçambique há 
quase 30 anos, a Total Mozambique 
é um importante interveniente no 
mercado de produtos petrolífe-
ros downstream - rede de bombas de 
combustíveis, clientes industriais e mi-
neiros, lubrificantes e logística. A Total 
tem uma participação de mercado 
estimada em 14%.

fesa Nacional, Jaime Bessa Neto e do 
Interior, Amade Miquidade.

No entanto, sabe-se que a Total Área 
1, operadora do projecto Mozam-
bique LNG, assinou, ano passado, um 
acordo com o governo moçambicano 
relativo à segurança das actividades  
do projecto Mozambique LNG.

O Memorando de Entendimento 
prevê que uma Força-Tarefa Conjunta 
garanta a segurança das actividades 
do projecto Mozambique LNG, no 
local do projecto em Afungi e na área 
mais vasta de operações do projecto. 
O projecto Mozambique LNG provi-
denciará, por sua vez, apoio logístico à 
Força-Tarefa Conjunta.

De acordo com um comunicado de 
imprensa da Presidência da República 
enviado à nossa Redacção, no encon-
tro, o Chefe do Estado e o Director da 
petrolífera francesa abordaram os últi-
mos desenvolvimentos no âmbito da 
implementação do Projecto de Gás da 
Área 1, na península de Afungi. 

"Discutiram igualmente questões 
relacionadas com a segurança na zona 
norte de Cabo Delgado que tem sido 
alvo de ataques dos terroristas", lê-se 
na nota de imprensa.

Entretanto, o comunicado de im-
prensa da Presidência da República 
acrescenta que ficou acordada a ne-
cessidade de se estabelecer um plano 
de segurança que garanta a imple-
mentação do projecto, sem sobres-
saltos.

Refira-se que o Chefe do Estado 
esteve acompanhado no encontro 
pelos Ministros dos Recursos Minerais 
e Energia, Ernesto Max Tonela; da De-

Nyusi e Director Executivo da Total garantem segurança 
O Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, recebeu, há dias, 
no seu gabinete de trabalho, o 
Director-Executivo da Total, Pat-
rick Pouyanné. No encontro, Filipe 
Nyusi e Patrick Pouyanné acorda-
ram a necessidade de se estabel-
ecer um plano de segurança que 
garanta a implementação do pro-
jecto de gás da Área 1, na penín-
sula de Afungi, sem sobressaltos.

Para a implementação do projecto de gás do Rovuma
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População abandona 
residências em Mandimba

Fúria das águas penaliza população

mos as estruturas competentes. Agora, a 
opinião encontrada foi de levar obrigatori-
amente os cidadãos prejudicados para 
um dos estabelecimentos de ensino, es-
pecificamente, a Escola Secundária Filipe 
Samuel Magaia”, disse João Stande.

Já para Frayd Taibo, técnico do Insti-
tuto Nacional de Gestão de Redução de 
Desastres (INGD), no Niassa, avançou 
que uma equipe multissectorial está no 
terreno para verificar o sucedido.

asfaltou a estrada N13, Massângulo-
Muita. Disse ainda que a Administração 
Nacional de Estradas (ANE) já foi comu-
nicado do sucedido, aguardando-se 
pelo seu pronunciamento.

A governadora da província do 
Niassa, Elina Judite Massengele, que 
se deslocou à vila-sede do distrito de 
Mandimba para presencial o suce-
dido, refere tratar-se de um fenómeno 
natural que, agora e no futuro, pode 
servir de lição para as comunidades.

Massengele esclarece ainda que a 
empresa encarregue dos trabalhos de 
asfaltagem das ruas em Mandimba 
em coordenação com a ANE já se 
predispõe trabalhar na criação de 
mecanismos apropriados para que a 
água que em épocas chuvosas afecta 
a zona, vá ao rio Mandimba, através da 
colocação ou criação de um canal de 
drenagem, para que não surjam mais 
prejuízos aos cidadãos daquele bairro.

“Não queríamos apenas ouvir 
através dos órgãos de comunicação 
social. Decidimos chegar para presen-
ciar o que está acontecer no terreno. 
Naturalmente, a população quer uma 
solução imediata, mas isso não é pos-
sível porque precisamos fazer um 
trabalho de engenharia adequada”, 
avançou a governadora.

A terminar, Massengele apelou ainda 
aos residentes da vila para que tomem 
medidas de precaução em relação ao 
consumo de água não apropriada para 
este efeito, porque as consequências 
dai resultante podem ser drásticas para 
a própria saúde humana.

Stande diz ainda que, antes desta 
ocorrência, a autoridade municipal lo-
cal fez uma campanha junto das co-
munidades, sensibilizando-as a aban-
donarem voluntariamente a zona 
para locais mais seguros, porém para a 
infelicidade, o apelo pouco foi acatado. 

“O tipo de acidente deixou-nos bas-
tante preocupados, uma vez que nunca 
tivemos casos idênticos. Ficamos assusta-
dos ao ponto de solicitarmos e informa-

“Quando nós fizemos o levanta-
mento preliminar notamos que há 
famílias que tem mais de uma casa no 
mesmo recinto, pré-fazendo o total já 
avançado. Estamos a conjugar esforços 
para prestação de apoio aos afectados”, 
disse o técnico do INGD Niassa. 

Por sua vez, o administrador do dis-
trito de Mandimba, Botelho Chuni, in-
forma que o caso já é do conhecimento 
da empreitada designada CCCC que 

Cerca de duzentas e noventa (290) pessoas, baseadas no bairro Cimento, na vila sede do distrito de Mandimba, 
em Niassa, acabam de abandonar a sua zona de origem, devido às inundações, provocadas pela última queda 
de chuva que, totalmente, destruiu 34 casas construídas à base de material precário e deixou submersas outras 
25, deixando as suas famílias sem-abrigo.

O cenário que se viveu na provín-
cia de Sofala e um pouco por al-
gumas províncias do centro do 
país, é uma demonstração clara 
de que a fúria das águas, quando 
sobe à crista, ninguém é capaz 
de acalmá-la. De forma violenta, 
as águas destruíram, em menos 
tempo, um pouco de tudo, reedi-
tando o sofrimento que se assistiu 
aquando do ciclone IDAI, passam 
dois anos. No sul de Moçambique, 
concretamente em Inhambane, 
a circulação de viaturas na ponte 
provisória sobre o rio Save, ficou 
interrompida, devido ao trans-
bordo do curso das águas, em 
consequência da chuva. 

- Em causa queda de chuva que inundou e destruiu casas construídas à base de material precário

- Famílias desalojadas estão em centros transitórios e autoridades persistem em alertas para a retirada da população das 
zonas ribeirinhas

PEDRO FABIÃO, EM LICHINGA                                                        
Email: fabioninho.p@gmail.com

Neste momento, as pessoas em cau-
sa estão alojadas na Escola Secundária 
Filipe Samuel Magaia, uma solução de 
meio-termo encontrada pelo governo 
municipal de Mandimba em coorde-
nação com os outros actores do Gov-
erno distrital e da província.  

Informações apuradas no terreno 
pela equipa deste semanário, dão 
conta de o fenómeno estar associado 
às inundações provocadas pela vaga 
de precipitações que se registaram 
nos últimos dias, tendo afectado 59 
casas construídas à base de material 
precário. Aliás, as mesmas informações 
indicam que, deste universo, 34 casas 
ficaram totalmente destruídas e 25 
submersas, levando ao abandono dos 
seus residentes que, que neste mo-
mento, se encontram abrigados na Es-
cola Secundária Filipe Samuel Magaia.

O presidente do Conselho Municipal 
da Vila de Mandimba, João Stande, refer-
iu que, apesar da triste ocorrência, não 
há registo de óbitos, estando o órgão 
que tutela em coordenação com o gov-
erno provincial e nacional a levar avante 
acções para pôr fim a preocupação da 
população afectada pelo fenómeno.

Ao Público, o edil de Mandimba es-
clarece que um dos factores que con-
tribui para as inundações na zona de 
Cimento durante as épocas chuvosas, 
é a falta de drenagens para o escoa-
mento das águas na principal rua que 
se encontra no referido bairro.

MIGUEL MUNGUAMBE                                                        
Email: mmunguamb@yahoo.co.mz

Avisos sobre o mau tempo que 
se abateu sobre a zona central do 
país e, com maior gravidade em So-
fala, foram lançados pelas autoridades 
competentes, que apelaram para a to-
mada de medidas de precaução, mas 
ninguém foi capaz de evitar o pior. 
Por exemplo, o autarca da Beira, Daviz 
Simango, exortou aos moradores de 
zonas vulneráveis a alagamentos e 
inundações a abandonarem rapida-
mente os locais, devido a aproximação 
da tempestade tropical Eloise.

Trata-se das zonas costeiras de 
Dama, Rio Ladrão, Njalane e Casa Par-
tida. O alerta estendeu-se aos pesca-
dores que operam nesses locais para 
tomarem as devidas precauções de 

forma a evitarem catástrofes como 
aconteceu em Março de 2019, aquan-
do do ciclone Idai.

Aconselhou ainda as pessoas a 
evitarem ficar em lugares à volta dos 
escombros ou paredes degradadas, 
árvores e postes de energia.

Simango pediu que as pessoas não 
entrassem em pânico e cumprissem 
com as orientações comunicadas 
através das instituições especializadas 
como o Instituto Nacional de Meteo-
rologia (INAM) e o Instituto Nacional 

de Gestão do Risco e Desastres (INGD). 
No entanto, mesmo com estes alertas 
e recomendações, ninguém foi capaz 
de travar o pior que a natureza já tinha 
decretado.

Na província de Sofala os estragos 
causados pela tempestade “Eloise” 
verificaram-se nos distritos costeiros 
da Beira, Dondo, Buzi, Machanga e 
Chibabava, enquanto na Zambézia 
atingiu o distrito de Chinde, Inhas-
sunge e Quelimane.

A circulação de viaturas na ponte 

provisória sobre o rio Save acabou 
ficando interrompida, desde a última 
sexta-feira, em Inhambane, devido ao 
transbordo daquele curso de água, 
em consequência da chuva.

Até ao fecho desta edição, a água 
estava prestes a cobrir a plataforma da 
ponte. 

A Administração Nacional de En-
tradas (ANE) justifica a suspensão da 
circulação de veículos com a neces-
sidade de garantir a segurança dos 
utentes da ponte.

O vento e a chuva tornaram-se mais 
fortes e a tempestade Eloise evoluiu 
muito, no passado dia 22 de Janeiro 
corrente, para a categoria de ciclone, 
sobre o oceano Índico, atingindo a 
zona da cidade da Beira durante a 
madrugada daquele dia.

Para toda a província de Sofala, a 
chuva chegou a atingir acima de 200 
milímetros, em 24 horas, trovoadas e 
vento de 140 quilómetros por hora, 
com rajadas de 160, enquanto na cos-
ta a ondulação foi de 14 metros. 

Os distritos de Manica também não 
escaparam ao vento e chuva fortes.

Até ontem, domingo, a cidade da Beira 
estava incomunicável e a energia eléctrica 
só haveria de ser reestabelecida após o 
levantamento dos danos causados na 
rede da Electricidade de Moçambique 
(EDM), segundo informações reportadas 
ao “Público” a partir da cidade portuária da 
Beira. Aliás, para além da cidade da Beira, 
os distritos de Búzi, Gorongosa e Mwanza, 
estavam completamente às escuras, 
até ao fecho desta edição, decorrendo 
o processo de levantamento dos danos 
causados à rede, para efeitos de reposição 
de energia.

Em poder do jornal, outros dados 
indicam que, neste momento, mais 
de cinco mil pessoas foram afectadas 
pelas inundações na vila de Buzi, a 
zona mais atingida, em Sofala. Famílias 
desalojadas estão em centros tran-
sitórios e as autoridades persistem em 
alertas para a retirada da população 
que se encontra nas zonas ribeirinhas.

Dois anos após o ciclone Idai

João Stande, Edil Mandimba Governadora do Niassa Frayd Taibo

Ponte provisória sobre o rio Save Cidade da Beira alagada
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Frelimo comanda luta contra 
Covid-19

Moçambique não pode ficar alheio à 
situação. Foi sempre assim que agimos, 
em consonância com as directivas e os 
procedimentos internacionalmente 

aglomeração, como é o caso dos mer-
cados, paragens, transportes públicos, e 
nos outros locais”, apontou.  

“A ideia das medidas de prevenção é 
para preservar as nossas vidas, porque 
esta é uma doença muito perigosa, e 
pode matar quem quer que seja, por isso, 
todos somos chamados a tomar uma 
atitude muito responsável”, esclareceu, 
para de seguida, o Primeiro Secretário do 
Partido Frelimo no Comité da cidade de 
Maputo, reconhecer que embora haja 
dificuldades no acesso a transportes semi-
públicos, é preciso que os passageiros ob-
servem o distanciamento social. 

“O Governo está a trabalhar muito 
para a questão da pandemia da Cov-
id-19, porque a situação não é das mel-
hores, por isso, temos que cumprir com 
as medidas de prevenção”, reiterou.

Na ocasião, Manhique lembrou 
que o Decreto presidencial número 
01/2021 de 13 de Janeiro, obriga, no 
seu artigo 16, número 3, alínea K), "o 
encerramento de bares e barracas des-
tinadas à venda de bebidas alcoólicas”. 
E o número 15 do mesmo artigo refere 
que "as barracas de venda de produtos 
alimentares devem funcionar das 6 às 
17 horas, ficando vedada a venda de 
bebidas alcoólicas”.

mortalidade em que se encontram. 
Mesmo assim, e apesar de ter uma 
das mais baixas taxas de letalidade da 
região austral, Manhique fez saber que 

adoptados.
“É preciso, mais uma vez, agir por 

antecipação adoptando medidas que 
possam garantir a saúde e o bem-estar 
de Moçambique e o funcionamento da 
nossa sociedade”, apelou, acrescentan-
do ser por isso, que a Frelimo aconselha 
a população a respeitar rigorosamente 
as medidas de prevenção e combate 
emanadas pelo decreto presidencial.

No que se refere às pessoas que ex-
ercem as suas actividades comerciais 
nos mercados, Razak Manhique reco-
menda a obrigatoriedade de obede-
cer às medidas de prevenção porque 
o número de casos está a aumentar a 
cada dia que passa. 

“As pessoas devem usar máscaras, 
devem respeitar o distanciamento 
social, sobretudo nos locais de maior 

Com vista a evitar maior propaga-
ção da pandemia da Covid-19, o 
Partido Frelimo, na cidade de Ma-
puto, decidiu assumir o comando 
da mudança de comportamento 
e da mobilização dos munícipes, 
incluindo dos militantes do parti-
do a todos os níveis, para respeita-
rem as medidas de prevenção e 
combate à Covid-19. Por isso, o 
Primeiro Secretário da Frelimo 
no Comité da cidade de Maputo, 
Razak Manhique, apela a todos a 
estar em alerta, afirmando que, 
cada membro e simpatizante do 
Partido FRELIMO, incluindo os 
munícipes, devem proteger a vida 
de todos os outros e estar todos 
na mesma linha de combate. 

ZAQUEU MASSALA                                                       
Foto: Sansão Mazive

Para Razak Manhique, a situação que 
se vive na cidade de Maputo por causa 
da Covid-19, não é das melhores. Aliás, 
explicou que devido ao rápido aumen-
to no número de casos, associado à cir-
culação de uma nova variante do vírus, 
países do mundo em geral e da região 
em especial, vêm adoptando medidas 
restritivas diferenciadas, em função do 
grau de contaminação e da taxa de 

A nível da cidade de Maputo 

Raptos e dívidas: um sufoco ao 
empresariado

à disrupção das ligações comerciais 
e dos processos de produção, teve 
como resultado o abrandamento da 
economia nacional, que a CTA estima 
em -0.5%, e colocou em risco cerca de 
90 mil postos de trabalho que foram 
suspensos devido a interrupção da 
actividade empresarial.

"A despeito das medidas já adop-
tadas pelo governo para a mitigação 
destes impactos, afigura-se a neces-
sidade de adopção de medidas mais 
arrojadas para assegurar a recupe-
ração integral da economia em 2021", 
recomenda.

Ainda ao longo do primeiro ano de 
governação de Filipe Nyusi, devido 
à pandemia da COVID-19, houve 
limitações na forma como o diálogo 

erno devem, em conjunto, repensar 
no modelo de condução do diálogo 
público-privado dentro deste con-
texto, particularmente, em relação aos 
principais eventos, a CASP e o CMAN.

No que concerne ao agravamento 
da carga tributária por parte do gov-
erno, a diferentes níveis, incluindo 
a introdução de novas taxas e/ou 
agravamento das taxas já existentes 
bem como de alguns impostos, Vasco 
Manhiça diz que agravou o sufoco do 
sector empresarial que já se vinha res-
sentindo dos impactos negativos da 
COVID-19.

"Exorta-se a Sua Excelência que 
adopte as medidas necessárias para 
travar este apetite, através de uma 
abordagem contrária que consista no 

público-privado vinha sendo condu-
zido. Ou seja, por força das restrições 
que visavam a prevenção da propa-
gação da pandemia, os eventos im-
portantes no processo do diálogo 
público-privado foram cancelados, 
nomeadamente, a conferência anual 
do sector privado – CASP; o Con-
selho de Monitoria do Ambiente de 
Negócios – CMAN e os encontros de 
diálogo sectorial, incluindo os gru-
pos de implementação de reformas 
no âmbito do Plano de Acção para a 
Melhoria do Ambiente de Negócios 
– PAMAN.

Portanto, devido a estes constrangi-
mentos, e tendo em conta que o fim 
da pandemia é ainda incerto, Vasco 
Manhiça defende que a CTA e Gov-

alívio da pressão tributária às empresas 
ou, na pior das hipóteses, na manun-
tenção do quadro actual", disse.

A CTA observou ainda que os confli-
tos, na zona norte, protagonizados pe-
los terroristas e, no centro do país, pela 
Junta Militar da Renamo, continuam 
a limitar a fluidez dos negócios a nível 
nacional, mormente, quanto às liga-
ções comerciais e o desenvolvimento 
das cadeias de valor.

Aqui, o Vice-Presidente da agremia-
ção, lamenta que, " embora tenham 
havido progressos em relação ao pro-
cesso de desmobilização e integração 
dos homens armados da Renamo, 
não se vislumbraram avanços signifi-
cativos na resolução “definitiva” destes 
conflitos e a reposição da estabilidade 
política tão crucial para o desenvolvi-
mento destas zonas e da economia 
moçambicana de forma geral". E, por 
último, Vasco Manhiça sublinhou que 
as empresas moçambicanas continu-
am com créditos consideráveis junto 
do Governo, nomeadamente, créditos 
relativos ao fornecimento de bens e 
serviços, e créditos relativos ao reem-
bolso do IVA.

Para a CTA, num contexto alta-
mente conturbado como o que se 
vive actualmente, marcado pelos im-
pactos da COVID-19, estes créditos, ao 
serem pagos, iriam ajudar as empresas 
a capitalizarem-se, criando alguma 
musculatura que iria permitir a sua re-
siliência aos impactos negativos desta 
pandemia.

Contudo, "ao longo deste 1 ano 
de governação, não se vislumbraram 
avanços significativos em relação 
ao processo de pagamento destas 
dívidas. Pelo que, exortamos a Sua 
Excelência que tome as medidas ne-
cessária, e de carácter urgente, para 
acelerar este processo".

Acções de raptos que, ao longo do 
ano passado, tiveram como prin-
cipais alvos empresários moçam-
bicanos, constituem, na óptica da 
Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), um verdadeiro sufoco. 
Além de raptos, os empresários 
nacionais choram pelo facto de 
a maior parte das dívidas com as 
empresas públicas não ter sido 
saldada ao longo daquele ano, 
descrito como atípico pelo Presi-
dente da República, Filipe Nyusi. 

ANSELMO SENGO                                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

Para Vasco Manhiça, os raptos aos 
empresários, afiguraram-se como a 
principal preocupação do sector em-
presarial, nos últimos 365 dias do ac-
tual mandato de Filipe Nyusi, os quais 
se traduziram na insegurança global 
da actividade empresarial privada, 
com resultados irrefutáveis na repul-
são do investimento e desenvolvim-
ento de negócios.

"Esta situação já vem sendo ar-
rastada há algum tempo, contudo, 
ao longo nos últimos meses, veio 
ao de cima, com maior intensidade, 
criando desestabilização no seio dos 
empresários, pelo que se exorta a Sua 
Excelência que tome medidas drásti-
cas necessárias para colmatar este 
problema de forma definitiva", disse o 
Vice-Presidente da CTA.

Aliás, Vasco Manhiça referiu que o 
primeiro ano de governação do Presi-
dente da República no presente man-
dato, iniciou com a eclosão e propa-
gação da pandemia da Covid-19 que 
teve impactos significativos sobre a 
actividade empresarial e a economia 
de forma geral.

A instabilidade macroeconómica 
nacional e internacional, associada 

Razak Manhique, primeiro secretário da Frelimo da Cidade de Maputo
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

Grosso dos artistas nacionais, cu-
jas actividades contribuem para 
o engrandecimento da cultura 
moçambicana, não dispõem de 
seguro social básico, o que con-
sequentemente contribui para o 
agravamento das suas condições 
de vida, particularmente quando, 
por razões diversas, ficam inváli-
dos ou mesmo quando atingem a 
terceira idade.

Sob os auspícios da Linha de Apoio à Tradução e Edição (LATE) da DGLAB 
e CAMÕES I.P., Portugal,  o livro  "OS POROS DA CONCHA"   de  SANGARE 
OKAPI, vai ser publicado em castelhano, na Argentina, numa tradução 
de  Eugenio Lopez Arriazu, sob a estampa da   Dedalus Editores, a edi-
tora de Buenos Aires,  que publica clássicos da literatura universal como 
Mikhail Lermontov, Guillaume Apollinaire, Guy de Maupassant , William 
Blake, Pierre Douillard Lefevre,  F. Scott Fitzgerald, Marc Augé, François 
Rabelais entre outros.

Grosso dos artistas sem seguro 
social básico

Livro do poeta moçambicano 
editado em castelhano

a tornar a cultura num elemento de es-
tímulo e apoio à pesquisa e valorização 
histórica do património cultural nacional. 

Na ocasião, o vice-ministro da Cul-
tura e Turismo, Fredson Bacar, fez sa-
ber que a sua instituição em parceira 
com o Instituto Nacional de Seguran-
ça Social (INSS) tem vindo a desen-
volver campanhas de sensibilização 
junto da classe artística para que estes 
últimos entendam a necessidade de 
estarem no sistema contributivo da 
Segurança Social por forma a garan-
tir a sua reforma durante o período 
em que não poderem exercer a sua 
actividade. 

Refira-se que a produção do estudo 
em alusão compreendeu a um espaço 
de tempo, estimado em seis meses, 
envolvendo dois pesquisadores, no-
meadamente, Eugénio Santana e Litos 
Sitoe. Durante a pesquisa, 450 pessoas 
foram inqueridas via online, tendo 
apontado que 90% dos trabalhadores 
do sector cultural tem contratos pre-

No que tange às medidas com vista 
à mitigação dos efeitos da Covid-19 no 
subsector da cultura, Bacar disse que 
o Ministério capacitou cerca de 1.600 
artistas a nível nacional em matérias de 
gestão e marketing cultural em tem-
pos de pandemia. Criou igualmente 
o programa arte no quintal em par-
ceria com a UNESCO e a Televisão de 
Moçambique. 

Presente na cerimónia do lança-
mento dos resultados acima indica-
dos, o músico Stewart Sukuma disse 

os números não são animadores. 
Enquanto isso, para o sociólogo Fil-

mone Meigos, o estudo é bem-vindo, 
todavia, o mesmo peca pela metodo-
logia usada na recolha de dados. Aliás, 
aquele académico entende que para 
um país segmentado como Moçam-
bique não se pode confiar cegamente 
na pesquisa online sob pena de obter 
dados poucos fiáveis, visto que, o uso 
de tecnologias de informação ainda 
não está massificado em algumas 
regiões do país.  

cários e 43% tem rendimento anual 
bruto de apenas 90 mil meticais. 

Tendo em conta que o grosso 
número de actividades culturais fun-
cionam à base de ajuntamentos, es-
tudo revela ainda que a Covid-19 para 
a classe artística é um castigo que vai 
para além da saúde, pois obrigou o 
cancelamento de 40,7% dos eventos 
que tinham sido programados para o 
ano passado, tendo contribuído para 
o desempregado de cerca 20% dos 
trabalhadores do sector.

que a fraca adesão dos artistas aos 
serviços de segurança social deve-se à 
falta de conhecimento dos benefícios 
deste seguro por parte dos fazedores 
da cultura, dai que apela a quem de 
direito a apostar na sensibilização, pois 

LEONARDO DUARTE                                         
Fotos: Arquivo                                                      

Os dados recentemente apresen-
tados na esteira da divulgação dos 
primeiros resultados do mapeamen-
to de indústrias culturais e criativas, 
apontam que, em moçambique, pelo 
menos 75.5% dos artistas no activo, 
não possuem seguro social básico, 
apontando-se como uma das maiores 
desvantagens, a falta de assistência so-
cial em caso de invalidez ou de velhice.

O evento que culminou com a apre-
sentação destes dados tinha como 
objectivo traçar o perfil e dinâmica do 
sector da cultura e analisar o impacto 
da Covid-19 na classe artística nacional 
e a mesma surge no âmbito da implan-
tação da gestão e monitoria do Plano 
Estratégico 2012-2022 e da Política das 
Indústrias Culturais e Criativas, com vista 

A edição argentina intitula-se "Los 
poros de la caracola” na tradução de 
Eugenio Lopez Arriazu, um dos mais 
importantes tradutores de literatura 
de língua eslava e portuguesa para 
castelhano.

Entre os títulos que traduziu, con-
tam-se Teatro Completo de Alexander 
Pushkin, O Jogador de Fiodor Dostoi-
evski, Contos Escolhidos de Guy de 
Maupassant.

Em 2011, a tradução de "A condessa 
Cathleen e outras obras de W.B. Yeats, 
valeu-lhe o Prémio mayor de traduc-

ción - outorgado pelo Prémio Teatro del 
Mundo del Centro Cultural Rector Ricar-
do Rojas-Universidad de Buenos Aires.

Sabe-se que Eugenio López Ar-
riazu (Buenos Aires, 1967) é professor 
universitário, poeta, ensaísta e tradutor, 
um dos editores da editora argentina 
Dedalus, que publica títulos em litera-
tura e ciências humanas. É tradutor de 
russo, português, inglês, francês e latim, 
entre outras línguas. Ele traduziu muitos 
autores, incluindo Fyodor Dostoevsky, 
Alexandr Pushkin, William Butler Yeats, 
Iuri Tinianov e Antoine Berman. (P)

Na Argentina

Fredson Bacar, vice-ministro da Cultura e Turismo Músico Stewart Sukuma

Sangare Okapi
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Há vários anos que venho escu-
tando continuamente a música 
de Daniel Langa, intitulada Ndzi 
Singuitiwili, o mesmo que dizer fui 
amaldiçoado, na tradução directa 
de tsonga para português.  Sem-
pre me deu vontade de explorar 
esta letra, porque me parece 
baseada em variações sonoras 
recriadas pela poesia própria da 
linguagem oral.

Mia Couto, escritor moçambicano, 
acaba de conquistar mais um pré-
mio literário francês Albert Ber-
nard 2020, pela edição francesa 
da trilogia “As Areias do Impera-
dor”, publicada ano passado com 
tradução de Elisabeth Monteiro 
Rodrigues.

A música que desmistifica realidades 

Couto na mó de cima

compounds, interpelando um jovem, 
que se aparenta como gayíza, tendo 
conservado, de forma permanente, 
algumas atitudes características:

Wova jaha muni
madla ngúrángúra/ (ntombhí 

txíngá jaha)
mugodíni awu yehlanga
wo txányélá hándlé b’avá

E, mais uma vez, uma situação fora 
do comum, com um tipo de pessoa 
que interpela Daniel Langa – mas que 
tipo de jovem…, lança Langa sobre 
o personagem que insatisfeito ou 
frustrado da vida está sempre a res-
mungar, mesmo desfrutando da vida 
(wova jaha muni madla ngúrángúra… 
“Madla”, de -dla : comer aqui, como tan-
tos outros verbo de origem Zulo nesta 
canção é um índice também, que vem 
reforçar com estrangeirismos o perfil 
e o vocabulário do mineiro regres-
sado). Enquanto que contratado no 
país do Rand, foste incapaz de descer 
na profundidade da mina – mugodíni 
awu yehlanga, mas que jovem és tu ? 
Contentado-se de efectuar variados 
trabalhos ligeiros na superfície, ocu-
pações que, porque executados na 
superfície e as vezes bem longe das 
minas, são menos valorizantes para 
um jovem (jaha), como tomar conta 
do quintal, varrendo o chão – wo 
txányélá hándlé b’avá. É oportuno aqui 
lembrar que um jovem (jaha) que não 
desce à mina, passando a vida apenas 
varrendo compounds, é o que Henri 
Junod apelidou de “nkontxana” ou 
nkhonchaná (um rapaz com marido).

SOM E SIGNO

Entre o celebrado som que anima 
a nossa fantasia, distinguido pelo ou-
vido e o símbolo equivalente da pala-
vra cantada, que se pode transcrever 
numa língua tonal como Changana, 
uma ínfima diferença de fonema pode 

hoje repousam na Fortaleza de Maputo.
Nos seus livros, Mia Couto utiliza a 

narradora Imani Tsambe para dar segui-
mento às suas narrativas. Ela é uma jo-
vem de 15 anos, da aldeia de Nkokolani, 
etnia Chope. O autor introduz o leitor ao 
reino de Gaza, já em decadência derra-
deira de uma série de imperadores no-
táveis, que controlavam quase metade 
de Moçambique.

A trilogia histórica, que retoma factos 
conhecidos e personagens reais, combi-
nados com ficção, tem como suporte a 
investigação do autor sobre extensa doc-
umentação existente em Moçambique 
e Portugal, assim como testemunhos 
recolhidos em Maputo e Inhambane.

teríamos então a possível interpreta-
ção – Que tipo de rapaz és tu/ (é só a/
uma) rapariga (que) abraça rapaz (um 
homem); Wova jaha muni ntombhí 
txinga jaha – “txinga”, assim escrito, 
funciona como um comparativo “pa-
rece” (ingáku, parece que é), com esta 
ocorrência, ou concomitância dos dois 
géneros, como se fossem comutáveis, 
permitir-me-ia fazer esta aproximação, 
– De um jovem como se fosse uma 
jovem.

Esta frágil dualidade, de mulher 
em vez de homem ou vice-versa, de 
capacidades e competências ou tare-
fas adquiridas, admitidas, permitidas 
ou permutadas em zonas de trânsito, 
encontramos desde o início da can-
ção Ndzi Singitiwili, onde para Daniel 
Langa, se produzem na confusão do 
interstício existencial.

TRIVIAL INFIDELIDADE

Mais um pedaço de vida, num outro 
relato façanhudo, Daniel Langa expõe 
desta vez situações de adultério com 
personagens que acotovelam secre-

se tornar enigmático, no verdadeiro 
sentido da palavra:

Wova jaha muni ntombhí txíngá 
jaha – “txíngá”, assim transcrito significa 
“abraçar” (segundo Bento Sitoe). Aí 

Este é um “romance histórico” que 
toma emprestados muitos factos reais 
da história, por meio de alguns persona-
gens, actores ou testemunhas.

O galardão aparece depois de, no 
final do ano passado, na Suíça, ter sido 
premiado pelo mesmo conjunto de ro-
mances.

O escritor, que se encontra confinado 
depois de ter testado positivo ao novo 
coronavírus, lançou ano passado o 
seu maisrecentelivro, intitulado “O Ma-
peador de Ausências”, um romance 
chancelado pela Fundação Fernando 
Leite Couto, que igualmente viaja pelo 
tempo e fala de tempo colonial e do pós-
independência.

tamente ou caçam saias de amantes:

Svá ku kwene kwene…
Wu cinca masáyi…
No meio de amigos e familiares:
ni vanúná/ vasáti vá vanghanu…

Com consequências explícitas em 
caso de flagrância, pois, há o risco de 
qualquer dia lhe pilarem a calvície ou 
ter a sorte de ficar com o nariz raspado: 
a sikú vanga taku thómá

mpándlá hi ximusáni/ hálá nhómpfú 
hi xikotelo.

Daniel Langa relata situações da 
vida, que lhe parecem complexas e 
até incomuns (masíngita). Nesta única 
música Ndzi singuitiwili aparecem vári-
os personagens intrincados. 

De facto a vida de Daniel Langa 
parece desviar-se da rotina. Ele re-
conhece no pastor de Xai-Xai o nk-
honchaná (atam ao peito falsos seios) 
que varria nos compounds. E uma vez 
regressado, a sua existência enfrenta 
no statu quo, situações excepcionais: 
Não se casa e nem sabe se corre atrás 
de uma viúva para se casar. 

BALTAZAR MACAMO                                         
Email:                                                                 

Daniel Langa canta estórias da vida, 
contando os seus mais variados prob-
lemas existenciais. Ele narra espanto-
sas ocorrências e outros milagres. As-
sim começa, considerando-se vítima 
de um alucinante espectáculo de mau 
agouro. Nesta canção, Daniel Langa 
enceta um queixume, lamentando-se 
do encanto que se vislumbrou na sua 
caminhada – : vi algo de mau pressá-
gio, de maleficência.

NDZI SINGUITIWILI LÉ MISÁVÉNÍ

Nesta canção, a evocação do espaço-
tempo é múltiplo, por vezes bem defini-
do e outras tantas, vasto ou indefinido. 
O espaço: lé misávéní – *aqui na terra, 
neste mundo, na vida, desde que o 
mundo existe; tal como o tempo, pode 
ser actual ou essencialmente eterno – 
tolo mina ndzi díváná ni mavélé makháy-
imá mbuti… haxi’tlo (no passado vi algo 
de sobrenatural, cruzei-me com uma 
mulher (em vez de homem, entenda-
se) apascentando cabrito. 

Por não ser comum na sociedade ru-
ral este acontecimento extraordinário, 
para Daniel Langa é de mau agouro, 
pois tradicionalmente não é tarefa da 
mulher conduzir o rebanho ao pasto.

*aqui ou ali?

ESTÓRIAS DA VIDA 

Ao longo desta canção, Daniel Lan-
ga vai nos revelando várias situações 
problemáticas que ele desvendou na 
sociedade, assim, e ele passa de um 
contexto para outro. Num contexto 
mais abstracto que trata já de um 
outro assunto, com um outro tipo de 
personagem – o solteiro.

AWÚNA NSATI WENE WUYO 
CACARARA…

O vistoso solteirão, que passa a 
noite em claro (absorto, quieto). E 
aqui, Daniel Langa vai afrontando um 
personagem social, como o solteiro 
calculador, que está à espera de uma 
eventual enviuvada, para coabitar 
como esposo – utsámélá vakufá uta 
sálá utxínga, b’avá.

De seguida, Daniel Langa evoca um 
novo contexto com um novo person-
agem num espaço que, em tempo pa-
rece ter-se estalado longamente nos 

O galardão anual é atribuído pela Aca-
demia Francesa de Ciências do Ultramar 
desde 1993 e destina-se a um autor cuja 
temática seja África, sob o ponto de vista 
da história, da ciência e da literatura.

Esta é a primeira vez que um escritor 
da África Austral é laureado. É também 
inédita a sua atribuição a um autor de 
língua portuguesa. 

Os autores que precedem Mia Couto 
são franceses e do norte do continente 
africano.

A primeira versão da trilogia “As Areias 
do Imperador” saiu sob a chancela da 
Fundação Fernando Leite Couto e é com-
posta pelos romances “Mulheres de Cinza” 
(2015), “A Espada e a Azagaia” (2016) e “O 
Bebedor de Horizontes” (2017).  

Centra-se na fase final do Império de 
Gaza, o segundo maior império do con-
tinente, no final do século XIX, dirigido 
por Ngungunyane, que é tido por herói, 
e por outros como tirano.

O imperador perdeu a vida em 1906 
nos Açores, em Portugal, onde foi man-
tido prisioneiro, depois de ter sido captu-
rado pelas forças portuguesas, coman-
dadas por Mouzinho de Albuquerque, 
em 1895.

Em 1985, os seus restos mortais foram 
transladados para Moçambique e até 

Mia Couto, escritor moçambicano
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Enaltecer o empenho e a entrega dos profis-
sionais de saúde na prevenção e combate ao 
novo Coronavírus, sobretudo no tratamento 
de doentes, é opção certa, nesta altura em que 
os profissionais do ramo estão muito pressio-
nados pela evolução progressiva da doença em 
Moçambique, que já levou as autoridades do sec-
tor a terem que se reinventar. É que, nas unidades 
sanitárias, entre públicas e privadas, as camas es-
tão quase preenchidas, estando os dirigentes do 
sector a ensaiar o alargamento do espaço para o 
internamento dos doentes com Covid, estando 
para esta semana prevista a abertura de mais um 
espaço que irá acolher estes doentes no Hospital 
Geral de Mavalane (HGM), no bairro periférico 
com o mesmo nome, em Maputo.

Pela nossa saúde, profissionais há que acabam 
contraindo a doença, constando haver neste 
momento perto de 400 profissionais de saúde 
infectados pelo novo Coronavírus em diferentes 
unidades sanitárias. Trata-se de profissionais que 
juraram servir o povo, dando o seu ‘peito à bala’, 
em defesa dos moçambicanos. Estes profissionais 
que têm no comando a figura de Armindo Tiago, 
no lugar de criticados, precisam de ser acarinha-

dos, porque se esforçam para salvar vidas. 
Na última sexta-feira, o Chefe do Estado deslo-

cou-se ao Hospital Central de Maputo (HCM) para 
se inteirar do funcionamento desta unidade, tida 
como a última referência do doente moçambica-
no. Dirigindo-se aos profissionais de saúde de todo 
o território nacional, Filipe Nyusi afirmou: “estamos 
totalmente atentos àquilo que vocês estão a fazer”, 
incluindo as “dificuldades que estão a passar”.

Nyusi prosseguiu dizendo que estava no HCM 
para “em nome do povo reconhecer o papel” da 
classe e a sua “entrega em momentos bastantes 
difíceis” como os da pandemia do novo Coro-
navírus.

“Temos estado” a apelar à população, “perma-
nentemente, para ajudar o sistema de saúde”, 
prevenindo-se da doença.

O Presidente da República disse, igualmente, 
que, por causa do aumento de infecções pela CO-
VID-19 e internamentos, diariamente, o Executivo 
pode um dia recorrer aos médicos reformados 
ou que trabalham nos gabinetes para voltarem 
a usar o fardamento e trabalhar, uma vez que os 
profissionais no activo em algum momento pre-
cisarão de ser substituídos.

Depois de alguns dias de relaxamento, 
cá estou de volta para actuar, como sem-
pre o fiz, contra aqueles que, por motivos 
efémeros, se desviam da causa, envolven-
do-se em agendas que, em nada abonam 
o objectivo comum dos moçambicanos. A 
esses “tipos” que se desviam, sinceramente 
falando, não lhes irei perdoar, porque não é 
minha missão aceitar brincadeiras de mau-
gosto. E, para já, vou começar o ano dando 
xibakela ao edil de Nampula, Paulo Vah-
anle, que não paga energia à Electricidade 
de Moçambique (EDM), contribuindo para 
o “apagão” dos semáforos que se registou 
semana passada.

Na verdade, a EDM decidiu cortar, pela pri-
meira vez na história da municipalização da 
capital do norte, o fornecimento de energia 
eléctrica a todos os semáforos instalados nos 
principias cruzamentos e entroncamentos 
da urbe por alegada falta de pagamento de 
facturas pelo Conselho Municipal, embara-
çando a circulação dos veículos.

Sem pretender tecer qualquer juízo so-
bre a decisão, justamente por estar ciente 

da complexidade do assunto, o certo é 
que ela abriu espaço para a visibilidade 
da incompetência dos representantes da 
edilidade daquela que é a capital da região 
norte do país.

Já o disse neste espaço que o edil de 
Nampula não pode e nem deve gerir uma 
grande autarquia como aquela, como se 
estivesse a gerir as contas da sua casa. Disse 
ainda que o edil de Nampula, se não tem 
punho para dirigir, não pode ter vergonha 
de chamar os que têm competência para 
trabalhar. É vergonho, e muito vergonhoso 
mesmo, uma grande cidade como Nam-
pula, ser mal vista pelo mundo, por causa 
da incompetência do seu dirigente. Eu não 
vou suportar a tamanha incompetência 
deste homem que, em 2018, foi capaz de 
enganar a população a votar a seu favor 
para dirigir o município, quando na ver-
dade, nada entende da gestão municipal. 
Contra este gestor municipal de palmo e 
meio, um xibakela bem dado é justo, para 
amanhã não permitir qualquer tipo de 
“apagão” na autarquia. 
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