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DESTAQUE

Uma vez mais, o ex-banqueiro 
libanês, Jean Boustani, detido 
e julgado nos Estados Unidos 
por negócios ligados às dívidas 
ocultas de Moçambique, está 
de volta ao círculo para desem-
penhar o papel de escudo. O que 
resta saber agora, é de quem e a 
que preço, tendo em conta que 
durante o seu julgamento em 
Nova Iorque teria confessado ter 
subornado altos funcionários 
do anterior Governo. “Será que 
um cidadão como Jean Boustani 
pode merecer a credibilidade dos 
moçambicanos, conhecido que 
todos sabemos quem foram os 
responsáveis pela contratação 
das dívidas ocultas? Boustani será 
neste momento assunto para os 
moçambicanos. Quem nos quer 
entreter aqui?”

Boustani: Arquitecto e Escudo das Dívidas Ocultas 

pelo que a mesma era como que con-
tra uma entidade inexistente.

O Juiz indeferiu todas as petições da 
Privinvest e marcou a próxima audição 
para Janeiro do próximo ano. Adicio-
nalmente, o juiz aceitou uma emenda 
submetida por Moçambique e incluiu 
o proprietário da Privinvest, Iskandar 
Safa, como arguido.

Cidadãos moçambicanos envolvi-
dos nas dívidas ocultas, incluindo o an-
tigo presidente da República, Armando 
Guebuza, foram arrolados no processo, 
como pessoas relevantes para ajudar a 
esclarecer o caso. A maior parte deles 
são réus noutros dois processos das dív-
idas ocultas que correm seus trâmites 
em Moçambique e nos Estados Unidos 
da América, respectivamente.

Pelo facto, alguns analistas afirmam 
que a defesa da soberania moçambi-
cana deve ser dirigida pelos próprios 
moçambicanos porque só eles, e não 
mais ninguém, podem defendê-la.

Quanto à Privinvest, os nossos en-
trevistados defendem que o único 
papel a desempenhar neste pro-
cesso, seria de colaborar com a justiça 
moçambicana, trazendo para Maputo 
Jean Boustani para, em sede própria, 
esclarecer as zonas de penumbra.

QUEM FOI ACUSADO?

Ao todo, oito pessoas foram acusa-

na sua qualidade de representante do 
estaleiro Naval Privinvest por terem 
alegadamente arquitectado todo es-
quema que culminou com a criação 
daquelas três empresas moçambica-
nas e a consequente contratação das 
dívidas ocultas, fê-lo com o objectivo 
de trazê-los para serem julgados em 
Moçambique.

Por isso, “os moçambicanos não 
estão a perceber a razão deste expe-
diente, daí que estejam tranquilos 
porque sabem muito bem quem são 
os responsáveis pelas dívidas ocultas. 
Não precisam de serviços prestados 
por cidadãos como Boustani que em 
concurso com outros cidadãos nacio-
nais, alguns deles presos, colocaram 
a soberania do país em cheque. Já 
agora, os moçambicanos querem sa-
ber quem tem Boustani como galinha 
de ouro? Quais são os interesses por de 
trás?”, questionam.

Além disso, a aparição constante de 
Boustani nalguma imprensa moçam-
bicana, através de textos, cuja autoria 
é a ele atribuída, causa muita estranhe-
za, na medida em que, o processo das 
dívidas ocultas de Moçambique que 
corre seus trâmites num tribunal de 
Londres, assumiu novos desenvolvim-
entos com o juiz da Secção Comercial 
do Tribunal Superior de Justiça (HIGH 
COURT OF JUSTICE), Justice Waksman, 
a rejeitar as petições da Privinvest, que 
pretendia evitar responder o caso na 
justiça britânica.

Face à queixa de Moçambique na 
justiça britânica contra a Privinvest e 
suas subsidiárias envolvidas nas dívi-
das ocultas que no total são 10 réus, a 
construtora naval defendeu-se ques-
tionando a competência da justiça 
inglesa para julgar a matéria contro-
vertida, alegando, por um lado, que 
o caso estava a ser tratado na arbitra-
gem Suíça e, por outro, que o nome da 
empresa estava mal escrito na queixa, 

concedeu os empréstimos às empre-
sas estatais moçambicanas, foram 
igualmente constituídos arguidos, no-
meadamente, Andrew Pearse, Dete-
lina Subeva e Surjan Singh. Durante o 
julgamento nos EUA, os três deram-se 
como culpados de envolvimento no 
esquema.

Já agora: “Onde entra o Presidente 
da República aqui”, questionam nos-
sos entrevistados.

Sublinhe-se, entretanto, que os 
empréstimos foram secretamente 
avalizados pelo Governo liderado 
pelo antigo Presidente da República, 
Armando Guebuza, sem o conhe-
cimento do parlamento e do Tribunal 
Administrativo.

Há 19 arguidos (18 dos quais 
detidos) no processo principal em 
Moçambique, entre os quais sobres-
saem figuras do círculo próximo do 
ex-Presidente, tais como um dos filhos, 
Ndambi Guebuza, e a sua secretária 
pessoal, Inês Moiane.

O Ministério Público moçambicano 
acusa os arguidos de associação crimi-
nosa, chantagem, corrupção passiva, 
peculato, abuso de cargo ou função, 
violação de regras de gestão e falsifica-
ção de documentos, ainda sem julga-
mento marcado.

Os quatro estrangeiros que a PGR 
quer em Moçambique são arguidos 
num processo autónomo.

das pelos EUA de envolvimento num 
esquema de fraude e lavagem de 
dinheiro, que teria prejudicado, entre 
outros, investidores norte-americanos. 

O principal arguido no caso era 
Jean Boustani, o alegado arquitecto 
do esquema e negociador da Priv-
invest, uma empresa de construção 
naval que assinou contratos com três 
empresas estatais moçambicanas, a 
ProIndicus, a EMATUM e a MAM, para 
o fornecimento de serviços e equipa-
mentos, incluindo 24 navios de pesca 
e seis navios-patrulha, no caso da EMA-
TUM.

Segundo o despacho da acusação 
norte-americana, divulgado a 19 de 
Dezembro de 2018, só parte do din-
heiro dos empréstimos pedidos teria 
sido aplicada em projectos marítimos. 
Outra parte teria sido usada para o 
pagamento de subornos. Após "pou-
ca ou nenhuma actividade comercial", 
as três empresas deixaram de poder 
pagar os empréstimos e o Estado 
moçambicano assumiu as dívidas, por 
ser o garante.

Najib Allam, diretor financeiro da 
Privinvest, também foi acusado, assim 
como antigos banqueiros do Credit 
Suisse que terão admitido a culpa no 
alegado esquema.

Na sequência disso, três ex-ban-
queiros do banco Credit Suísse, que 
em conjunto com o banco russo VTB 

Jean Boustani, o arquiteto das dívidasO cidadão libanês Jean Boustani, que 
foi detido e julgado  nos Estados Unidos 
por negócios ligados às dívidas ocultas 
de Moçambique,  consultor da em-
presa Privinvest, foi acusado pela Procu-
radoria Federal dos Estados Unidos de 
conspirações para cometer fraude de 
transferências, fraude de valores mobil-
iários e lavagem de dinheiro.

Todavia, contra toda a corrente, 
em claro serviço de escudo, Jean 
Boustani tem sido recentemente 
conotado como autor de textos mi-
rabolantes, típicos de ingerências em 
assuntos soberanos como a defesa e 
segurança do país. Estes mesmos tex-
tos, tentam a todo custo, arrastar figu-
ras, como do Presidente da República 
Filipe Jacinto Nyusi, como responsáv-
el pela criação da Proindicus, na altura 
dos factos, na qualidade de ministro 
da Defesa Nacional, mesmo sabendo 
que, toda estratégia ligada à pro-
tecção, defesa e segurança da sobera-
nia, são da exclusiva responsabilidade 
do Chefe do Estado.

 “O Presidente da República é o Che-
fe do Governo e os ministros, como 
membros do Governo, obedecem 
simplesmente o seu Presidente. Nesse 
quadro, o Presidente da República re-
sponde pelos actos dos seus ministros”, 
sublinham os nossos entrevistados 
para analisar as recentes investidas de 
Jean Boustani na imprensa doméstica.

“A quem interessa Boustani em 
Moçambique? Porquê e a que preço?”, 
indagam-se. Aliás, para eles, “este não é 
um assunto de Moçambique. Moçam-
bique está a fazer a sua justiça, e todos 
sabem que há pessoas detidas, e outros 
têm mandados de captura como, por 
exemplo, o ex-banqueiro Boustani para 
que venha a Moçambique ser julgado. 
Então, que expedientes são estes?”.

A PGR, de acordo com dados na 
posse do ‘’PÚBLICO”, ao emitir três 
mandados de captura internacional 
contra aqueles ex-banqueiros do 
Credit Suisse, incluindo Jean Boustani, 

MIGUEL MUNGUAMBE                                                     
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

aAté ao fecho desta edição, não 
havia decisão definitiva da parte do 
Governo sobre a expulsão de Thomas 
Andrew Bowker, o jornalista e corre-
spondente britânico, em conflito com 
as normas nacionais. 

Através da informação reportada 
pelo Gabinete de Informação (GABI-
NFO) ao Ministro do Interior, Amade 
Miquidade, o caso envolvendo aquele 
jornalista estrangeiro foi analisado at-
entamente pelo respectivo titular da 
pasta, que por sua vez, submeteu-a ao 
Serviço de Migração, para efeitos de 
levantamento de auto de informação 
sobre o cidadão em causa. 

Por seu turno, a Direcção de Migra-
ção, fez o seu trabalho e na terça-feira 
passada, o dossier sobre o assunto 
voltou para o Gabinete do Ministro 
do Interior, já com os respectivos pare-
ceres que constam do auto, segundo 
fontes próximas do processo que alu-
dem que a decisão final poderá ser 
conhecida a qualquer momento.

MANOBRAS FRUSTRADAS 

Última sexta-feira, caiu em saco-roto 
a tentativa de escamotear a verdade 
sobre o caso que envolve o jornalista 
estrangeiro, Thomas Andrew Bowker, 
cujo cartão de correspondente lhe foi 
“confiscado” pelo GABINFO, e outros 
documentos que incluem o seu pas-
saporte e Documento de Identificação 
e Residência para Estrangeiros (DIRE), 
“penhorados” pelos Serviços de Migra-
ção, por ilicitude no exercício da activi-
dade em Moçambique. Na verdade, 
o esforço de ofuscar a realidade cai na 
“sargeta” quando o GABINFO, em re-
sposta ao calor intenso que se criou à 
volta do assunto, decide vir a público 
colocar “pontos nos is”, esclarecendo 
tudo e elucidando os moçambicanos 
de que, a Zitamar News, uma publi-
cação on-line baseada em Maputo 
e editada por Bowker, não possui el-
ementos de legalidade que a enqua-
drem como agência internacional de 
notícias nem como órgão de comuni-
cação social nacional. 

Em face das informações que cir-
culam em alguns meios de comuni-
cação, entre nacionais e estrangeiros, 
incluindo nas redes sociais, sobre o 
jornalista estrangeiro Thomas Andrew 
Bowker, o GABINFO, tutelado pelo 
Gabinete do Primeiro-Ministro, lan-
çou, na tarde da sexta-feira, uma nota 
de esclarecimento que faz saber que, 
“em 2014, a pedido deste, o GABINFO 
emitiu um cartão de acreditação do 
jornalista Thomas Andrew Bowker, 

A Direcção-Geral das Linhas Aéreas 
de Moçambique (LAM) emitiu um co-
municado, na tarde da última sexta-fei-
ra, dando conta do atraso no pagamen-
to dos salários aos seus trabalhadores.

João Carlos Pó Jorge, director-geral 
da companhia de bandeira nacional, 
explicou que este atraso se deve à “que-
da nas receitas” da LAM, o que colocou 
a transportadora aérea nacional “numa 
situação bastante difícil de tesouraria", 

fazendo atrasar os salários de Janeiro 
de 2021. 

Em regra, os salários dos trabalha-
dores das Linhas Aéreas de Moçam-
bique são pagos até ao dia 30 de cada 
mês. 

A Direcção Geral acrescenta que, até 
Dezembro último,  conseguiu-se provi-
denciar salários atempadamente e que 
foi feito um esforço para se pagar, igual-
mente, o 13° salário de 2020. “Quere-

mos realçar que isto resultou do esforço 
e empenho de todos nós em manter 
uma operação segura e fiável”, afirma 
João Carlos Pó Jorge. 

A Direcção-Geral da LAM diz ter con-
sciência de que o atraso no pagamento 
dos salários “causa inconvenientes, 
pelo que pede desculpas pelo facto", 
garantindo estar a empresa a envidar 
esforços para manter os seus compro-
missos. P

Para satisfazer interesses obscuros em Moçambique

- Privinvest deve colaborar com a PGR, mandando para Maputo Jean Boustani para, em sede própria, esclarecer todas as zonas de penumbra.

- Tentativa de escamotear a verdade cai em saco-roto

ainda que depois de Thomas Andrew 
Bowker ter solicitado a alteração do seu 
cartão em 2016, três anos depois, isto 
em 2019, requereu a renovação da sua 
acreditação como correspondente- res-
idente da Zitamar News para continuar 
a exercer a sua profissão. Com base nes-
ta acreditação como correspondente 
da Zitamar News, foi emitido o DIRE 
(autorização de residência) a seu favor e, 
igualmente, para os seus filhos.

O QUE TRAMOU BOWKER

No entanto, ao longo do tempo da 
vigência e trabalho deste jornalista, 
foi-se constatando, segundo inves-
tigações feitas pelos especialistas do 
GABINFO que, diferentemente de out-
ras agências noticiosas, que têm sede 
num determinado país e correspon-
dentes em vários países do mundo, in-

como correspondente-residente da 
Bloomberg L.P, uma agência de notí-
cias com sede em Nova Iorque, a capi-
tal financeira do planeta. 

Ao emitir o cartão de acreditação 
a favor deste jornalista, de origem 
britânica, o GABINFO fê-lo ao abrigo 
do número 2 do artigo 32 da Lei n.º 
18/91, de 10 de Agosto (Lei de Impren-
sa), que descreve que, o exercício da 
actividade profissional de correspon-
dente de órgão de informação es-
trangeiro no país está sujeito ao registo 
junto à entidade que superintende a 
área de comunicação social, neste 
caso o GABINFO. Este registo, segundo 
a nota esclarecedora, é denominado, 
nos termos da Lei de Imprensa, de 
acreditação de jornalista estrangeiro.

No mesmo ano, a este profissional, 
foi atribuída a autorização de residência 
para o exercício pleno da sua actividade 
como correspondente-residente em 
Moçambique da Bloomberg L.P, um 
dos principais provedores mundiais de 
informação para o mercado financeiro.

Após dois anos de permanência em 
Moçambique, isto em 2016 e não em 
2017 como escreve algum semanário 
da praça, nas bancas desde última 
sexta-feira, Thomas Bowker solicita a 
mudança do seu cartão de correspon-
dente da Bloomberg para correspon-
dente-residente da Zitamar News, na 
altura, entendida como agência noti-
ciosa, com sede baseada em Londres, 
a capital da Inglaterra e uma das mais 
importantes cidades do Reino Unido.

Refira-se que a Zitamar News é 
uma publicação acessível via Internet: 
www.zitamar.com, a operar no solo 
moçambicano de forma clandestina, 
tendo como sócios Thomas Bowker e 
a sua esposa Leigh Elston.

O GABINFO, na sua nota, cuja cópia 
está na posse do Jornal Público, escreve 

cluindo Moçambique, a Zitamar News 
tinha como sede o solo pátrio e vinha 
produzindo e editando os seus con-
teúdos informativos a partir de Ma-
puto, colocando em xeque o espírito 
da Lei na qual assenta a qualidade de 
correspondente de um órgão de co-
municação social estrangeiro.

Sucede ainda que Thomas Bowker 
não conseguiu provar documental-
mente a ligação entre a Zitamar News 
e a Zitamar LP (esta última empresa 
registada na Inglaterra, desenvol-
vendo actividades de prestação de 
serviços, incluindo de informação, 
embora tenha sido por ele identificada 
como sendo a empresa proprietária 
da Zitamar News, na base da qual lhe 
fora atribuída a acreditação.

Em sede de uma reunião entre o 
GABINFO e Thomas Andrew Bowker, 
realizada em Dezembro do ano trans-

acto, com vista ao esclarecimento de 
dúvidas sobre a legalidade da Zitamar 
News, este admitiu que emprega dois 
(2) jornalistas moçambicanos como 
correspondentes, que não estão acred-
itados pelo GABINFO, contrariando as 
normas nacionais e colabora com uma 
cidadã sul-africana, igualmente não re-
conhecida pelo GABINFO.

Na referida reunião, Bowker afirmou 
que a Zitamar LP é uma empresa que 
tem como sócios ele e sua esposa. 
Em outras palavras, o Thomas é cor-
respondente de uma “publicação” da 
qual é proprietário.

Todas as evidências que, no caso, 
foram reunidas até aqui pelo GABINFO, 
mostram claramente que não existe 
uma ligação nem prova documental 
entre a Zitamar LP (empresa) e Zitamar 
News, órgão de comunicação social du-
vidoso, ou seja, a Zitamar News é inexis-
tente tanto na Inglaterra, assim como em 
Moçambique, pelo que, de acordo com 
as normas vigentes em Moçambique, 
não é permitido corresponder para um 
órgão de informação com inexistência 
legal. Aliás, a Zitamar News, acessível na 
Internet, apenas publica(va) informação 
sobre Moçambique, sendo esta uma 
verdadeira aldrabice para um órgão de 
comunicação social que se diz interna-
cional e com sede baseada em Londres.

CONCLUSÃO

É na base das constatações acima 
estampadas que o GABINFO acabou 
concluindo que a Zitamar News não 
possui elementos de legalidade que 
a enquadrem como agência interna-
cional de notícias nem como órgão de 
comunicação social nacional.

O GABINFO, na sua nota esclarece-
dora, escreve ainda que a Zitamar 
News é uma publicação on-line base-
ada em Maputo, especializada em 
serviços de informação sobre Moçam-
bique, cujos conteúdos são geridos 
e veiculados por Thomas Andrew 
Bowker, a partir de Maputo, a capital 
política e financeira do país.

Pela gravidade das irregularidades 
constatadas, o GABINFO solicitou a 
devolução do cartão de acreditação 
como jornalista estrangeiro emitido 
a favor do Thomas Andrew Bowker, 
com as suas devidas consequências 
legais, uma das quais, o abandono do 
país, após o Serviço de Migração ter 
confiscado o seu passaporte e DIRES.

Dossier na mesa 
do Ministro do Interior

Atraso salarial na LAM

O dossier sobre a expulsão do jor-
nalista estrangeiro, Thomas An-
drew Bowker, mais conhecido por 
Tom Bowker, em conflito com as 
normas moçambicanas, no que 
compreende ao exercício da ac-
tividade profissional de correspon-
dente de órgão de informação es-
trangeiro no país, já está na mesa 
do Ministro do Interior, Amade 
Miquidade , para a decisão final.

Caso Thomas Bowker, jornalista estrangeiro

Thomas Bowker, jornalista britânico

Jornal online detido por Tom

Além da Zitamar, Tom escreve também para Aljazeera

DESTAQUE
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na última quarta-feira (27), os postos 
da Polícia de Fronteira (PF), no distrito 
de Namaacha, província de Maputo.

Falando numa parada policial no 
Primeiro Regimento da Polícia de Fron-
teiras (PF), no distrito de Namaacha, 
depois de ter passado pelo Comando 
da 5ª Companhia, em Macuácua, e 
percorrido a linha de fronteira entre 
Moçambique e o Reino de E-Swatini, e 
Moçambique-África do Sul, Bernardino 
Rafael manifestou o seu desagrado ao 
tomar conhecimento do envolvimento 
de alguns membros da PF que, ao invés 
de controlarem a linha fronteiriça, fa-
cilitaram a passagem ilegal de cidadãos 
moçambicanos para a vizinha África do 
Sul, e a entrada nos mesmos termos 
de cidadãos estrangeiros, propiciando 
deste modo o surgimento de crimes 
transnacionais como o terrorismo, trá-

fico de órgãos de seres humanos, de 
armas e drogas, bem como a alteração 
da ordem social. 

Rafael referiu que o envolvimento 
de alguns agentes da PF foi confirma-
do pela Comissão de Inquérito criada 
pelo Comando-Geral da PRM.

Sobre as medidas tomadas contra os 
*63 agentes, destaca-se a instauração 
de processos disciplinares e a suspen-
são de todo o efectivo da Companhia 
de Macuácua, bem como a cessação 
de actividades por parte da direcção do 
Regimento, por não ter feito o trabalho 
de fiscalização dos seus membros.

“Recomendámos aos nossos co-
legas para respeitarem a nossa fron-
teira, e dissemos que a segurança do 
nosso país começa a partir da linha 
de fronteira, por isso ninguém deve 
propiciar a sua fragilização”, disse o 
comandante-geral.

Facto curioso é que o líder comuni-
tário de Namaacha, em Moçambique, 
de Mbuzine, na África do Sul, e de Lo-
maancha, em E-Swatini, sendo estes 
familiares e por estarem próximos, em-
bora em territórios distintos, precisam 
de comunicar-se ou visitar-se, factor 
que propicia, por si só, a entrada ilegal 
no território alheio, principalmente em 
caso de infelicidades. 

Segundo Rafael, este factor não 
pode justificar a acção dos agentes da 
PF, porque estes devem e têm a missão 

de exercer com zelo e profissionalismo 
a tarefa que lhes foi confiada.

Falando em conferência de impren-
sa que marcou o fim da visita àquele 
Posto fronteiriço, durante a qual iden-
tificou pontos fortes e os pontos fra-
cos, o comandante-geral da Polícia, 
recomendou à corporação que disse 
estar na linha da frente da segurança 
do país, a fazê-lo com rigor e profis-
sionalismo.

“Cada um de vós deve perceber que 
a fronteira do nosso país pode ser vec-
tor de problemas ou do crime, tráfico 
de pessoas, de droga e de armas, bem 
como, de entrada de doenças como a 
covid-19. Então, não deve haver nego-
ciações nas fronteiras com alguém em 
situação ilegal”, disse. 

Ainda na parada policial no Primeiro 
Regimento da Polícia de Fronteiras (PF), 
no distrito de Namaacha, Bernardino 
Rafael anotou que, se as fronteiras es-
tiverem fechadas, a ordem deve vincar, 
devendo, por conseguinte, evitar ar-
ranjar equações que podem colocar a 
sua carreira em derrapagem.

“Evitem forçar medidas”, apelou, 
para de seguida referir que a sua visita 
deveria ter iniciado pela província do 
Niassa mas “estamos aqui por causa 
do vosso comportamento. Compor-
tem-se bem colegas, pois sabemos 
que alguns, estão há bastante tempo 
na mesma fronteira, e ao se tornarem 
donos da fronteira, deixaram de ser 
elementos da segurança. Perderam o 

sentido real de ser polícia”. 

“ONDE DEIXARAM O 
COMANDO?” 

Na ocasião, Bernardino Rafael, 
enalteceu o papel dos meios de co-
municação social na denúncia dos 
esquemas de corrupção, na forma 
de facilitação de passagem ilegal de 
cidadãos nacionais para a RAS e de es-
trangeiros para o nosso país.

E questionou: “Por que é que os che-
fes não nos alertaram sobre algumas 
situações? Vós comandantes por que 
é que não nos alertaram destas situa-
ções, onde estavam? A servir o quê? 
Onde deixaram o Comando?”.

Para o comandante-geral da PRM, 
existem muitos que querem ser co-
mandantes de batalhões, comandan-
tes de companhia, comandantes dos 
pelotões e comandantes de secções.

“Vão-nos forçar a fazer uma reforma 
muito acelerada e nós não queremos 
isso. Queremos que as coisas acon-
teçam faseadamente”, disse para de 
seguida observar que “o que aconte-
ceu, é que vocês deixaram andar”.

Em relação ao teatro operacional 
norte, o comandante-geral reiterou 
que as Forças de Defesa e Segurança 
estão no terreno e registam grandes 
avanços, e, a título de exemplo, citou os 
distritos de Quissanga, Ibo, Macomia, 
Meluco, na província de Cabo Delga-
do, em que a situação esta controlada.

O caju caiu de pobre! O co-
mandante-geral da Polícia da 
República de Moçambique, Ber-
nardino Rafael confirmou, há 
dias, informações e denúncias 
que há muito davam conta do 
descontrolo da linha de fronteira 
de Namaacha, com a vizinha E-
Swatini, incluindo o envolvim-
ento de alguns agentes da Polícia 
de Fronteira nos esquemas de 
facilitação da passagem ilegal de 
cidadãos moçambicanos para a 
vizinha África do Sul, e a entrada, 
nos mesmos termos, de cidadãos 
estrangeiros, propiciando deste 
modo o surgimento de crimes 
transnacionais como o terror-
ismo, tráfico de órgãos de seres 
humanos, de armas e drogas, 
bem como a alteração da ordem 
social. Por isso, Bernardino Ra-
fael, não pensou duas vezes e 
instaurou processos disciplinares 
contra 63 agentes, suspensão de 
todo o efectivo da Companhia de 
Macuácua, bem como a cessação 
de actividades por parte da di-
recção do Regimento, por mani-
festa incapacidade de comando. 

A queda do “Caju Podre” na Fronteira
- Bernardino Rafael, comandante-geral da PRM, processa disciplinarmente 63 agentes da Polícia de Fronteira em Namaacha e manda cessar funções de chefia toda a direcção do Regimento; 
- “Na fronteira não se negoceiam entradas e saídas…não pode haver negociações, na fronteira existe apenas a legalidade”, palavras de Bernardino Rafael à hora da tomada de dura medida.

“Na fronteira não se negoceiam 
entradas e saídas...não pode haver 
negociações, na fronteira existe ape-
nas a legalidade. Se negociar, estará a 
negociar com o crime em prejuízo do 
seu país. Então não há negociações, 
pois só podemos trabalhar seguros 
quando a nossa fronteira estiver bem 
guarnecida e sem negociação”, disse 
o comandante-geral depois de visitar, 

Do lado moçambicano na fronteira com E-Swatini

Publicidade

Na mensagem enviada à nossa Re-
dacção, o Chefe do Estado moçambica-
no refere “que foi com muita satisfação 
que tomámos conhecimento da vitória 
confortável de Vossa Excelência, nas 
eleições que o reconduzem para o pres-
tigiado cargo de Presidente da Repúbli-
ca Portuguesa para os próximos anos, 
como resultado da vontade expressa 
da maioria dos portugueses e, acima de 
tudo, como prova do seu desempenho 
no mandato que ora terminou”. 

“Permita-me, pois, endereçar, em 
nome do povo e do Governo da 
República de Moçambique, bem como 
no meu próprio, as nossas felicitações 
calorosas à Vossa Excelência e ao povo 
irmão português. Estou certo de que, 
mais uma vez, sob Vossa sábia lideran-
ça, Portugal vai continuar a promover 
e reforçar as excelentes relações de am-
izade, solidariedade e de cooperação 
existentes entre os nossos dois países, 
assentes no respeito, confiança e bene-
fícios mútuos em prol do progresso e 
bem-estar dos nossos respectivos po-
vos e, não só, “lê-se na mensagem do 
Presidente da República”.

Prossegue dizendo que aproveita 
aquela ocasião para manifestar o total 
interesse do Governo moçambicano 
de, tão breve quanto as condições o 
permitam, ver o Presidente Português a 
realizar, no decurso do presente ano de 
2021, um encontro de trabalho no âm-
bito das tradicionais cimeiras bilaterais.

“O que, certamente, irá proporcionar 
mais uma oportunidade para discutir-
mos mecanismos de reforço e diversifi-
cação das nossas relações bilaterais, al-
icerçadas nas profundas raízes culturais 
e históricas que nos unem, escreve o 
Chefe do Estado moçambicano”.

Ao finalizar, o Presidente da República 
realça que “queira, Excelência e Querido 
Irmão, aceitar os nossos sinceros votos 
de boa saúde, sucessos e prosperidade 
para si e para o Povo irmão português, 
bem como os protestos da minha el-
evada consideração e estima”. 

MARCELO REBELO DE SOUSA 
REFORÇA ESPERANÇA DOS

 PORTUGUESES 

Por seu turno, o analista político e 
quadro sénior da Frelimo, Joel Nhu-
maio, afirma que a reeleição de Marcelo 
Rebelo de Sousa reforça a esperança 
do povo português. Na sua radiografia, 
Nhumaio felicita a forma ordeira e pací-
fica com que as eleições presidenciais 
portuguesas decorreram, no passado 
24 de Janeiro findo, que deram vitória 
folgada ao Professor carismático Marce-
lo Rebelo de Sousa, para a sua reeleição 
com 60%, seguido da candidata Ana 
Gomes 12,97% e André Ventura, com 
11,9%, respectivamente.

 O analista político diz que o Profes-
sor Marcelo Rebelo de Sousa é uma 
figura incontornável quando se fala de 
Portugal, facto que lhe deu, mais uma 
vez, uma vantagem de 8%, compara-
tivamente com a sua primeira eleição 
em 2016.

“A reeleição do Professor Marcelo 
Rebelo de Sousa e o resultado do tra-
balho que desenvolveu no mandato 

"A parceria representa um esforço 
histórico e uma oportunidade de 
fomentar as respectivas forças num 
esforço para erradicar a contrafacção 
e os produtos das nações do acordo 
que são ilegalmente comercializados", 
lê-se num comunicado de imprensa 
divulgado em Riade.

"Esta cooperação vai beneficiar mais 
de 1,2 mil milhões de pessoas, prote-
ger os interesses nacionais das 55 na-
ções abrangidas pelo AfCFTA e a segu-
rança e bem-estar dos seus cidadãos", 
acrescenta-se no comunicado, que 
salienta que "esta iniciativa vai privar 
as estruturas perturbadoras, os crim-
inosos e os terroristas de uma das suas 

principais fontes de financiamento, 
canalizando milhares de milhões de 
dólares de volta para as legítimas eco-

nomias da região".
Citado no comunicado, o secre-

tário-geral do secretariado do AfCFTA, 

Wamkele Mene, disse que os contra-
bandistas e os comerciantes ilegais 
se têm aproveitadodo continente há 
séculos, tirando receitas substanciais 
às nações africanas, aumentando a 
corrupção e ceifando a vida de cente-
nas de milhares de cidadãos africanos 
todos os anos".

A empresa OriginAll, sediada na 
Suíça, "vai servir como um ponte para 
tratar deste ambiente altamente frag-
mentado e dar uma janela única para 
negócios, governos e consumidores", 
permitindo a "identificação e verifica-
ção da autenticidade e conformidade 
de qualquer produto vendido na zona 
do AfCFTA".

A AfCFTA entrou em vigor a 01 de 
Janeiro último, com o objectivo de 
facilitar o comércio transfronteiriço 
através da redução ou eliminação de 
barreiras alfandegárias e tornar mais 
simples a circulação de pessoas e capi-
tal e a promoção do investimento e da 
industrialização do continente. P

positada no Presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa para continuar a conduzir os 
destinos deste país irmão e com o seu 
carisma continuar a colocar o país nos 
trilhos do desenvolvimento”, sublinhou 
Nhumaio. Refira-se que este escrutínio 
decorreu num ambiente atípico, dado 
o contexto que o mundo vive da Co-
vid-19, no geral e em Portugal em par-
ticular, o que de certo modo, limitou as 
movimentações habituais no que con-
cerne à campanha de mobilização e 
sensibilização para angariação de votos.

Ainda no plano internacional, Joel 
Nhumaio considera que a eleição do 

que findou, colocou Portugal aos por-
tugueses através de políticas e acções 
aprovadas pelo Governo para o bem-
estar daquele povo irmão”, disse.

Nesta senda, Joel Nhumaio, afirma 
que a reeleição do Professor Rebelo 
de Sousa, mantém a esperança do 
povo português de dias melhores e 
fortificam-se os laços de amizade, soli-
dariedade e cooperação no campo da 
diplomacia internacional, com o mun-
do em geral e com Moçambique em 
particular.

Deste modo, “quero saudar o povo 
português em geral pela confiança de-

46° Presidente Americano Joe Biden, 
como um sinal de esperança para o 
povo americano, sobretudo, de classe 
baixa e média, tendo em conta as políti-
cas apresentadas em forma de manifes-
to eleitoral e que, serão levadas a cabo já 
como projecto de governação.

Paralelamente, o analista político e 
quadro sénior da Frelimo, destaca tam-
bém a vitória histórica de Biden, porque, 
pela primeira vez, depois de centenas 
de anos, um candidato presidencial não 
conseguiu assegurar a sua reeleição.

“O povo americano despertou so-
bre o seu papel no balance of power 
para os EUA, primeiro e depois, para o 
mundo em geral”, disse.

Joel Nhumaio salienta que o aspecto 

social e a humanização do próprio 
Homem vincou sobremaneira para 
a eleição de Biden como, a título de 
exemplo, ao apresentar políticas de 
Obama care e a composição do Gov-
erno, em que se encontra uma mulher 
negra, pela primeira vez na história 
da democracia americana a ocupar 
a posição de Vice-Presidente, assim 
como, a nível da política externa com o 
regresso às instituições ou organismos 
internacionais como no Protocolo de 
Paris sobre as mudanças climáticas, à 
Organização Mundial de Saúde bem 
como a não construção do muro da 
vergonha com o México e a injecção 
de trilhões de dólares para alavancar a 
economia americana. 

“A promoção e defesa dos Direitos 
Humanos é outro sinal de esperança 
que a Governação de Joe Biden lança 
ao Mundo”, observou o analista político.

Relativamente ao seu adversário, 
Donald Trump derrotado e que rasgou, 
de forma mais arrogante, a democracia 
centenária, Nhumaio considera que a 
sua forma negativa de saber ser e estar, 
teria contribuído para a sua histórica 
derrota. P

Nyusi felicita 
Marcelo Rebelo de Sousa 

Intensifica-se luta contra contrafacção

O Presidente da República, Filipe Nyusi, endereçou uma mensagem de felicitações a Marcelo Rebelo de Sousa, 
reeleito ao cargo de Presidente da República Portuguesa.

O Secretariado da Área de Livre 
Comércio Continental Africana (Af-
CFTA, na sigla inglesa) acaba de an-
unciar a celebração de um acordo 
com a Iniciativa de Investimento 
Futuro e a empresa OriginAll para 
combater a contrafacção no conti-
nente.

Comandante-Geral da PRM, numa parada policial no Primeiro Regimento da PF

Visita a um dos pontos da fronteira de Namaacha Bernardino Rafael percorrendo um dos caminhos clandestinos dos migrantes

Presidente Nyusi felicitando Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição

Analísta político enaltecendo qualidades do presidente português
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Dívidas Ocultas: Moçambique sempre fez a sua parte!
A valorização do ser humano

Um olhar crítico sobre o uso abusivo e ilegal do poder disciplinar pelas entidades em-
pregadoras em tempos pandémicos, quanto à Covid-19

Editorial
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Sapiência

JURIDICIDADE 

Desde que se despoletou o fami-
gerado caso das dívidas ocultas, 
crime que tem como principais al-
vos, entidades singulares e colecti-
vas de várias nacionalidades, alguns 
dos quais, no solo pátrio, a justiça 
moçambicana sempre se preocupou 
em fazer a sua parte, para o esclareci-
mento cabal do caso e a consequente 
responsabilização dos infractores. Em 
nenhum momento se furtou de co-
laborar no assunto porque não quer 
que a justiça fique comprometida, 
havendo já pessoas que, em conexão 
com o caso, estão detidas e outras 
com mandados de busca e captura.  

Na verdade, Moçambique emi-
tiu através da Procuradoria-Geral 

da República (PGR), em Outubro 
do ano passado, mandados inter-
nacionais contra os ex-banqueiros 
Andrew James Pearse, Detelina Sub-
veva e Surjan Singh, para permitir 
que o julgamento destes ocorra em 
Moçambique, bem como de Jean 
Boustani, todos envolvidos no caso 
das dívidas ocultas. 

Mas a luta para o esclarecimento 
do caso não termina aqui, tendo-
se ouvido também os cidadãos 
moçambicanos envolvidos nas 
dívidas ocultas, incluindo o antigo 
Presidente da República, Armando 
Guebuza, arrolado no processo, 
como pessoa relevante para o es-
clarecimento do assunto. 

O Canhão

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

…O dia nasceu chuvoso. Os ga-
los não cantaram nessa madrugada. 
Poder-se-ia pensar que o não fizeram 
em solidariedade ao silêncio das coru-
jas. Pode ser que sim, bem como pode 
ter sido por causa da chuva que caiu 
às catadupas madrugada adentro. Os 
pingos grossos caídos no silêncio brin-
caram com as chapas de zinco, que co-
brem as casas de Lindela - Namaacha, 
como se de pianos se tratasse.

Causa que Tatu, nosso admirador e 
empregado do vizinho, dormiu como 
um boi, ao lado da sua esposa Raci, e 
da filha de ambos, de apenas 5 meses 
de vida, a Loya. Vivem num compar-
timento sem divisão. Aliás, a capulana 
pendurada cria uma divisão entre a sala 
e o quarto improvisado.

A noite anterior foi de festa rija na viz-
inhança. Carnes, xima e cervejas não de-
ixaram mal o anfitrião. Comeu-se e be-
beu-se à fartura. Tatu e Raci, que não se 
acanharam no consumo, abasteceram-
se com altas reservas que teimavam em 
encher os tambores e as bacias.

Tudo organizado, a Self Service, o 
casal, de tanto se abastecer pregou 

partida para o seu dormitório para além 
da hora habitual. Tatu e Raci, de tanto 
fôlego, sumiram do local sem darem 
rastos, o que se presumiu que acordou, 
não porque já estivesse recomposto 
da noite anterior, mas porque necessi-
dades biológicas o forçaram a levantar-
se da cama. 

Qual o seu espanto ao chegar à porta 
da sua sala improvisada. Viu no chão de 
cimento queimado um dejecto huma-
no de dimensão digna de predicados. 
Alguém havia feito na sua própria sala, 
aquilo que ele pretendia fazer, e que o 
fizera acordar. 

O cheiro libertado por aquela obra 
humana era tão forte que já era mais do 
que cheiro. Era sabor. Sabor que entrou 
pelas narinas de Tatu e lhe arrancou um 
fio de lágrima no olho direito. 

- Raci!! -gritou Tatu… Raci, atordoada, 
pulou da cama, afastou a capulana que 
lhe impedia de ver Tatu, e respondeu, 
carancuda: - O que foi? Está a cheirar 
muito mal, aqui!! 

- Olha para isto. 
- Caraças! Quem fez isso Tatu!? 
- Eu lá sei! Acordei e vi isto aqui. Re-

spondeu Tatu com as mãos a taparem 
as narinas. Abre a porta rápido - disse 
Raci, enquanto enrolava Loya numa 
capulana. 

– Vou sair daqui antes que minha 
filha fique doente com este cheiro nau-
seabundo.

Tatu abriu a porta. Raci saiu com a sua 
filha. Ele ficou impotente, olhando para 
o dejecto, durante alguns segundos, 
como que tentando acordar de um 
possível sonho. Era mesmo vigília. Ele 

estava perante um dejecto humano 
de dimensão considerável e cheiro a 
condizer.

Enquanto tentava perceber o que 
fazia no chão da sua sala aquele dejecto 
órfão e abandonado por quem o ger-
ou, Tatu pegou numa pá e tapou o mal 
com terra vermelha e húmida. Minu-
tos depois, com a mesma pá, retirou o 
monte de esterco da sua sala. 

Quando ia enterrar aquela coisa mal 
cheirosa, veio-lhe à mente uma ideia: 
punir severamente quem ousou inva-
dir a sua privacidade com tal veleidade 
e incomparável coragem.

Pegou num saco plástico e nele colo-
cou as fezes humanas. - Eu quero saber 
quem foi o cabrão que fez isto - disse ele, 
em voz baixa. 

Não passaram trinta minutos após o 
insólito e já toda a aldeia sabia que Tatu 
acordou com dejecto alheio prostrado 
na sua casa. Massinguita, diziam alguns. 

Outros fartavam-se de rir do suce-
dido. E não era para menos. Tatu tinha 
inimizade com inúmeros vizinhos. Era 
tido como um jovem sem educação. 
Que faltava ao respeito aos mais velhos.

Surgiram então as especulações. 
Diziam uns que a pessoa que fez aquilo 
quis mostrar-lhe que ele é uma pessoa 
desprezível. Tão desprezível quanto o 
dejecto com que se deparou ao acor-
dar. Verdade seja dita. Aquele dejecto 
já tinha a sua importância. Havia na al-
deia gente que nunca tivesse merecido 
tamanha atenção em toda sua vida. 
Outros houve quem disseram que era 
um aviso. 

(Continua na próxima edição)

Refira-se que, muitas destas pes-
soas são réus noutros dois processos 
das dívidas ocultas, cujos termos cor-
rem em Moçambique e nos Estados 
Unidos da América, respectivamente.

Agora, a nossa grande expectativa 
é, em função do trabalho que está 
a ser efectuado pelas nossas auto-
ridades de justiça, que o banqueiro 
libanês, Jean Boustani, venha tam-
bém a Moçambique para ser julgado.

Detido e julgado nos Estados 
Unidos da América (EUA) por negó-
cios ligados às dívidas ocultas de 
Moçambique, Jean Boustani, a vir 
para o nosso país, seria peça funda-
mental para o esclarecimento do 
caso, cujos contornos interessam a 

muitas pessoas, entre nacionais e 
estrangeiras. 

Ultimamente, Boustani tem sido 
conotado como autor de alguns 
escritos tendenciosos que circulam 
a vários níveis, incluindo num órgão 
de comunicação social, editado em 
Maputo, atacando pessoas, entre 
elas, o Chefe do Estado moçam-
bicano, que nada têm a ver com o 
caso. Sem elementos de prova ma-
terial, Boustani e os seus comparsas 
que operam dentro e fora do país, 
fazem acusações descabidas ao Alto 
Magistrado da Nação, num esforço 
efémero de quem pretenda cruci-
� cá-lo, como Cristo na cruz.

A defesa da nossa soberania deve 
ser dirigida por nós e só nós podem-
os defendê-la. A Privinveste deve 
colaborar trazendo Boustani para, 
no processo sobre as dívidas ocultas, 
ajudar e colaborar com a justiça 
moçambicana no esclarecimento 
de várias zonas de penumbra.

O processo das dívidas ocultas 
de Moçambique que corre os seus 
trâmites num tribunal de Londres, 
assumiu novos desenvolvimentos, 
com o juiz da Secç ã o Comercial do 

Tribunal Superior de Justiç a (High 
Court of Justice), Justice Waksman, a 
rejeitar as petições da Privinvest, que 
pretendia evitar responder ao caso 
na justiça britânica.

Face à queixa de Moçambique na 
justiça britânica contra a Privinvest 
e suas subsidiárias envolvidas nas 
dívidas ocultas, a construtora naval 
defendeu-se questionando a com-
petência da Justiça inglesa para jul-
gar a matéria controvertida, alegan-
do, por um lado, que o caso estava 
a ser tratado na arbitragem Suíça e, 
por outro, que o nome da empresa 
estava mal escrito na queixa, pelo 
que a mesma era como que contra 
uma entidade inexistente.

O Juiz, olhando para a relevância 
dos fundamentos apresentados, 
indeferiu todas as petições da Priv-
invest e marcou outra audição que, 
efectivamente, deverá ocorrer em 
Janeiro de 2022. Adicionalmente, 
o juiz considerou procedente uma 
emenda submetida por Moçam-
bique e incluiu o proprietário da 
Privinvest, Iskandar Safa, como ar-
guido no processo sobre as dívidas 
ocultas.

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

Desde há seculos que a questão 
da valorização do ser humano tem 
sido objecto de várias abordagens, 
sendo, no entanto, frequente falar-se 
da liberdade de expressão como se 
esta fosse a  mais importante  forma 
de valorizar o homem quando, de 
facto, a liberdade plena da pessoa   é 
que é mais fundamental na vida so-
cial. No entanto, esta liberdade plena 
só é importante quando o homem é 
valorizado. A propósito disso, houve 
apoiantes ou mesmo entusiastas, 
críticos e detractores que procuraram 
defender as suas teses, sem contudo 
lograr um posicionamento unânime 
sobre a matéria.  Compreende-se, 
pois, a razão por que os valores de 
cada ser humano diferem e medem-
se de acordo com a sua própria pes-
soa, a  sociedade em que o mesmo se 
insere, o que ele é e como é que se re-
laciona com  outros seres da mesma 
espécie entre outros factores.  Não se 
trata de dizer que os valores de um 
moçambicano, por exemplo, sejam 
especiais em relação aos de outros  
países, mas sim,  procurar destrinçar  
o que pode  constituir  elemento 
de comparação ou mesmo orienta-

SANTOS CHIPEMBERE (JURISTA)
E-mail: chipembere2014@gmail.com 

Na ordem jus-laboral moçambi-
cana, as entidades empregadoras 
gozam do poder disciplinar nos ter-
mos do artigo 62 da Lei de Trabalho, 
ao determinar que o empregador 
tem poder disciplinar sobre o trabal-
hador que se encontre ao seu serviço, 
podendo aplicar-lhe as sanções dis-
ciplinares previstas no artigo 63 do 
mesmo instrumento legal. Portanto, 
o referido poder, em boa verdade, 
consiste na faculdade reconhecida 
ao empregador de impor, dentro dos 
limites legais ou convencionais e com 
garantias estabelecidas na lei ou em 
convenção, determinadas medidas 
coactivas para reprimir as condutas 

dos seus trabalhadores que ponham 
em perigo a organização empresarial 
ou se traduzem em violação dos seus 
deveres contratuais previstos no artigo 
58 da Lei de Trabalho.

Porém, com surgimento da Cov-
id-19, algumas empresas ou entidades 
empregadoras fazem uso abusivo do 
poder rectro-mencionado, porquanto 
temos notado que algumas sanções 
disciplinares aplicadas aos trabalha-
dores em virtude de terem violado 
alguns deveres laborais previstos no 
artigo 58 da Lei acima referida, não são 
proporcionais às infracções por eles 
cometidas. Ademais, com o apare-
cimento da Covid-19, parece-nos que 
se abriu um espaço para os emprega-
dores aplicarem as sanções disciplin-
ares sem obedecerem as formalidades 
legais previstas no artigo 67 da Lei de 
Trabalho, o que apelidamos de exercí-
cio ilegal do poder disciplinar.

Diante da realidade acima, apela-
se aos trabalhadores que, quando 

dor para a tomada de uma posição 
sobre a matéria.   Todavia, a  hetero-
geneidade da  espécie humana em 
sociedade constitui um factor a ter 
em conta. É verdade, contudo, que 
muitos moçambicanos encaram a 
convicção de que a sua existência é 
determinada pelo seu valor. Até pode 
ser verdade.  No entanto, a valoriza-
ção de um indivíduo depende da 
visão social e do juízo que a sociedade 
faz em relação ao mesmo.   Os seus 
actos contam muito na valorização.  
Mais ainda, a apologia de uma linha 
de avaliação classificativa baseada na 
cultura, no domínio do conhecimen-
to do indivíduo, do seu estatuto social 
pode não levar à conclusão para uma 
valorização que muitos defendem. 
Contudo, há muito poucos funda-
mentos empíricos para que se possa 
chegar a uma conclusão de que o 
ser humano é ou está a ser devida-
mente valorizado.  Esta questão não 
é recente, porquanto, já Aristóteles 
abordava nos seus vários escritos 
políticos e sociais,  defendendo a  
ideia de que  a  valorização é invo-
cada,  tomando  como fundamento  
o comportamento social do Homem 
como ser gregário. Ora, se  considerar-
mos que o ser humano tem valor em 
sociedade, então, há que defender a  
ideia de sua valorização em todos os 
aspectos. Comecemos pelo respeito 
que se deve ter em relação ao ser hu-
mano em vida numa dada sociedade 
que é a grande premissa para que 

são notificados ou acusados através 
duma nota de culpa, de terem co-
metido qualquer infracção prevista no 
artigo 66 da Lei de Trabalho, devem 
solicitar apoio jurídico aos Tribunais 
de Trabalho, à Ordem dos Advoga-
dos de Moçambique, IPAJ (Instituto 
de Patrocínio e Assistência Jurídica), 
CPJ (Cento de Prática Jurídica) da Fac-
uldade de Direito da Universidade 
Eduardo Mondlane, ao Centros de 
Mediações e Arbitragens Laborais, e, 
porque não ao Ministério de Trabalho, 
enquanto uma instituição do Estado 
que, dentre várias atribuições que lhe 
são incumbidas nos termos da lei, uma 
delas é defender e promover os direi-
tos e interesses dos trabalhadores que 
labutam no solo pátrio, assim como no 
estrangeiro. 

E naqueles casos em que os pro-
cessos disciplinares culminam com 
sanções laborais mais gravosas, nome-
adamente o despedimento, recomen-
da-se que os trabalhadores recorram 

todos possamos encarar  o seu  valor 
primordial. Isto tudo vem a propósito 
da pandemia que estamos a enfren-
tar e que nos obriga a valorizar o ser 
humano.  Alguns relatos que circu-
lam em todo o mundo dão conta 
que há um défice a vários níveis em 
matéria de valorização real do ser hu-
mano, facto que leva a que hoje por 
causa do Homem, pois os políticos 
digladiam-se porque precisam do 
Homem para governar. Reconhecer 
o valor do ser humano é algo que 
pode ajudar a tornar o mundo  inter-
essante. Até porque quando somos 
valorizados desempenhamos mel-
hor o nosso papel na sociedade.   Não 
devemos entender que alguns são 
mais do que os outros tão somente 
porque  alguns ocupam um deter-
minado cargo político ou porque 
representam interesses de uma 
família ou dum determinado grupo 
de interesses. Aliás, para eles estarem 
em qualquer uma dessas posições é 
porque alguém quis que isso fosse 
possível. Neste caso o Homem, a pes-
soa humana. Valorizemo-nos pois, só 
assim, é que podemos compreender 
o que é o mundo, a sociedade em 
que vivemos, principalmente neste 
momento em que a pandemia da 
Covid 19 tende a agravar a nossa 
situação. Todos somos importantes e 
não podemos pensar que o mundo 
é para uns e não para outros. Em 
tempo oportuno, voltaremos a este 
assunto com alguma profundidade.

às instâncias acima mencionadas ou 
outras, no prazo de seis meses a contar 
da data do despedimento (a data em 
que o trabalhador assina o relatório de 
encerramento), conforme resulta do nº 
2 do artigo 69 conjugado com o nº 1 do 
artigo 56, ambos da Lei acima indicada.

A procura pelo apoio jurídico, deve 
suceder igualmente quando uma 
certa entidade empregadora goza 
do poder disciplinar de forma ilegal, 
nomeadamente quando despede ou 
despromove um trabalhador verbal-
mente ou sem prévia instauração do 
processo disciplinar. Até porque quan-
do tal sucede, invalida-se o processo 
disciplinar por força do estatuído na 
alínea a) do nº 1 do artigo 68 da Lei de 
Trabalho de Moçambique, nos termos 
do qual se dispõe que o processo dis-
ciplinar é inválido sempre que não for 
observada alguma formalidade legal, 
nomeadamente a falta dos requisitos 
da nota de culpa ou da notificação de-
sta ao trabalhador.

Cocó na sala de Tatu!

A propósito disso, houve 
apoiantes ou mesmo 
entusiastas, críticos e 
detractores que procu-
raram defender as suas 
teses, sem contudo lograr 
um posicionamento un-
ânime sobre a matéria.  
Compreende-se, pois, a 
razão por que os valores 
de cada ser humano 
diferem e medem-se de 
acordo com a sua própria 
pessoa, a  sociedade em 
que o mesmo se insere, 
o que ele é e como é que 
se relaciona com  outros 
seres da mesma espécie 
entre outros factores. 

Os seus actos contam 
muito na valorização.  
Mais ainda, a apolo-
gia de uma linha de 
avaliação classificativa 
baseada na cultura, no 
domínio do conhecimen-
to do indivíduo, do seu 
estatuto social pode não 
levar à conclusão para 
uma valorização que 
muitos defendem. Con-
tudo, há muito poucos 
fundamentos empíricos 
para que se possa chegar 
a uma conclusão de que 
o ser humano é ou está a 
ser devidamente valori-
zado. 

Portanto, o referido 
poder, em boa verdade, 
consiste na faculdade 
reconhecida ao em-
pregador de impor, 
dentro dos limites legais 
ou convencionais e com 
garantias estabelecidas 
na lei ou em convenção, 
determinadas medidas 
coactivas para reprimir as 
condutas dos seus trabal-
hadores ................

Ficha Técnica

Público
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Presidente:
Rui de Carvalho - Cell: 84 38 12 091

E-mail: r823812091@gmail.com

SOCIEDADE NOVO RUMO, LDA
Reg. 040/GABINFO-DEC/2008

Rua da Resistência, nº 1141 R/C
Maputo-Moçambique

Telefax: 21415606

ADMINISTRADORES: 

DIRECTOR: 

Rui da Maia e Ernesto Langa

Rui de Carvalho - Cell: 84 38 12 091

MAQUETIZAÇÃO, PAGINAÇÃO & FOTOGRAFIA
Sansão Mazive - Cell: 84 482 6810

E-mail: smazive@gmail.com
José de Carvalho- Cell: 85 076 5940

IMPRESSÃO:
Sociedade Noticias S.A | Matola - Moçambique    

ADMINISTRAÇÃO & FINANÇAS
Chefe: Sansão Mazive - Cell: 84 482 6810

Anselmo Sengo - Cell: 84 674 1564

Miguel Munguambe - Cell: 82 895 9407
Email: mmunguamb@yahoo.com.br

Miguel Munguambe, Anselmo Sengo,  
Cristina Cavel e Leonardo Duarte

Email: sengoans@yahoo.com.br

EDITOR:

CHEFE DA REDAÇÃO

REDACÇÃO:

CORRESPONDENTES:
 Jorge Malangaze (Sofala), Benedito Cobrissua (Manica), 

Pedro Fabião (Niassa)
COLABORADORES PERMANENTES:

Benjamim Alfredo, Rui da Maia, Santos Moisés, Almeida Ngovene,
 Zaqueu Massala, e Gerson da Silva

DISTRIBUIÇÃO, VENDAS
Garcês Cumbane - Cell: 84 760 1518

PUBLICIDADE & MARKETING
Hélia Mucavele- Cel: 84 279 8394

REVISÃO:
Agy Aly



Público Público
Segunda-feira 01 de Fevereiro de 2021 Segunda-feira 01 de Fevereiro de 2021

8 9

Auto-superação agiganta Matola

da quase cinquentenária Matola. Neste 
momento, está em curso o processo 
de montagem de maquinaria de re-
ciclagem do vidro, tal como acontece 
com latas para o reaproveitamento do 
alumínio. Assim, todas as garrafas de 
vidro de bebidas descartadas passam 
a ser vendidas na Machava. 

No mesmo dia 20 de Janeiro findo, 
data do lançamento das festividades, 
arrancámos com as actividades de res-
postas a um dos maiores desafios que 
a autarquia enfrenta. 

Trata-se das jornadas de limpeza, 
tendo em conta que, actualmente, 
o Município da Matola produz dia-
riamente 1500 toneladas de lixo, com 
grande contribuição de bairros que 
outrora eram considerados de ex-
pansão e, maioritariamente, rurais tais 
como, Mucatine, Godloza, Boquisso 
“A” e “B”, Muhalaze, Matibwana, Matl-
hemele, que não careciam de serviços 
de recolha de resíduos sólidos.

Nos últimos anos, estes bairros rece-
beram um grande fluxo da população, 
maioritariamente jovens oriundos da 
cidade de Maputo que vêm à busca da 
primeira habitação e, naturalmente, a 
pressão sobre o solo urbano aumentou.

E onde vivem pessoas, não há 
dúvidas que há produção de resíduos 
sólidos, e é por isso que o volume da 
produção do lixo na nossa cidade au-
mentou. 

Que soluções em vista para fazer 
face a este desafio?

Como solução, para a felicidade 
dos munícipes da Matola, para este 
ano de 2021, o Conselho Municipal 

Até quando a energia eléctrica 
para os bairros de expansão ainda 
não abrangidas pela rede nacional?

Vou começar por dizer que du-
rante este percurso de construção 
da Matola que queremos, tínhamos 
realmente problemas sérios de elec-
trificação da zona norte, felizmente, o 
lançamento do projecto energia para 
todos, veio galvanizar o processo que 
o Município já estava a implementar. 
Tínhamos bairros como de Muhalaze, 
Matlemele, Intaka, Godloza, Muca-
tine, Biquisso “A” e “B” sem energia 
mas, neste momento, podemos dizer 
que 80 porcento da população já está 
electrificada. Ainda não cobrimos na 
totalidade os bairros mas a realidade é 
diferente, por isso, devemos enaltecer 
os esforços conjuntos do Conselho 
Municipal como gestora do território 
e da Electricidade de Moçambique, 

A Matola tem muitos desafios e 
nós priorizamos. Felizmente, o nosso 
Município é de realizações, tendo em 
conta a qualidade dos munícipes que 
tem, caracterizados por serem exigen-
tes, e, também, a componente finan-
ceira, porque o município planifica e 
executa actividades em função da sua 
tesouraria.

Para dizer que temos algumas ac-
tividades que transitaram do mandato 
passado. Aliás, desde que abraçámos o 
nosso projecto de “Construir a Matola 
que Queremos”, o primeiro desafio que 
identificámos foram as infra-estruturas 
municipais. Estou a falar das vias de 
acesso; abastecimento de água; elec-
trificação da cidade; do saneamento 
do meio que inclui a questão da lim-
peza da cidade; empregabilidade da 
juventude, em que, à medida que 
aprovamos projectos de investimento, 
acautelamos sempre a criação de 
oportunidades de emprego para os 
nossos jovens.

Poderá falar-nos do que está a ser 
feito na área das infra-estruturas?

Falando da área das infra-estruturas, 
principalmente na componente de es-
tradas, devo afirmar que ao olhar o que 
estamos a fazer hoje e comparando 
com os 49 anos de existência da nossa 
cidade, faço um balanço positivo. Digo 
com segurança que na Matola circula-
se melhor hoje que ontem. Desde 
dentro dos bairros até fazer a conexão 
entre os Postos Administrativos. Mas, 
naturalmente, à medida que vamos 
construindo uma estrada, os muníci-
pes clamam por outra.

Aliás, devo sublinhar que durante 
este nosso mandato, reorganizámos o 
Conselho Municipal.

Pode explicar-se melhor?

Sim, reorganizámos o Conselho 
Municipal da cidade Matola e não há 
dúvidas quanto a isso. Desde os finais 
do ano passado, estamos a funcionar 
num único edifício, embora estejamos 
ainda no processo de apetrechamen-
to e outros detalhes que vão culminar 
com a própria inauguração. Construí-
mos também, de raiz, o edifício do 
Posto administrativo da Matola-sede 
e passou para a história o sofrimento 
que os colegas passavam nos dias de 
chuva porque não tinham onde tra-
balhar e melhorámos a prestação de 
serviços ao munícipe. Mas não chega! 
Queremos mais porque o munícipe 
que temos é muito exigente e isso é 

planificou e já foi aprovado pela As-
sembleia Municipal, a contratação de 
três provedores privados para recolha 
de resíduos sólidos por cada Posto Ad-
ministrativo que constitui a autarquia, 
designadamente, Matola-sede, que 
tem 13 bairros, Machava, constituído 
por 14 bairros e, por último, Infulene 
com 15 bairros.

Tal como me referi no início, a par 
destas contratações, a edilidade tem 
vindo a encontrar novas formas inova-
doras de responder à esta problemáti-
ca do lixo. Achamos que este problema 
do lixo vai passar para a história breve-
mente.

Mas deixem-me esclarecer que 
de 2014 até à esta parte, fomos sub-
indo de volume de produção de lixo 
na nossa cidade, tendo em conta que 
a Matola cresceu muito em termos 
populacionais. A título de exemplo, a 
Matola é o maior município do país 
neste momento.

Quantos habitantes a Matola 
têm?

Os dados oficiais indicam uma pop-
ulação de um milhão e trinta dois mil 
habitantes, no entanto, as projecções 
actuais apontam para uma realidade 
diferente desta, que fixa em mais de 
1.500 mil habitantes. Reparem que 
diariamente estamos a receber novas 
pessoas.

 
Fora a limpeza da autarquia, con-

segue partilhar com os seus muníci-
pes o que já fez desde que abraçou 
o projecto “Construir a Matola que 
Queremos”?

como parceira e executora.

A crise de água foi sempre uma 
realidade na Matola. Como está a 
situação neste momento?

No mesmo período em análise, o 
Conselho Municipal da Matola tinha 
apenas 40 por cento de capacidade de 
fornecimento de água à toda a cidade, 
incluindo a contribuição dos prove-
dores privados.

Hoje, o cenário é outro e estamos 
a falar de 80 por cento de capacidade 
de fornecimento de água porque, fel-
izmente, temos a construção de cen-
tros distribuidores de água de Intaka, 
já concluído e em funcionamento, e 
de Matlemele a entrar em funciona-
mento brevemente. Tudo isso para re-
sponder à procura resultante do cresci-
mento populacional na zona norte da 
nossa cidade.

O primeiro grande projecto que 
abraçámos quando iniciámos o nosso 
percurso de transformar a Matola, por 
exemplo, a nível do Posto Adminis-
trativo do Infulene, foi a construção 
daquilo que chamamos de circular da 
Matola, num troço superior a 15km de 
estrada asfaltada, partindo da N4, pas-
sando pelo bairro de Tsalala, Machava 
Km15, Kobe, 1° de Maio, Khongolote 
até à estrada circular de Maputo. Esta via 
é de extrema importância porque per-
mite a todos os munícipes que estão na 
zona norte, chegar à Matola-sede sem 
precisar de entrar na cidade de Maputo. 
Paralelamente, estamos a construir 
também uma outra estrada de extre-
ma importância que liga os bairros T3 a 
Boquisso, num troco de 18KM.

Neste momento, já fizemos 14Km 
que partem de T3, passando por Dl-
havela, apanhamos de novo Khongo-
lote, Intaka e vamos iniciar a última fase 
que vai apanhar Muhalaze e Boquisso.  
As obras estão na circular de Maputo e 
cuja estrada já está em uso. 

Falando concretamente do Posto 
Administrativo, fizemos a estrada T3- 
Patrice Lumumba, com uma extensão 
de 2.5 Km; fizemos Patrice Lumumba-
São Dâmaso com 5.5 Km, fizemos 
Patrice-Singhatela, com 6.5Km, para 
além das estradas feitas na Rua do 
Comércio; Rua da vidreira e, há bem 
pouco tempo, iniciámos a resselagem 
da Avenida das Indústrias incluindo o 
seu prolongamento até Mulotane, em 
pavê, numa extensão de 6 Km. Só pará-
mos com as obras por causa da chuva 
que está a cair nestes dias.

Ainda no Posto Administrativo do 
Infulene, terminámos recentemente 
uma estrada de 3 Km que liga Mandu-
ca ao bairro de T3, no troço que parte 
da padaria. 

Entretanto, temos um desafio de 
resselarmos e taparmos os buracos na 
Avenida 4 de Outubro, que é aquela 
que sai do Benfica até à cadeia central, 
onde existem dois pontos críticos, des-
ignadamente, o troço que abrange a 
agência funerária Cruz fixa, na Zona 
Verde, e o cruzamento da Union Even-
tos. Conforme disse, o empreiteiro ini-
ciou as obras, só interrompemos por 
causa das chuvas.

Mas as nossas intervenções na área 
das estradas não se esgotam por aqui. 
No Posto Administrativo da Matola-sede, 
fizemos uma intervenção profunda na 
Avenida da Liberdade que liga os bair-
ros da Matola “B”, “G” e “H” e agora vamos 
iniciar a Matola “J”. Ainda no nosso man-
dato, fizemos a rua da padaria Boane que 
liga de novo a Matola “B” e “H” e estamos 
neste momento a resselar a Avenida 5 de 
Fevereiro que é aquela que passa a frente 
do auditório Municipal.

Sempre que chove, a Avenida 
5 de Fevereiro fica alagada, 

bom para nós ficarmos a saber que o 
munícipe acompanha aquilo que é o 
nosso processo de governação. 

Portanto, queremos e temos que 
melhorar muito mais ainda no pro-
cesso de atendimento ao munícipe, 
na celeridade processual e no tempo 
de resposta às petições dos munícipes 
até o próprio munícipe reconhecer que 
existe o Município e está a servir a eles.

Quanto é que a edilidade gastava 
em pagamento de rendas para o 
seu funcionamento?

Anualmente, o Conselho Municipal 
da Matola gastava acima de 12 mil-
hões de meticais. Pagar renda não sig-
nifica desembolsar apenas o valor que 
o dono do imóvel fixou. É preciso ver a 
questão da manutenção, da segurança 
das instalações, e à medida que a edi-
lidade subia as receitas, os donos das 

Matola celebra esta sexta-feira, 
5 de Fevereiro, 49 anos da sua 
elevação à categoria de cidade, 
numa altura em que vários desa-
fios, principalmente a explosão 
demográfica, saneamento do 
meio, gestão de resíduos sólidos, 
prevenção e combate à Covid-19, 
bem como as mudanças climáti-
cas colocam à prova a capacidade 
de auto- superação na gestão 
diária e inovação da edilidade 
presidida por Calisto Cossa. Em 
entrevista ao Jornal PÚBLICO, o 
Presidente do Município da Ma-
tola, afirma que durante estes 
sete anos de execução do seu 
projecto de “Construir a Matola 
que Queremos”, tanto a edilidade 
assim como os munícipes deram 
um salto gigantesco na melhoria 
dos serviços prestados e na quali-
dade de vida. Todavia, reconhece 
que, apesar do muito que já se 
fez, não se sente ainda satisfeito 
porque à medida que resolve um 
problema, nasce outro. Segue-se 
a entrevista:

NACIONAL

ANSELMO SENGO                                                 
Fotos: Sansão Mazive

P: A festa da Matola é já esta 
sexta-feira, 5 de Fevereiro. O que se 
espera?

Bom, vamos assinalar a data, num 
contexto marcado pela pandemia 
da Covid-19, daí que o programa de 
actividades foi elaborado tendo em 
conta as medidas de prevenção. Esta 
é uma agenda nacional em que, nós, 
como Município, estamos muito preo-
cupados com os níveis de contamina-
ção que a Matola tem vindo a registar 
diariamente. Por isso, as campanhas de 
sensibilização e mobilização continu-
am para que os munícipes adoptem, 
implementem e observem todas as 
medidas que estão a ser emanadas pe-
los órgãos competentes e, neste caso, 
pelo Ministério da Saúde. Na sequência 
disso, as celebrações dos 49 anos de 
elevação da nossa cidade, terão um 
número de actividades e participantes 
limitados. Daí que elegemos activi-
dades específicas.

Mas as celebrações arrancaram no 
dia 20 de Janeiro, com a assinatura do 
memorando tripartido entre a empre-
sa Cervejas de Moçambique, Coopera-
tiva de Protecção Ambiental Repensar, 
liderada pelo jurista e ambientalista 
Carlos Serra, e o Conselho Municipal da 
Matola.

A partir daquele memorando, o 
Município da Matola passou a dispor 
de um parque ecológico onde serão 
recicladas todas as garrafas tanto plásti-
cas assim como de vidro, com vista à 
sustentabilidade ambiental e aumento 
da capacidade de renda dos munícipes 

mesmo à frente do auditório, 
provocando, reclamações de alguns 
munícipes e de outras pessoas com 
interesse na Matola. Qual poderá ser 
a saída deste problema?

Realmente esta via tem registado es-
tagnação de água da chuva mas, devo 
esclarecer que este problema não é de 
hoje, mesmo assim, já fizemos estudos 
que nos recomendaram intervenções 
que irão culminar com a resolução da 
situação brevemente. Indo às causas, a 
água fica acumulada porque durante 
as obras de construção da N4, houve o 
barramento da conduta que transporta 
as águas para o Rio Matola. Identificado 
o problema, estamos neste momento 
a limpar e a desobstruir a conduta, de 
modo a drenar as águas, partindo da 
avenida 5 de Fevereiro para o rio.

Infelizmente as pessoas tiram 
conclusões precipitadas ou que vão 
de encontro aos seus interesses. Os 
nossos munícipes, esquecem-se, ou 
fingem terem-se esquecido que a 
avenida da União Africana, mais con-
hecida por estrada velha, foi feita neste 
nosso mandato. Antes de assumirmos 
o projecto, nenhum automobilista 
aceitava e muito menos arriscava pas-
sar ou meter a sua viatura na estrada 
velha mas porque estamos aqui para 
servir os munícipes e melhorar as suas 
vidas, ao longo deste nosso percurso 
governativo, fizemos 5.5Km desta via. 
Fizemos também as avenidas 30 de 
Janeiro, avenida 25 de Junho, a rua da 
Namíbia e a rua das pescas, lá em baixo, 
tudo aqui na Matola-sede.

Então, isto significa que houve de facto 
um investimento extremamente elevado 
na área de estradas. Estamos a falar de 
acima de 500 milhões de meticais.

Que sinais de crescimento mere-
cem destaque?

Os sinais de crescimento da nossa 
cidade da Matola são vários e visíveis. 
Até há bem pouco tempo, para se 
chegar ao bairro de Muhalaze, só para 
ilustrar, era um problema sério mas 
neste momento, estamos a construir 
uma estrada de 9.5 Km, sendo que 5.5 
Km já foram feitos. Há igualmente a 
necessidade de conectarmos esta via à 
estrada circular de Maputo e também 
puxarmos até à terminal dos trans-
portes semi-colectivos de passageiros. 
Neste momento, a situação da circu-
lação de viaturas está minimizada por 
causa destes 5.5Kms mas há que con-
cluirmos porque quando chove, os lo-
cais que ainda não receberam o asfalto, 
reclamam.

Se se recordam, havia problemas 
sérios com o mercado Santos mas fel-
izmente, a situação foi resolvida com a 
reabilitação e construção de um alpen-
dre. O mesmo acontece com os merca-
dos 3 de Fevereiro, Malhampsene, jun-
to à terminal, e Fomento que também 
tem alpendres construídos e não basta 
porque queremos.

Por isso, projectamos para este ano 
de 2021, a construção de mais merca-
dos que é para responder até à reorga-
nização dos próprios mercados.

Aos 49 anos da sua elevação à categoria da cidade

- Inundações nos bairros de Fomento, Liberdade e no Auditório Municipal com dias contados

casas também aumentavam o valor 
da renda mas felizmente, agora com 
os serviços municipais centralizados 
num único edifício, isso fará com que 
esta despesa que tínhamos, não só re-
sponda ao investimento que fizemos 
mas também vai ajudar-nos a cobrir 
outras necessidades. 

Acha que os munícipes estão 
satisfeitos com a centralização dos 
serviços?

Naturalmente, não é possível de 
uma única vez, fazer com que todo 
o munícipe se sinta satisfeito porque 
à medida que resolvemos um prob-
lema, nasce outro.

Deixe-me realçar uma coisa: O 
munícipe que outrora trabalhava 
na cidade da Matola, hoje trabalha 
aqui e vive aqui. Se vive na cidade de 
Maputo, tem interesses aqui na Ma-
tola, o que significa que nos finais de 
semana estão aqui e isso tem reflexos 
na exigência que fazem à nossa gov-
ernação. Não estamos a dizer que tudo 
quanto fazemos está perfeito porque 
não é possível de uma só vez, atingir a 
perfeição. Daí que ao longo deste pro-
jecto, encontrámos mecanismos de 
auto superação e dando respostas às 
solicitações dos munícipes mas dentro 
daquilo que está planificado e orça-
mentado. Neste aspecto, quero apelar 
os munícipes para que continuem a 
dar sua contribuição, principalmente 
na componente de pagamento de im-
postos e taxas municipais.

De 2021 para diante, o que se 
espera da Matola e como explica o 
fenómeno das inundações dos bair-
ros, sempre que chove?

Resulta da acção humana, e agra-
vada de algum tempo para cá, pelas 
mudanças climáticas que se fazem 
sentir através de quedas cíclicas das 
chuvas, que têm causado inundações 
urbanas, principalmente nos bairros 
como, Nkobe, Bunhiça, Machava Km 
15, Fomento e Liberdade. Temos al-
guns outros pontos localizados, como 
por exemplo, Dlhavela, Infulene “D” e a 
baixa de T3.

 
Qual é a solução para acabar com 

este sofrimento?

A solução já existe e, felizmente, 
planificámos para este ano, a con-
strução da primeira fase da vala 
de drenagem. Entretanto, neste 
momento, temos a vala que cobre 
o bairro do Fomento até à escola 
secundária da Liberdade, paradoxal-
mente, esta mesma vala foi tomada 
no seu traçado por alguns assenta-
mentos informais. Esta vala de drena-
gem, passa pelo interior dos bairros 
de Fomento e Liberdade e neste mo-
mento, já encontramos uma solução 
técnica que vai consistir em abrir as 
partes ocupadas por construções il-
egais e permitir que a infra-estrutura 
continue a receber e a evacuar as 
águas da chuva. Este trabalho irá cu-
star um investimento do Município 

da Matola, de acima de 30 milhões de 
meticais.

Ora, mesmo com esta solução, o 
Conselho Municipal planificou e vai 
executar, desencadear obras a partir da 
montante. Isto é: No bairro de NKobe, 
onde, infelizmente, há construções que 
tomaram o curso natural da água e 
quando chove, o único local que a água 
encontra para se alojar, é nos quintais e 
casas das pessoas. Felizmente, temos 
alguns munícipes que reconhecem 
que ocuparam ilegalmente o traçado 
da vala. E não há como, porque se o 
Conselho Municipal não intervir, os 
bairros que indiquei acima, vão desa-
parecer.

Como é que encara as críticas fei-
tas no âmbito do seu trabalho?

São desafiantes! Durante estes 7 
anos que estamos a frente dos desti-
nos do Município da Matola, por sinal 
o maior parque industrial do país, fo-
mos desafiados mas felizmente não 
perdemos o foco. Sabemos que há 
muita exigência por parte do muníci-
pe, própria de uma grande cidade 
e industrial, na qual existe todo um 
manancial do munícipe que, feliz-
mente, sabe claramente o que quer. 
E nós, como autoridade municipal, 
temos essa obrigatoriedade de dentro 
dos nossos planos e dos nossos orça-
mentos, indo encontrando respostas. 
E para nós, qualquer abordagem críti-
ca do nosso trabalho, é uma mais-valia 
porque é sinal de existimos e estamos 
a trabalhar. É igualmente ma mais-valia 
porque nos permite pegar na crítica, 
avaliarmos onde estamos mal para 
corrigirmos e onde estamos a fazer 
bem para melhorarmos e estamos 
agradecidos pelo facto de existirem 
munícipes com esta sensibilidade de 
chamar à atenção a nossa actuação 
para que, efectivamente, possamos 
dar a resposta desejada.

Outras actividades do 5 de Fever-
eiro…!

A nossa festa assinala-se a 5 de Fe-
vereiro mas antes, teremos, no dia 4, a 
cerimónia de entrega da casa à Rainha 
da Matola, construída de raiz pela edili-
dade e seus parceiros.

O nosso programa de actividades, 
inclui também a entrega das estra-
das Patrice Lumumba – Sã Dâmaso e 
Padaria pão de lenha na Manduca- T3 e 
o alpendre do mercado Santos.

Senhor Presidente esta a falar de en-
trega e não de inauguração…!

Sim, durante as celebrações do dia 
5 de Fevereiro vamos fazer a entrega 
e não inauguração destas infraestru-
turas porque foram construídas com 
dinheiro dos próprios munícipes, 
através de pagamento de imposto. Ao 
procedermos deste jeito, achamos que 
estaremos a valorizar o imposto dos 
munícipes e por isso, não haverá placa 
contendo o nome de quem inau-
gurou. Não precisamos disso porque 
todo o munícipe sabe quem esteve a 
frente da autarquia naquele determi-
nado período. 

Calisto Cossa falando dos desafios e perspectivas da Matola

Todos cidadãos da Matola são tratados de igual maneira
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Frequência de chuva aumenta 
estragos no Niassa

Aga Khan fortalece sistema de Saúde

de ventos fortes que vieram do lado 
do centro da cidade. Na altura, fugimos 
para um espaço meio cómodo para 
nos esconder da tempestade. Depois 
veio a chuva que associada ao vento 
forte destruiu um pouco de tudo.

O “Público” falou também com uma 
outra fonte, identificada por Ermelinda 

sentação junto das autoridades munici-
pais que, em função disso, poderão es-
tabelecer as modalidades de assistência 
às famílias afectadas pela tempestade. 

Enquanto decorre o processo de 
levantamento de dados, a fonte adi-
anta com o pedido do apoio material 
e alimentar junto das instituições de 
caridade.

“O vendaval passou antes da chuva. 
Estamos a trabalhar para saber onde 
e quantas casas sofreram. Vamos en-
caminhar ao município para saber se 
vai ser possível ou não prestar-nos al-
guma assistência, porque o que acon-
teceu ninguém esperava e encontrou 
famílias desprevenidas. Estamos a pre-
cisar de chapas, barrotes, lonas, entre 
outros materiais de construção”, disse o 
chefe do quarteirão 24. 

Por seu turno, Samuel Formane, se-
cretário do bairro Luchiringo, frisou que 
nos últimos dias as enxurradas estão a 

Lourenço, proprietária de uma das ca-
sas destruídas, que não escondeu a sua 
indignação pelo sucedido. 

“Em minha casa, três casas ficaram 
destruídas. Assim, estamos a dormir 
nesta casa precária que não caiu. Out-
ros meus familiares estão a dormir 
em residências de pessoas de boa 
vontade, nos vizinhos. Na verdade, 
estamos a pedir apoio, porque o que 
aconteceu connosco é muito triste”, 
frisou Ermelinda Lourenço.

Enquanto isso, Rachide Latse, chefe 
do quarteirão 24, bairro da Cerâmica, 
lamenta o sucedido que culminou com 
a destruição de um pouco de tudo. Fe-
lizmente, não houve vítimas mortais, o 
que teria sido pior, na opinião de Latse.

Quanto ao tratamento dos que so-
freram o vendaval, o chefe em referên-
cia referiu que há um trabalho em curso, 
envolvendo o levantamento dos danos 
e dos afectados, para efeitos de apre-

provocar danos de infra-estruturas no 
seio dos citadinos.

 “As enxurradas, na verdade, estão 
a trazer prejuízos. Neste caso, quero 
referir-me à nossa ponte que liga o 
nosso bairro ao de 23 de Setembro. A 
viabilidade desta ponte, se o trabalho 
da sua reposição não acontecer, ficará 
afectada, com consequências pesa-
das para os seus usuários que já terão 
enormes dificuldades para se movi-
mentarem de um ponto para o outro”, 
disse Formane.

Ainda sobre os obstáculos causados 
pela chuva nos últimos tempos, Sam-
uel Formane disse que a população 
residente na zona onde se situa a Escola 
Primária Completa A Luta Continua e 
da Estação até ao rio Luchiringo clama 
pela falta de algum canal de drenagem, 
situação que destruiu ou continua a 
causar danos avultados, tendo, a título 
de exemplo, mencionado, até agora, 
seis casas que estão destruídas, sem 
contar com os muros.

O correspondente deste semanário, 
na tentativa de busca de esclarecimen-
to, procurou, sem sucesso, abordar o 
edil de Lichinga, Luís Jumo, mas, de 
outras fontes municipais, apurámos 
que as autoridades municipais estão 
atentas à situação, podendo, nos próxi-
mo dias, fazer alguma intervenção, em 
benefício dos afectados.

A frequência de chuva, na cidade de Lichinga, a capital provincial do Niassa, ao norte do país, aumenta o nível dos 
estragos, com muitas casas parcial e totalmente destruídas, incluindo ruas, o que, consequentemente, torna difícil 
as condições de transitabilidade. 

A Fundação Aga Khan Moçambique entregou, segunda-feira, ao Governo da Província de Cabo Delgado, diverso 
material de transporte e de comunicação, no âmbito da união de esforços para o reforço do sistema de referência 
no sector da saúde. 

PEDRO FABIÃO, em Lichinga                                                       
Fotos: Pedro Fabião

Na lista dos bairros mais afectados, o 
destaque vai para Chiúaula, Luchiringo, 
23 de Setembro, Cerâmica, Muchenga 
e Namacula. Neste momento, os resi-
dentes destes bairros estão agastados 
com a situação e pedem ajuda a quem 
de direito para que comparticipe na 
reabilitação dos escombros provoca-
dos pela queda sistemática da chuva e 
ocorrência de ventos fortes em finais do 
mês passado, Janeiro.

No terreno, o correspondente deste 
semanário, constatou que a chuva fez 
vários estragos nos bairros acima in-
dicados, destacando-se, entre outros, 
a destruição parcial e total de algumas 
casas, abertura de novas crateras em 
diferentes ruas, e uma ponte que liga os 
bairros de Cerâmica e Muchenga, ficou 
destruída. A mesma ponte, denomi-
nada Cerâmica, é vista como crucial 
porque permite a mobilidade dos cita-
dinos de um ponto para o outro. 

A destruição parcial e total das infra-
estruturas naquela cidade do Niassa, 
deixa os residentes locais indignados, 
neste momento sem recursos para re-
por o que ficou destruído pela chuva e 
ventos fortes.

De acordo com Rita Macunganha, 
o caso começou com o aparecimento 

O material, avaliado em 17.000.000 
Meticais (aproximadamente de 230.000 
USD), é constituído por duas viaturas-
ambulâncias, 15 motorizadas-ambulân-
cias, três motorizadas e 72 telemóveis, 
que serão alocados aos distritos de 
Balama, Chiúre, Montepuez, Mueda, 
Muidumbe, Namuno e Nangade.

Os meios alocados, de acordo com 
um comunicado de imprensa enviado 
à nossa Redacção, irão contribuir para 
o reforço do sistema de referência dis-
trital das comunidades às unidades 
sanitárias periféricas e de referência, 
servindo prioritariamente mulheres 
grávidas, puérperas e crianças meno-
res de cinco anos. Dados disponíveis 
indicam que 64% dos partos ocorrem 
fora das maternidades e há uma mé-
dia de 822 óbitos em mulheres grávi-
das por cada 100.000 nados vivos, na 
província de Cabo Delgado.

No acto da entrega, o governador 
da província, Valige Tauabo, destacou 
que “as ambulâncias ora entregues 
destinam-se a garantir a ligação uni-
dade sanitária-comunidade e vice-ver-
sa, encurtando a distância percorrida 

pelas mães gestantes”.
O governante instou igualmente a 

população a colaborar na redução da 
mortalidade materno- infantil ader-
indo aos serviços de saúde sempre 
que necessário. “Aos nossos parceiros 
de cooperação vai o nosso agradeci-
mento, em particular à Fundação Aga 
Khan, que tem feito tudo para a mel-
horia da saúde da Mulher e da Criança 
na província”, concluiu Valige Tauabo.

Por sua vez, o director regional da 
Fundação Aga Khan, Rahim Bangy, 
referiu que “com a alocação deste ma-
terial de transporte e de comunicação, 
espera-se ver reforçado o sistema de 
referência distrital, uma maior sensibili-
dade e compreensão da importância a 
ser dada às necessidades das mulheres 

horia dos cuidados de Saúde Sexual e 
Reprodutiva nos distritos visados.

O projecto é implementado em co-
ordenação com a Direcção Provincial 
de Saúde de Cabo Delgado e conta 
com o financiamento do Governo 
do Canadá, através da sua agência de 
desenvolvimento, a Global Affairs Can-
ada, e com o apoio da Fundação Aga 
Khan Canadá.

Desde que a pandemia da COVID-19 
assolou Moçambique, a Rede Aga 
Khan para o Desenvolvimento tem 
vindo a dar o seu contributo para a miti-
gação da pandemia, nomeadamente 
através da doação, em parceria com o 
Governo da República Portuguesa, de 
100.000 máscaras reutilizáveis, 100.000 
máscaras cirúrgicas e 5.000 fatos médi-

grávidas, parturientes e crianças das 
comunidades, uma boa gestão, ma-
nutenção e sustentabilidade dos meios 
circulantes e dispositivos de comunica-
ção agora entregues, melhorado o rácio 
de mortalidade materna e infantil”.

Refira-se que o material ora entreg-
ue, enquadra-se na implementação 
do projecto de “Fortalecimento de Par-
cerias para a Promoção de Saúde e Di-
reitos Sexuais e Reprodutivos de Mul-
heres e Raparigas em Cabo Delgado 
(SPARC)”, com a duração de cinco anos, 
nos distritos  já mencionados.

A iniciativa tem uma forte compo-
nente de educação comunitária, pro-
move os Direitos para a Saúde Sexual 
e Reprodutiva das mulheres, homens 
e adolescentes, e contribui para a mel-

cos para o pessoal da saúde; doação da 
Delegação do Imamat Ismaili-Portugal, 
em parceria com a Câmara Municipal 
de Oeiras, de material de protecção e 
equipamento hospitalar, e doação da 
Delegação do Imamat Ismaili- Portugal, 
de equipamento hospitalar e labora-
torial para o Hospital do Ibo. A estas 
doações juntou-se a da Fundação Aga 
Khan e todas elas reflectem a respon-
sabilidade e compromisso da Rede 
Aga Khan para o Desenvolvimento, 
em apoiar Moçambique no combate 
à pandemia.

Note-se que a Fundação Aga Khan 
é uma agência privada de desenvolvi-
mento a operar em Moçambique 
desde 2001, e implementa iniciativas 
nas áreas sectoriais como a agricultura 
e segurança alimentar, saúde e nu-
trição, educação (desenvolvimento da 
primeira infância e ensino técnico-pro-
fissional), inclusão financeira e socie-
dade civil, actualmente nos distritos da 
província de Cabo Delgado que ofere-
cem segurança, e parte das províncias 
de Nampula e do Niassa, beneficiando 
mais de 264,000 moçambicanos.

NACIONAL

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

Em Cabo Delgado

Samuel Formane

Chefe Do Quarteirão Ponte sobro o Rio Muchenga esburacada Ermelinda Lourenco Rita Macunganha
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Eloise destrói infraestruturas, fere pessoas e desaloja famílias

Esta informação é preliminar, pois as 
equipas estão no terreno a avaliar 
os estragos causados pelo ciclone”, 
disse Almeida, indicando que Beira 
configura-se como a região de Sofala 
mais afectada, seguida dos distritos de 
Dondo e Machanga.

“Já tínhamos feito o pré-posiciona-
mento de víveres e meios nos distritos 
propensos a inundações. Neste mo-
mento estamos a reforçar o stock no 
Búzi, por via marítima. Machanga está 
a ser assistido por colegas de nível cen-
tral”, garantiu o delegado do INGD.

Quanto ao processo de evacuação 
da sede do distrito do Búzi para a locali-
dade de Guara-Guara, o delegado do 
INGD deu a conhecer que o mesmo 
iniciou três dias antes da passagem 
do Eloise, tendo sido transferidos, até 
quarta-feira última, seis mil famílias.

“As famílias estão abrigadas em sa-
las de aulas. Neste momento não se 
pode montar tendas devido ao estado 
dos solos que se encontram saturados, 
mas logo que a situação se normalizar, 
as equipas vão montar os referidos 
abrigos provisórios”, assegurou. 

rantir uma rápida retirada da população 
das zonas de risco para outras seguras.

Por seu turno, o delegado do INGD, 
em Sofala, Teixeira Almeida, revelou 
que o ciclone Eloise afectou 29.340 
famílias, o correspondente a cerca 
de 162.300 pessoas, para além de ter 
ferido 12.

“O ciclone destruiu cerca de 3.288 
casas de construção precária e 20 in-

tes de enfraquecer rapidamente. Sub-
sequentemente, Eloise enfraqueceu 
numa baixa remanescente sobre a 
terra no dia 25 do mesmo mês. 

“Devido às chuvas intensas que 
antecederam a chegada do Ciclone 
Eloise, a região centro do país regis-
tou inundações extremas, com de-
staque para 1500 casas que ficaram 
totalmente inundadas, 11 unidades 
sanitárias destruídas, incluindo 27 salas 
de aulas”, disse à reportagem do “PÚ-
BLICO”, António Beleza. 

O nosso entrevistado acrescentou 
que Sofala foi a província que sofreu 
mais danos e prejuízos enormes, 
no que concerne às infraestruturas 
rodoviárias, em que 12 troços encon-
travam-se, até ao fecho desta edição, 
intransitáveis.

No sector da Agricultura, dados 
apontam que a passagem da tem-
pestade Eloise causou a inundação de 
136 mil hectares de culturas diversas 
nas quatro províncias.

“O INGD está a assistir cerca de sete 
mil pessoas nos centros de acomoda-
ção criados em Manica e Sofala. Até ao 
momento, decorrem ainda operações 
de busca e evacuação da população 
por causa dos cenários dos rios Búzi, 
Save e Púnguè”, disse Beleza.

Ainda no terreno, segundo o direc-
tor nacional-adjunto do Centro Opera-
tivo de Emergência no INGD, as equi-
pas estão a fazer a avaliação dos danos 
e a assistir os afectados. 

“Continuamos a sensibilizar a popu-
lação para sair das zonas de risco, para 
além de estarmos a mobilizar recursos 
para apoiar os distritos mais afectados”, 
referiu António Beleza, acrescentando 
terem, igualmente, sido despachados 
67 homens para operações de busca 
e salvamento nas bacias hidrográficas, 
um helicóptero que está a fazer a mon-
itorização do processo de assistência 
humanitária, 32 embarcações posicio-
nadas em locais mais críticos e 12 auto-
carros para o transporte dos afectados 
para os centros de acomodação.

Questionado sobre a capacidade de 
assistência humanitária, o responsável 
assegurou que o INGD reúne robustez 
humana e técnica para responder às 
situações causadas pelo ciclone Eloise.

Mas, observou que “à medida em 
que o tempo vai passando, mais da-
dos vão chegando, daí que temos que 
estar atentos e preparados para dar 
resposta em caso de défice”.

Relativamente às estimativas da 
população ainda por evacuar nas zo-
nas de risco, Beleza disse não dispor de 
números exactos, tendo em conta que 
o trabalho continua no terreno. 

Para o efeito, fez saber que mais 
meios foram alocados para o distrito 
de Govuro, no norte de Inhambane, e 
Machanga, no Sul de Sofala, a fim de ga-

fraestruturas públicas”, revelou Teixeira 
Almeida, que, de seguida, fez saber que 
foram criados 20 centros de acomoda-
ção, na cidade da Beira, e nos distritos 
de Nhamatanda, Búzi, Machanga e 
Dondo, para albregar 1.571 famílias, o 
corespondente a 6.768 pessoas.

“A província tem o registo de dez 
vias de acesso intransitáveis no Búzi, 
Gorongosa, Chemba e Nhamatanda. 

Mais uma catástrofe, depois do 
Idai, em 2019, voltou a abater-se 
sobre a vida das populações das 
províncias do centro do país, in-
cluindo alguns distritos a norte de 
Inhambane, na região sul. Trata-
se de um fenómeno que desfez 
a esperança de um dia, milhares 
de famílias saírem da situação 
de pobreza, pois o ciclone tropi-
cal Eloise devastou, nos dias 23 e 
24 de Janeiro findo, as províncias 
de Sofala, Zambézia, Manica e In-
hambane, matando e ferindo pes-
soas, com os dados mais actual-
izados apontando para 12 feridos, 
cinco dos quais em estado grave, 
para além de ter afectado ainda 
32.660 famílias, o correspondente 
a cerca de 163 mil pessoas.  Aliás, 
segundo António Beleza, direc-
tor nacional-adjunto do Centro 
Operativo de Emergência no Insti-
tuto Nacional de Gestão do Risco 
de Desastres (INGD), a tempest-
ade tropical destruiu também, de 
forma parcial, 3.343 casas e outras 
1.069, totalmente.

JORGE MALANGAZE, na Beira                                                        
Fotos:  Cecilia Gulamo 

O ciclone tropical Eloise foi mais 
forte a impactar Moçambique desde 
o ciclone Kenneth em 2019. A sétima 
depressão tropical, a quinta tempest-
ade de nomeada e o segundo ci-
clone tropical severo da Temporada 
de ciclones no Índico Sudoeste de 
2020-2021, uma perturbação na por-
ção central da bacia do Sudoeste do 
Oceano Índico, transformou-se numa 
depressão tropical em 16 de janeiro, e 
intensificou-se em tempestade tropi-
cal no dia seguinte, embora tivesse 
tido uma formação limitada.

A 17 de Janeiro, a tempestade en-
trou num ambiente favorável, e logo se 
intensificou para uma forte tempest-
ade tropical, no dia imediatamente 
a seguir. No final do dia 19 de Janeiro, 
Eloise atingiu o norte de Madagáscar 
como uma tempestade tropical mod-
erada, acompanhada de fortes chuvas 
e inundações moderadas. Às primeiras 
horas do dia 21 de Janeiro, a tempest-
ade atravessou a ilha de Madagáscar e 
entrou no Canal de Moçambique.

Depois de se mover para sudoeste 
através do Canal de Moçambique 
por mais 2 dias, Eloise fortaleceu-se 
num ciclone equivalente à Categoria 
1, devido ao baixo cisalhamento do 
vento e altas temperaturas da superfí-
cie do mar. 

No início de 23 de Janeiro, Eloise 
atingiu o pico como uma categoria de 
ciclone tropical equivalente a 2 na es-
cala Saffir-Simpson, quando o centro 
da tempestade começou a mover-se 
para a costa de Moçambique. Pouco 
depois, Eloise atingiu a costa logo a 
norte da Beira, em Moçambique, an-

CENTRAIS CENTRAIS

Na região centro do país e norte de Inhambane

RÁPIDO REASSENTAMENTO 
PARA CONTER COVID-19

O Instituto Nacional de Gestão do 
Risco de Desastres (INGD) está a mo-
bilizar recursos financeiros e materiais, 
com os quais pretende materializar, a 
curto prazo, o processo de reassenta-
mento em Guara-Guara, para onde 

estão a ser evacuadas as famílias 
vítimas das inundações que estão a 
ocorrer na vila-sede do distrito do Búzi. 
A urgência em criar condições para 
que os agregados familiares se fixem 
em talhões definitivos, visa conter a 
propagação da Covid-19 e de doenças 
de origem hídrica, segundo revelou 
em conferência de imprensa havida, 

quarta-feira, na Beira.
Em Guara-Guara, de acordo com di-

rector-adjunto do Centro Nacional Op-
erativo de Emergência, parte das famí-
lias afectadas encontra-se abrigada 
em salas de aulas e outras em tendas 
provisórias. Para evitar aglomerados, 
as famílias são organizadas em longas 
filas a fim de receberem comida. 

Este “formato” de convivência propi-
cia o contágio do novo coronavírus, 
uma vez que o distanciamento social 
não é observado. 

Aliás, a urgência em deter talhões 
próprios constitui um dos pedidos for-
mulados pela população acomodada.

Ciente desta situação, o INGD está 
a estudar a possibilidade de, imediata-
mente, reassentar definitivamente a 
população. Para o efeito, a instituição 
está a mobilizar recursos financeiros e 
materiais para a materialização deste 
programa, bem como para suprir o 
défice de tendas.

“Constatámos haver défice de ten-
das em Guara-Guara e estamos a mo-
bilizar recursos adicionais para a sua su-
pressão, mas mais do que isso, o INGD 
quer evitar a propagação da Covid-19 
e proliferação de doenças de origem 
hídrica, daí que deverá reassentar, ime-
diatamente, a população afectada”, 
garantiu o responsável, afirmando 
terem sido identificados espaços para 
o devido parcelamento. 

O centro de acomodação de Guara-
Guara está preparado para receber 
cinco mil pessoas, mas neste momen-
to, de acordo com Beleza, estão cerca 
de três mil.

NÍVEL HIDROMÉTRICO DO RIO 
SAVE CONTINUA ALTO 

Uma fonte da Direcção Nacional de 
Recursos Hídricos revelou que a bacia 
do Save continua com volumes eleva-
dos de escoamento em consequência 
da contribuição das águas pluviais vin-
das do Zimbabwe.

Izaque Felimone, técnico da referida 
instituição, explicou que por causa de-
sta situação, as vilas de Machanga, em 
Sofala, Nova Mambone e Govuro, em 
Inhambane, encontram-se inundadas.

“A tendência desta bacia é de, 
gradualmente, reduzir, tal como está 
a acontecer em relação as de Púnguè 
e Búzi, que na sequência do abranda-
mento da precipitação na região, tam-

bém tendem a baixar, apesar de ainda 
prevalecer o cenário de inundações”, 
disse Felimone, para depois realçar 
que devido aos efeitos da passagem 
do ciclone Eloise, a zona sul do país 
foi assolada por chuvas intensas que 
terão contribuído para o aumento sig-
nificativo do volume de escoamento 
das bacias localizadas nesta parcela de 
Moçambique.

“Estas chuvas trouxeram um bene-
fício, na medida em que incrementa-
ram o nível de águas nas barragens. 
A região sul está a experimentar uma 
seca, há cinco anos, e os escoamentos 
gerados por estas chuvas, quer em 
Moçambique quer na África do Sul, 
trouxeram elevados volumes de água 
para o enchimento das albufeiras”, 
disse Felimone, explicando que nos 
próximos dias, espera-se um gradual 
abrandamento dos níveis hidrométri-
cos de todas as bacias do país.    

Entretanto, Lelo Tayobe, do Instituto 
Nacional de Meteorologia, reiterou que 
o sistema que formou o ciclone Eloise 
já não se encontra no país, não repre-
sentando, por isso, perigo, porém as 
chuvas vão continuar a cair, mas com 
intensidades reduzidas, principalmente 
nas zonas centro e norte do país.

“São quantidades de chuvas que 
vão cair, sem, no entanto, representar 
perigo para a nossa região. Para as 
próximas duas semanas, esperamos a 
ocorrência de chuvas em quase todo o 
país”, disse Tayobe.

A fonte voltou a pronunciar-se so-
bre a época ciclónica, tendo revelado 
que até ao momento, não existe ne-
nhum sistema formado capaz de ger-
ar ciclones, porém, “é preciso sublinhar 
que estamos na vigência da época 
ciclónica, mas não está nada garantido 
que este fenómeno ocorra. Caso acon-
teça, nada nos garante que entrará 
em Moçambique. O INAM assegura 
que não existe nenhum sistema que 
se está a formar no Canal de Moçam-
bique. Se houver alguma situação de-
sta natureza, vamos informar”. 

A lástima que as inundações deixam aos moradores locais
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ECONOMIA ECONOMIA
O Conselho de Direcção da 
Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), eleito a 17 de Dezembro fin-
do para o quadriénio 2021-2024, 
iniciou os trabalhos com uma 
abordagem inovadora e inclu-
siva. Trata-se da criação de novos 
pelouros, redimensionamento 
dos existentes que resultaram 
na criação de sub-pelouros e na 
indicação, pela primeira vez na 
história da agremiação, das lider-
anças de empresários baseados 
fora de Maputo, incluindo a solici-
tação ao Estado, do desenvolvi-
mento do conteúdo nacional no 
Orçamento do Estado. 

A Estratégia e Roteiro de Indus-
trialização da SADC prevê um 
aumento nas exportações de 
manufacturados para pelo me-
nos 50 por cento do total das 
exportações na Comunidade de 
Desenvolvimento da África Aus-
tral (SADC) até 2030, de menos de 
20 por cento no presente, e para 
constituir quota de mercado no 
mercado global para a exporta-
ção de produtos intermediários 
para níveis do Leste Asiático, de 
cerca de 60 por cento do total das 
exportações de manufacturados.

CTA inovada à medida dos 
desafios actuais

Em perspectiva incremento das 
exportações na SADC

pacidades locais, de industrialização 
e de endogeneização da economia, 
a classe empresarial solicita o desen-
volvimento do conteúdo nacional no 
Orçamento do Estado. 

“Este conteúdo nacional pode 
prever metas de despesa com PME 
nacionais, identificando medidas para 
a criação de capacidades por forma 
a que essas metas ou percentagem 
de despesa de aquisição de bens e 
serviços seja atingida com empresas 
locais”, esclareceu.

Ainda no que concerne à constituição 
dos pelouros, Agostinho Vuma sublin-

da Estratégia de industrialização e ca-
deias de valor regionais.

Entretanto, 13 Estados Membros da 
SADC participam na Zona de Comércio 
Livre (ZCL) enquanto três ainda não par-
ticipam, nomeadamente Angola, RDC 
e Comores. Esforços estão sendo feitos 
para consolidar o FTA, trazendo os três 
Estados Membros restantes para o FTA.

O FTA da SADC foi lançado a 1 de 
Janeiro de 2008 na sequência da 
implementação dos compromissos 

pradores indianos e chineses. 
Para a CTA, o problema com esta re-

tirada reside no facto de ninguém sa-
ber até que ponto a passagem do pro-
jecto para outros accionistas poderá 
frustrar os interesses da contribuição 
efectiva do mesmo para o desenvolvi-
mento do sector privado nacional e 
manutenção dos postos de trabalho.

Como solução, Agostinho Vuma 
falou da criação de uma comissão 
especial de acompanhamento do 
processo de modo a salvaguardar os 
interesses nacionais. 

A redução, pela petrolífera francesa 

estiverem baseadas em Mayotte. 
“E cria um precedente para outros 

projectos existentes ou futuros minan-
do o desejado envolvimento do em-
presariado nacional nestes projectos”, 
anota a CTA, que de seguida aponta 
como solução, a criação de uma equipa 
de advocacia para monitorização da 
situação junto da Total e do Governo, 
de modo a identificar acções concretas 
a serem implementadas para minorar o 
impacto à economia nacional e particu-
larmente ao sector empresarial.

“Nesta busca de soluções enfantiza-
mos a necessidade de restituição das 
condições de segurança para o de-
curso normal do projecto e da activi-
dade socio-económica na província 
de Cabo Delgado”, observa.

Outras acções prioritárias para es-
tes primeiros 100 dias de governação, 
passam, de acordo com Agostinho 
Vuma, pela actualização do quadro 
regulatório para o desenvolvimento 
das indústrias e capacidades locais.

“Do Governo esperamos apoio e 
acarinhamento das várias iniciativas 
que iremos, brevemente, apresentar. 
Fizemo-lo na convicção de que esta é al-
tura dos moçambicanos, do seu sector 
privado, assumir a condução de proces-
sos estratégicos para o país”, reforçou.

As acções prioritárias passam, in-

integração do mercado, um progresso 
notável foi alcançado garantindo que 
o Mecanismo Online para Relatórios, 
Monitoramento e Eliminação de Bar-
reiras Não Tarifárias ao Comércio no 
Mercado Comum para a África Orien-
tal e Austral (COMESA), Comunidade 
da África Oriental (EAC) e SADC sejam 
operacionais e geridos pela EAC para 
os Estados-Membros Tripartidos. O 
acordo tripartido é um pacto celeb-
rado pela SADC com as duas Comu-

Total, do número de trabalhadores 
que estavam afectos às obras de con-
strução do Projecto de LNG Área 1, 
em Palma, devido à degradação das 
condições de segurança na zona. Re-
centemente, circularam informações 
dando conta que a Total deseja usar a 
Ilha de Mayotte (Protectorado Francês 
a 500 km da costa de Moçambique), 
como alternativa para a montagem 
da base logística do LNG de Palma.

Aqui, para a CTA, o problema está no 
facto de, a concretizar-se, se esta preten-
são poderá ter implicações drásticas na 
participação do sector privado nacional 
(Conteúdo Local), retirando, conse-
quentemente, negócios às empresas 
nacionais em detrimento daquelas que 

condicionalmente, também pelo sec-
tor da agricultura, em que se deverão 
mapear as áreas de produção agrícola.

Na ocasião, Agostinho Vuma recor-
dou que o Presidente da República 
anunciou uma medida corajosa para 
o desenvolvimento da agricultura que 
foi de assegurar 10% do Orçamento 
do Estado para a agricultura.

“Esta nossa proposta é em linha com 
essa medida”, entretanto, salientou que 
subsiste um dos vários problemas. 

Isto é, Vuma lamentou que “a ocu-
pação de terras agrícolas em Moçam-
bique é feita de forma individualizada, 
não observando critérios de adequa-
ção produtiva e não gerando resulta-
dos comercias positivos entre os vários 

intervenientes, sejam agricultores 
locais e médios, ou grandes agricul-
tores, bem como com outras áreas de 
actividades, designadamente Turismo, 
Comércio, Indústria, etc.”. 

Como saída, a CTA irá criar uma 
comissão para liderar o processo de 
mapeamento e desenho de conceitos 
de zonas de investimento de desen-
volvimento integrado nas regiões com 
potencial agrícola e turístico.

EMPRESAS NO LIMITE DO 
SUFOCO

Noutro contexto, o presidente da 
CTA fez saber que as empresas a nível 
nacional já não estão a suportar mais o 
fardo causado pelas chuvas, conflitos 
na zona centro, ataques terroristas em 
Cabo Delgado, ciclones na zona centro 
e COVID-19.

“Agora, mais do que nunca, as em-
presas carecem da "mão" do Estado 
pois as poucas que aguentaram os 
últimos cinco anos, inclusive o ten-
ebroso 2020, ansiavam por alguma 
recuperação em 2021”, revelou Vuma, 
quando se dirigia ao ministro a Indús-
tria e Comércio.

Frisou que com o agravamento da 
Covid-19, se nada for feito, as empresas 
estarão, também, a caminho da falência. 

Entretanto, o presidente da CTA 
deplorou que, mesmo assim, o Estado 
continua a exigir o pagamento de 
todas as obrigações, mesmo para as 
empresas que se encontram parcial 
ou totalmente fechadas, ao abrigo do 
decreto presidencial.

TASK FORCE

Em face do impacto da Covid-19 na 
economia e reflexos negativos na tes-
ouraria das empresas, o sector privado 
pretende criar uma task force, como 
forma de contribuir na coordenação 
de esforços do Governo. 

Em conjunto, esta plataforma iria re-
flectir sobre as medidas de apoio à tes-
ouraria das empresas, desde a questão 
das obrigações fiscais, créditos bancári-
os; revisão dos requisitos para o licen-
ciamento de clínicas /hospitais, numa 
altura que o sistema nacional da saúde 
necessita mais da intervenção do sec-
tor privado para reforçar a resposta à 
COVID-19 e sobre o tipo de papel que 
a iniciativa privada deve abraçar para 
responder à questão do aumento da 
capacidade de resposta às necessi-
dades da COVID-19, incluindo a busca 
da vacina para Moçambique.

Esta task force será coordenada por 
Luís Magaço Júnior, presidente da 
ACIS, membro da CTA e da Comissão 
Científica.

Refira-se que aquando da passa-
gem dos ciclones Idai e Keneth, em 
2019, as empresas registaram perdas 
estimadas em 141 milhões de dólares, 
cujo apoio, apesar de prometido, ai-
nda não chegou.

Presentemente, a região centro 
debate-se com novos ciclones que, 
a nível empresarial, causaram um 
impacto preliminar de 42 milhões de 
dólares de perdas.

nidades Económicas Regionais (REC), 
COMESA e EAC, ao abrigo do qual as 
três REC concordaram em cooperar na 
implementação das suas respectivas 
agendas de integração económica. To-
das as três CER já alcançaram o status 

hou como inovação, a indicação das 
lideranças de empresários baseados fora 
de Maputo, com destaque para Cabo 
Delgado, Tete, Sofala, Inhambane, Gaza. 

PRIORIDADES 
PARA OS PRIMEIROS 100 DIAS

Para os primeiros cem dias da sua 
Governação, Agostinho Vuma elen-
cou como prioridades, a realização de 
acções de advocacia pelo ambiente de 
negócios; do chamado “Caso Vale”, no 
qual, a mineradora brasileira anunciou, 
há dias, a sua retirada gradual do inves-
timento na Mina de Carvão de Tete e 
Corredor Logístico de Nacala, estando 
em negociações com potenciais com-

de redução das tarifas acordadas en-
tre 2000 e 2007. A partir de 2008, os 
produtores e consumidores já não 
pagavam direitos de importação 
em cerca de 85 por cento de todo o 
comércio de bens entre os Estados 
Membros participantes, tais como 
Botswana, Eswatini, Lesoto, Madagás-
car, Malawi, Maurício, Moçambique, 
Namíbia, Seychelles, África do Sul, Tan-
zânia, Zâmbia e Zimbabwe.

Para aumentar os esforços para a 

Numa altura em que as autoridades 
alfandegárias comemoram a passagem 
do 68o aniversário da Organização Mun-
dial das Alfândegas (OMA), efeméride 
que se assinalou o ano passado, no 
dia 26 de Janeiro último a Cervejas de 
Moçambique recebeu, das autoridades 
aduaneiras, um Diploma de Mérito, pela 
sua contribuição para o fisco e economia 
do país, durante o ano transacto.

Hugo Gomes, Administrador da 
Cervejas de Moçambique, aproveitou 
a ocasião para relembrar o desafiante 
ano que passou, e que foi descrito pelo 
Chefe de Estado, Filipe Nyusi, como 
atípico, por causa da emergência de 
várias crises, com destaque para a crise 
sanitária de escala global. 

“O 2020 foi um ano muito desafiad-
or em várias frentes, mas graças à resil-
iência, trabalho árduo e espírito vence-
dor das nossas equipas, conseguimos 

superar, com sucesso, a maioria das 
barreiras que encontrámos no nosso 
caminho”, congratulou-se Gomes, 
ajuntando que “esse reconhecimento 
público deixa-nos orgulhosos e es-
timula-nos a enfrentar os desafios de 
2021 com uma vontade ainda maior 
de sucesso e conquista”.

e, indirectamente, 150 mil, e paga 1.35 
mil milhões de meticais em salários e 
contribui com 11 mil milhões de met-
icais para o Produto Interno Bruto (PIB) 
de Moçambique.

A CDM é uma empresa com 25 anos, 
que resultou da privatização, em 1995, 
da antiga fábrica de cerveja Sogere. P

Refira-se que a Cervejas de Moçam-
bique é, orgulhosamente, uma em-
presa moçambicana, uma marca na-
cional que pretende ajudar o seu país 
a crescer, construindo uma cadeia de 
valor que o valorize.

A Cervejas de Moçambique empre-
ga, directamente, 1.200 trabalhadores 

AT condecora Cervejas de Moçambique
A Cervejas de Moçambique, a 
maior cervejeira do país e sub-
sidiária da AB InBev, foi condeco-
rada pela Autoridade Tributária 
de Moçambique (AT), por se ter 
revelado um dos maiores contri-
buintes em 2020.

- O gesto deve-se ao facto de, o ano passado, ter contribuído em 11 milhões de meticais ao fisco e à economia do país

- “Isto visa garantir maior representatividade nacional no diálogo com o Governo”, justificou Agostinho Vuma, presidente 
da CTA, depois de dirigir a cerimónia de empossamento dos presidentes e vice-presidentes dos pelouros.

A Estratégia e Roteiro de Industrializa-
ção da SADC (2015-2063), que foi adop-
tada pelos líderes da SADC em 2015, 
está ancorada em três pilares, nome-
adamente Industrialização, Competitiv-
idade e Integração Regional. Espera-se 
que garanta que a Região se beneficie 
plenamente dos seus vastos recursos 
naturais. A estratégia foi desenvolvida 
como um esquema inclusivo de mod-
ernização e transformação económica 
de longo prazo que permite um au-
mento substancial e sustentado dos 
padrões de vida em toda a Região.

A Estratégia e Roteiro de Industrializa-
ção prevê a elevação da taxa de cresci-
mento regional do Produto Interno Bru-
to (PIB) real de 4% ao ano (desde 2000) 
para um mínimo de 7% ao ano. Tam-
bém busca dobrar a participação do 
valor agregado da manufactura (MVA) 
no PIB para 30% até 2030 e para 40% 
até 2050, incluindo a participação dos 
serviços relacionados com a indústria, e 
aumentar a participação da tecnologia 
de média e alta produção no MVA, total 
de menos de 15% no momento para 
30% em 2030 e 50% em 2050.

Com o objectivo de melhorar o am-
biente político para o desenvolvimento 
industrial e apoiar a implementação da 
Estratégia e Roteiro de Industrialização, 
o Protocolo da SADC sobre a Indús-
tria foi aprovado pela 39ª Cimeira da 
SADC, em Dar-es-Salaam, Tanzânia, em 
Agosto de 2019. O Protocolo entrará 
em vigor a seguir à ratificação por dois 
terços dos Estados Membros da SADC, 
e até ao final de Março de 2020, apenas 
Seychelles havia ratificado o Protocolo.

Uma vez ratificado, o Protocolo da 
SADC sobre a Indústria tornar-se-á 
um instrumento jurídico autónomo 
e vinculativo que irá consolidar e dar 
efeito legal à Estratégia e Roteiro da In-
dustrialização e ao seu Plano de Acção 
Custeio relacionado e irá assegurar a 
coordenação, monitoria e avaliação 
adequada da implementação. Espera-
se que o Protocolo fortaleça as eco-
nomias dos países da SADC e garanta 
que sejam impulsionadas pelo desen-
volvimento industrial e não baseadas 
nas exportações de recursos brutos. 
Isso ajudará a fortalecer o nível de de-
senvolvimento industrial da região.

Além disso, a fim de garantir uma 
estratégia integrada para o desenvolvi-
mento de Pequenas e Médias Em-
presas (PME) na região, o Secretariado 
da SADC desenvolveu um Quadro 
Regional para o Desenvolvimento de 
Fornecedores com foco especial na 
construção de capacidades das PME 
para participarem na implementação 

ANSELMO SENGO                                                       
Email: sengoans@yahoo.co.br

No acto testemunhado pelo minis-
tro da Indústria e Comércio, Carlos Mes-
quita, o presidente da CTA destacou 
como inovações deste Executivo, a cria-
ção do Pelouro da Protecção e Seguran-
ça Privada para responder às questões 
ligadas à segurança privada, incluindo 
aquelas que poderão estar a ser moti-
vadas pelas guerras de desestabiliza-
ção, assim como, pela criminalidade, 
que afecta, não somente a sociedade, 
como também, a classe empresarial.

Destacou ainda a criação do Pelou-
ro da Indústria Criativa que visa trazer 
esta indústria para o mercado como 
um verdadeiro negócio que possa 
contribuir para a criação de emprego e 
exportações; o Pelouro do Agronegó-
cio, Nutrição e Indústria Alimentar, em 
que se agrega à componente da nu-
trição e indústria alimentar; o Pelouro 
da Indústria que ficou separado do 
Pelouro do Comércio e Serviços. 

“Isto para fazer jus à agenda actual da 
industrialização, em que os industriais, 
no diálogo com o Governo, passam a 
focar-se na sua componente”, explicou 
Vuma, para de seguida apontar a cria-
ção, igualmente, do Pelouro de Comu-
nicação e Serviços de Informação pelo 
reconhecimento do crescimento desta 
classe e necessidade de maior diálogo 
para que esta indústria se consolide e 
tenha estrutura de sustentação dentro 
da economia. O início deste mandato 
de Agostinho Vuma foi ainda marcado 
pela criação do Pelouro de Educação, 
TIC e Inovação: não há desenvolvim-
ento sem conhecimento. 

Para o Presidente da CTA, a digitali-
zação da economia passou a ser uma 
obrigação, particularmente no contex-
to da COVID-19. Por isso, “na compo-
nente da inovação queremos dialogar 
para a criação de um quadro que pos-
sibilite a ligação entre os empreende-
dores e as empresas consolidadas”, ref-
erenciou Vuma para, em último lugar, 
indicar o Pelouro de Desenvolvimento 
de Capacidades Locais que deverá ser 
uma forma de continuar a contribuir 
de forma directa no crescimento das 
PME através da capacitação e estrutu-
ração de negócios, Certificação e aces-
so à informação sobre oportundiades 
de negócios e financiamento.

Na ocasião, o presidente da CTA 
disse que da parte do Estado, e como 
uma componente da agenda de ca-

de FTA e concordaram em cooperar 
enquanto se encaminham para se tor-
narem uniões aduaneiras.

Até à data, sete Estados-Membros 
ratificaram o Protocolo sobre o Co-
mércio de Serviços. A primeira ronda 
de negociações foi concluída em seis 
sectores prioritários identificados no 
Protocolo, que são: comunicações, 
finanças, turismo e serviços de trans-
porte, construção e serviços relaciona-
dos com energia. P

Agostinho Vuma, presidente da CTA

Foto de família
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Volume de tráfego em crescendo 

Total instala operações offshore do gás em Pemba

Nacala Logistics forma famílias de Nampula

e Caminhos de Ferro de Moçambique 
(CFM), na qualidade de representante 
da Autoridade Concedente, permitin-
do assim a navegação segura para os 
navios de grande dimensão com ca-
pacidade que pode chegar a 9.000 TEU.

Estes investimentos conjugados 
com a retoma da economia mundial, 
servirão para incrementar o desem-
penho da infra-estrutura portuária e, 
consequentemente, aumentar as suas 
cotas de mercado, na sequência das 
agressivas campanhas de marketing 
que tem vindo  a ser realizadas visando 
a promoção do Corredor da Beira  nos 
mercados do hinterland, nomeada-
mente no Malawi, Zâmbia, República 
Democrática do Congo e Zimbabwe. P

Não obstante as adversidades 
ditadas pela pandemia da CO-
VID-19 e seu impacto negativo 
na economia global, a Cornelder 
de Moçambique (CdM), conces-
sionária dos terminais de Conten-
tores e de Carga Geral do Porto 
da Beira, registou, até ao final 
de Dezembro de 2020, um des-
empenho operacional positivo, 
tendo manuseado no Terminal de 
Carga Geral 3,1 milhões de tone-
ladas contra 2,1 manuseadas em 
igual período do ano transacto, 
representando um crescimento 
expressivo de 46%. 

A Total vai instalar em Pemba, 
capital provincial de Cabo Delga-
do, a base de operações offshore 
(operações no mar) do megapro-
jecto de gás do norte de Moçam-
bique.

A Nacala Logistics está a investir 
mais de 10 milhões de meticais na 
formação de 275 famílias de Nam-
pula, em diversas áreas práticas, 
com potencial de contribuir para 
o desenvolvimento da economia 
e da qualidade de vida da popula-
ção da província de Nampula. 

Ao nível do Terminal de Conten-
tores, foram manuseados 255,459 
TEU, contra os 259,938 TEU manusea-
dos em igual período de 2019, repre-
sentando um decréscimo de 1,7 %.

O acentuado crescimento de vol-
umes de tráfego no Terminal de Carga 
Geral deve-se ao aumento de importa-
ções de fertilizantes por parte dos países 
do hinterland , com particular destaque 
para Malawi e Zimbabwe, bem como 
de clinker para Moçambique. 

Os países da região também incre-
mentaram, significativamente, as ex-
portações de minérios.

A redução de volumes de con-
tentores deve-se essencialmente ao 
abrandamento do transporte marí-
timo no primeiro semestre do ano 
e à paralisação de várias indústrias, à 
escala global, em face do lockdown 
verificado em vários países devido à 
pandemia do novo coronavírus. 

Contribuiu igualmente para esta 
redução de volumes, o decréscimo 
registado na exportação da madeira 
nacional e importação de bens diver-
sos para o nosso país. 

Embora os volumes de carga 
manuseada em 2020 sejam anima-
dores e representem uma tendência 
positiva de crescimento, os mesmos 
equiparam-se aos resultados e produ-
tividade de 2017, o que demonstra 
que apesar do incremento no ano 
transacto, o mesmo nível de produção 
já foi alcançado há três anos.

Em termos de perspectivas para 
2021, a Cornelder de Moçambique vai 
dar seguimento ao seu plano de inves-
timentos centrado essencialmente na 
construção de novos acessos visando 
melhorar o fluxo de camiões dentro 
do porto, expandir os parques de 
armazenagem tanto do Terminal de 
Contentores como de Carga Geral, 
investir na aquisição de modernos 
equipamentos de manuseamento, in-
troduzir novos sistemas operativos de 
gestão, entre outros.

Dada a crescente demanda de 
navios do tipo Panamax e Post-Pana-
max, o porto da Beira vai igualmente 
beneficiar-se da ampliação da bacia de 
manobras na secção E15A, cujo pro-
jecto é  financiado pela empresa Portos 

O megaprojecto da Área 1 vai ter 
operações em mar alto, uma vez que 
os 18 furos de onde vai ser extraído o 
gás natural estão localizados no fundo 
do oceano, bem como as válvulas e 
tubagens pressurizadas que o vão 
conduzir por cerca de 40 quilómetros 
até à fábrica de liquefação na penín-
sula de Afungi.

A Technip FMC lidera o consórcio 
do projecto de engenharia, aquisições, 
produção e instalação das componen-
tes a instalar no mar.

A Total reafirmou o compromisso 
do projecto Mozambique LNG de 
“concretização dos seus objectivos de 
conteúdo local”, nomeadamente o 
“ambicioso plano” de adjudicar “2,5 mil 
milhões de dólares [cerca de dois mil 
milhões de euros] em contratos com 
empresas detidas por moçambicanos 
ou registadas em Moçambique”.

Ao mesmo tempo, a energética 
francesa referiu que as empresas a 
contratar também “têm um papel fun-
damental neste processo”.

“O nosso foco é garantir que cum-
pram com todas as obrigações legais 
e contratuais e tomem medidas ad-

to familiar e promover o empreend-
edorismo e o emprego.

Os beneficiários, que na sua maio-
ria residem nos reassentamentos de 
Napipine e Namalate, estão a adquirir 
diversos conhecimentos nas áreas de 
culinária, corte e costura, cabeleireiro, 
carpintaria, construção civil, mecânica-
auto, empreendedorismo/comércio, 
técnica de refrigeração e estabeleci-
mento e manutenção de viveiros. 

As várias formações, seguramente, irão 

equadas para apoiar e desenvolver 
empresas e força de trabalho locais”, 
mantendo o avanço do projecto “de 
acordo com o cronograma e o orça-
mento”, apontou.

Avaliado em cerca de 20 mil mil-
hões de euros, o megaprojecto de ex-
tracção de gás da Total é o maior inves-
timento privado em curso em África, 
suportado por diversas instituições fi-
nanceiras internacionais e prevê a con-
strução de unidades industriais e uma 
nova cidade entre Palma e a península 
de Afungi, em Cabo Delgado.

A primeira exportação de gás lique-

criar novas fontes de rendimento com 
capacidade para beneficiar não apenas 
os formandos, mas também a sociedade 
em geral na província de Nampula. 

Os cursos arrancaram no dia 10 de 
Junho de 2020 e espera-se que ter-
minem a 4 de Março do corrente ano. 
Com as formações, a empresa acredita 
que a província de Nampula vai contar 
com mais profissionais qualificados que 
podem responder, também, às necessi-
dades de outras províncias vizinhas.

feito está prevista para 2024.
A Total mantém a data apesar dos 

problemas de insegurança na região e 
que levaram a empresa a reduzir o pes-
soal no recinto de construção do em-
preendimento, numa desmobilização 
em curso desde há um mês.

No final de Dezembro, rebeldes que 
há três anos aterrorizam a província de 
Cabo Delgado, atacaram locais a cinco 
quilómetros do projecto.

Algumas das incursões de insurgen-
tes passaram a ser reivindicadas pelo 
grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico desde 
2019. P

A Nacala Logistics continuará a apostar 
na formação das populações, por acredi-
tar que, desta forma, contribui significa-
tivamente para o desenvolvimento das 
comunidades ao longo do corredor, em 
particular, e de Moçambique, no geral.  

Mesmo com o impacto da Covid-19 
na economia do país, a Nacala Logis-
tics continua comprometida com o 
apoio às comunidades onde opera, 
com o objectivo de potenciar um de-
senvolvimento integrado. 

PUBLICIDADEPUBLICIDADE

Na verdade, a petrolífera francesa 
que lidera o consórcio da Área 1 – Mo-
zambique LNG “irá desenvolver as suas 
operações ‘offshore’ em Pemba”.

“A Technip FMC – a principal 
contratada ‘offshore’ do projecto – partil-
hará as instalações da base logística da 
Total e do porto dos Caminhos de Ferro 
de Moçambique (CFM)”, anunciou.

Além de Pemba, o projecto Mo-
zambique LNG “está a analisar opções 
para realizar algumas operações de 
apoio ‘offshore’ na região para optimi-
zar parte da sua cadeia logística e de 
planificação, incluindo em Mayotte, 
através da utilização das infra-estrutu-
ras existentes”.

Mayotte é um arquipélago francês 
do oceano Índico situado no norte 
do canal de Moçambique, a cerca de 
500 quilómetros da costa de Cabo 
Delgado.

A aposta passa por melhorar a se-
gurança alimentar e nutricional das 
comunidades, diversificar o rendimen-

Apesar dos desaires decorrentes da Covid-19
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Filho de Samora em acções de caridade 

tem vindo a desenvolver para o desen-
volvimento das comunidades onde 

concessão em Namanhumbir", salien-
tou o Presidente da MRM.

Em parceria com a MRM e o Instituto 
Alberto Cassimo de Formação Profis-
sional e Estudos do Trabalho (IFPELAC), 
a Gemfields está a formar 2.100 jovens 
locais em vários campos profissionais, 
ao longo de sete anos. A MRM dis-
ponibilizou a sua primeira clínica móvel 
de saúde em Montepuez, em Março de 
2017, seguindo-se uma clínica móvel 
adicional em Maio de 2018, as quais, 
em conjunto, beneficiam 10 aldeias 
em Montepuez. E está actualmente em 
curso um projecto de apoio a mais de 
400 agricultores, distribuídos por sete 
associações agrícolas, na prática da ag-
ricultura de conservação. 

"Tendo visto em primeira mão a 
diferença que os projectos comuni-
tários da Gemfields têm feito na vida 
das pessoas e tendo testemunhado 
o esgotamento da vida selvagem af-
ricana, é evidente que mais deve ser 
feito. A equipa da Gemfields provou a 
sua experiência no terreno em projec-
tos complexos e, ao oferecer esta base 
de competências juntamente com o 
compromisso de cobrir custos gerais e 
de gestão, a nossa fundação apresenta 
uma oportunidade única para doad-
ores apaixonados. É uma honra juntar 
forças com administradores tão dedi-
cados e conhecedores, para expandir 
e acelerar as nossas actividades, trazen-
do mais benefícios às comunidades e 
à conservação em África", referiu Emily 
Dungey, Directora-geral da Fundação 
Gemfields, que salientou a importân-
cia da criação desta fundação.

A fundação recentemente lançada 
vai trabalhar em conjunto com as eq-
uipas de projectos comunitários da 

Gemfields, nos domínios da saúde, 
educação e meios de subsistência, 
áreas consideradas prioritárias para 
um desenvolvimento significativo nas 
comunidades locais. 

Refira-se que a Montepuez Ruby 
Mining Limitada (MRM) é uma em-
presa moçambicana que opera no 
depósito de rubis de Montepuez, local-
izado no nordeste de Moçambique, na 
província de Cabo Delgado, cobrindo 
aproximadamente 33.600,00 hectares. 
Acredita-se que seja o depósito de rubis 
mais recente descoberto no mundo.

A MRM é detida em 75% pela Gem-
fields e em 25% pela Mwiriti Limitada, 
uma empresa moçambicana. A MRM 
pretende imitar os valores de Gem-
fields e operar de uma maneira que 
contribua positivamente para a eco-
nomia nacional, enquanto assume 
um papel de liderança na modern-
ização do sector de pedras preciosas 
coloridas e na construção de meios 
de subsistência sustentáveis para as 
comunidades em redor da mina. A 
MRM acredita que as pedras preciosas 
coloridas devem ser extraídas e com-
ercializadas defendendo três valores-
chave: legitimidade, transparência e 
integridade.

A Gemfields é líder no fornecimento 
mundial de gemas coloridas de ori-
gem responsável. Além da MRM, a 
Gemfields é a operadora e proprietária 
de 75% da mina de esmeraldas Ka-
gem na Zâmbia (acredita-se que seja 
a maior mina produtora de esmeral-
das no mundo) e possui licenças de 
amostragem em massa na Etiópia, 
entre outras.

da Fundação Gemfields. 
"Acreditamos que, com o lança-

mento desta fundação, somos ca-
pazes de reforçar as acções que a MRM 

operamos, em áreas sociais como 
Educação, Saúde e Agricultura, entre 
outras, para aliviar a pobreza dentro 
das comunidades vizinhas da nossa 

Empresário e defensor acérrimo 
do desenvolvimento comunitário, 
Samora Machel Júnior, primo-
génito do primeiro presidente 
de Moçambique independente, 
Samora Moisés Machel, é líder de 
uma fundação de caridade, re-
centemente criada pela Gem-
fields, que detém 75% das acções 
da empresa mineira moçambi-
cana, a Montepuez Ruby Mining 
(MRM).

Com efeito, através da recém-criada 
fundação, os doadores podem contri-
buir com fundos para apoiar directa-
mente projectos comunitários e de 
conservação na África Subsaariana, 
incluindo Moçambique. A Fundação 
é dirigida por um conselho interna-
cional, composto por sete administra-
dores. Em Moçambique, este organ-
ismo é representado pelo Presidente 
da MRM, Samora Machel Júnior, um 
apoiante apaixonado do desenvolvi-
mento comunitário e de projectos de 
subsistência. 

A Fundação Gemfields opera de 
forma diferente da maioria das insti-
tuições de caridade: 100% dos fundos 
dos doadores são canalizados para 
projectos de caridade, sendo que to-
dos os custos gerais, administrativos, 
de viagem e de gestão são totalmente 
cobertos pela Gemfields e suas sub-
sidiárias. O resultado é um compro-
misso de caridade que beneficia da 
excelente experiência do país, sem 
custos adicionais para os doadores, 
posicionando de forma única a Funda-
ção Gemfields na realização de projec-
tos de alto impacto.

Esta iniciativa surge em resposta 
à crescente procura de potenciais 
doadores. Ao longo de uma década 
de exploração mineira em África, a 
Gemfields recebeu inúmeras aborda-
gens de instituições que manifesta-
ram interesse em envolver-se activa-
mente com as comunidades onde as 
operações mineiras têm lugar. Com 
o lançamento da fundação, a Gem-
fields está a fornecer um mecanismo 
formal para a gestão e expansão de 
novos projectos que visam aliviar a 
pobreza nas comunidades anfitriãs e 
promover esforços vitais de conserva-
ção na África Subsaariana.

A Fundação é dirigida por um con-
selho internacional, composto por 
sete administradores. Em Moçam-
bique, este organismo é representado 
pelo Presidente da Montepuez Ruby 
Mining, Samora Machel Júnior, um 
apoiante apaixonado do desenvolvi-
mento comunitário e de projectos de 
subsistência. 

Reconhecendo que, para os 
moçambicanos, a chave para a capaci-
tação económica e melhores meios de 
subsistência é através da educação e 
acesso ao conhecimento, Machel deu 
o seu pleno apoio ao programa de 
projectos comunitários da MRM e de-
seja acelerá-los, com a recente criação 

Famílias que poupam premiadas pelo Bim
O Millennium bim premiou, 
recentemente, no âmbito das 
comemorações dos seus 25 
anos, os vencedores do concurso 
“Depósito a Prazo 25 Anos – DP 
25 anos”.

O concurso visou promover a poup-
ança familiar e distinguir os Clientes que 
investiram, o ano passado, no depósito 
a prazo 25 anos, com subscrição míni-
ma de cinco mil meticais, juros competi-
tivos e pagamento antecipado.

Nesse âmbito, uma viatura zero 
quilómetro, da marca Mazda BT50, e 
250 mil Meticais em prémios distin-
guiram três Clientes que subscreveram 
a solução de poupança familiar do Mil-
lennium bim, o DP 25 anos.

Durante a cerimónia de entrega, 
os premiados mostraram-se bastante 
surpresos e honrados pela distinção, 
enaltecendo a posição privilegiada 
do Millennium bim como um Banco 
próximo dos moçambicanos.

Para a primeira classificada, Maria 
de Lurdes Quipiço, “este prémio é o 
símbolo da relação que sempre tive 

com o Banco, desde há 25 anos. Com 
apenas cinco mil meticais fui aben-
çoada com esta linda viatura, o que 
mostra a prontidão de um Banco que 
dá a mão e comemora as suas vitórias, 
Aqui, com os seus Clientes”, declarou.

Segundo José Artur Caetano, Ad-
ministrador do Millennium bim, esta 

premiação enquadra-se na filosofia 
de proximidade do Banco junto dos 
seus Clientes e constitui mais um 
marco nas comemorações dos 25 
anos do Millennium bim.

“Muito nos orgulha a satisfação 
dos nossos Clientes diante desta inici-
ativa, principalmente quando alguns 

dos premiados tiveram que se des-
locar de mais longe para marcarem 
presença neste dia. Acções como esta 
contribuem sobremaneira para refor-
çar a proximidade com os nossos cli-
entes, um dos pilares do nosso Banco. 
Por outro lado, está no nosso ADN o 
compromisso e a responsabilidade 
de fazermos mais e melhor em prol 
do crescimento dos nossos clientes e, 
naturalmente, do desenvolvimento 
económico do país”, acrescentou.

Ao longo dos 25 anos de história, 
trabalho e muitos sucessos, o Mil-
lennium bim sempre promoveu 
programas de educação e inclusão 
financeira, tendo no epicentro da sua 
actividade a proximidade aos seus 
mais de 1.8 milhões de Clientes, e 
como objectivo último a sua satisfa-
ção. No seu vasto leque de produtos 
e serviços, o Banco sempre privile-
giou soluções que pudessem mu-
dar o dia-a-dia dos seus Clientes nos 
vários segmentos, desenvolvendo 
projectos que vão ao encontro das 
necessidades e aspirações das comu-
nidades. P
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As vítimas económicas da covid-19 

“Black Lives Matter” indicado 
para o Nobel da Paz 

América Latina e a zona euro mais pe-
nalizadas pelo colapso económico em 
2020, registando quedas do produto 
interno bruto (PIB) de 7,4% e 7,2%, 
respectivamente. Nos seis grandes 
países com quebras do PIB superiores 
a 8%, três são do euro (Espanha, Itália e 
França) e outro é o México.

Ao todo, 180 economias em 196 
países do mundo sofreram uma 
quebra do PIB per capita em 2020. O 
problema vai ser quantos se irão liv-
rando desse ‘clube’. O FMI alerta, por 
isso, para que a retoma económica 
vai ser desigual. Em 2021, só 30 países 
saem daquele grupo e estima-se que, 
mesmo em 2022, 110 economias ain-
da não terão recuperado o nível do PIB 
por habitante que tinham em 2019. 
Ou seja, em 56% dos países a perda 
de rendimento ainda perdura daqui a 
dois anos.

Segundo as previsões do FMI para 

Brasil, Canadá, França, Japão e Rússia 
só completarão a retoma em finais 
de 2022. E cinco outras economias — 
África do Sul, Espanha, Itália, México e 
Reino Unido — só sairão da crise em 
2023. (Expresso.pt)

dia —, a globalização e a vaga de cres-
cimento em países como a China e a 
Índia retiraram daquele indicador mais 
de 1200 milhões de pessoas. Em 2019 
atingiu-se um mínimo de 645 milhões 
na pobreza extrema — mesmo assim 
quase duas vezes a população da zona 
euro. Com a pandemia, o número vai 
subir para um intervalo entre 735 e 
769 milhões.

A pobreza agravou-se, inclusive, nas 
camadas da classe média e média-
baixa. Em 69 países não foram atribuí-
dos oficialmente apoios aos afectados 
pela crise e em muitas economias do 
G20 os apoios foram inferiores a 50% 
do rendimento anterior (como na Ar-
gentina, Austrália, China e Rússia).

OS PAÍSES MAIS PENALIZADOS

Há também um custo geo-
económico diferenciado, com a 

os 26 maiores países cobertos por 
esta actualização do World Economic 
Outlook, só sete — incluindo os Esta-
dos Unidos e a Índia — sairão da crise 
já este ano. Economias como a da 
zona euro, globalmente, Alemanha, A pandemia já ceifou mais de dois milhões de doentes da covid-19. Mas há uma outra contabilidade global, de 

custos humanos e geoeconómicos, que o Fundo Monetário Internacional (FMI) destacou esta semana, com a 
publicação da actualização das suas previsões económicas. São as outras vítimas da pandemia e da crise.

A indicação do movimento social, criado em 2013, foi submetida por 
Petter Eide, deputado socialista do Parlamento sueco.

Em suma, há muitas mais dezenas 
de milhões na pobreza extrema, houve 
duas áreas do mundo, a América Latina 
e a zona euro, onde o colapso económi-
co foi superior a 7% e a recuperação 
económica vai ser profundamente 
desigual, com 110 países em 2022 sem 
terem ainda recuperado o PIB per cap-
ita que registavam antes da pandemia.

É a herança da maior recessão nos 
últimos 70 anos, com a riqueza mundial 
a diminuir 3,5%, mesmo assim abaixo 
das previsões mais pessimistas que o 
FMI tinha avançado nos relatórios de 
Junho (-5,2%) e de Outubro (-4,4%) do 
ano passado. Foi uma quebra mun-
dial que mete a um canto a chamada 
Grande Recessão de 2009, quando o 
PIB mundial não chegou a recuar 0,1%.

MAIS 90 MILHÕES NA MISÉRIA

O custo humano vai, de facto, para 
além da contagem letal das mortes 
pela covid-19. Há uma inversão da 
tendência de diminuição da pobreza 
extrema. Gita Gopinath, a economista-
chefe do FMI, revelou que “90 milhões 
de pessoas deverão entrar na pobreza 
extrema em 2020 e 2021, invertendo 
as tendências das últimas duas déca-
das”. Nas contas recentes do Banco 
Mundial, o aumento poderá ir até en-
tre 90 e 120 milhões já em 2020.

Depois de um pico em 1993, com 
quase dois mil milhões de cidadãos 
na extrema pobreza — definida como 
vivendo com menos de 1,9 dólares 
(pouco mais de um euro e meio) por 

As sugestões podem ser enviadas 
por qualquer responsável com um 
cargo político nacional e foi isso que 
fez o deputado sueco Petter Eide. O 
representante socialista no Parlamento 
daquele país indicou o movimento so-
cial “Black Lives Matter” para o prémio 
Nobel da Paz de 2021.

O proponente de 61 anos funda-
mentou a escolha, num texto enviado 
Comité Nobel norueguês, com a 
“grande conquista no aumento da con-
sciência global e da consciência sobre a 
injustiça racial”. 

O socialista destaca que o movi-
mento BLM — criado em 2013 por 
Alicia Garza, Patrisse Cullors e Opal To-
meti — tem mostrado “capacidade de 
mobilizar pessoas de todos os grupos 
da sociedade, não apenas da comu-
nidade afro-americana, não apenas de 
oprimidos”.

Eide defende a nomeação do “Black 
Lives Matter” por considerar que é a 
“força global mais sólida contra o rac-
ismo” e, caso vença o Nobel da Paz, 
“enviará uma mensagem poderosa 
de que a paz é baseada na igualdade, 
solidariedade e direitos humanos”, algo 
que, acrescenta, “todos os países devem 
respeitar”.

O deputado sueco exalta a “forte liga-
ção entre movimentos anti-racismo e a 
paz”, ao mesmo tempo que refuta um 
alegado carácter violento do BLM. “Os 
estudos têm mostrado que as maiorias 
das manifestações organizadas pelo 
Black Lives Matter foram pacíficas. Claro 
que houve incidentes, mas a maioria 
dos mesmos foram provocados pela 
actuação da polícia e pelos contra-man-
ifestantes”, afirma Petter Eide. 

Essa realidade é evidenciada por 
dados apresentados pelo Projecto de 
Localização de Conflitos Armados e 
Dados de Eventos (ACLED). A análise 
da organização não-governamental 
revela que 93% das manifestações as-
sociadas ao “Black Lives Matter” não 
provocaram danos graves em pessoas 
ou propriedades.

O Comité recebe indicações para 
o Nobel até 1 de Fevereiro e, no final 
de Março, é elaborada uma lista mais 
restrita de candidatos. O vencedor será 
conhecido em Outubro e a cerimónia 
da entrega do prémio realiza-se a 10 de 
Dezembro.

Mais de 300 indicações foram sub-
metidas no ano passado, quando foi 
distinguido o Programa Alimentar 
Mundial. (Expresso.pt)

Segundo o FMI 

SEJE insta jovens a absterem-se 
de actos terroristas 

cidade de Maputo. 
Para aquele Secretário de Estado a 

juventude constitui um pilar funda-
mental no desenvolvimento socioecó-
nomico do país, daí que apela a todos 
a unirem-se numa única voz para dizer 
não ao terrorismo. Tendo em conta 
que na referida cerimónia participaram 
jovens líderes de todo o país, o gover-
nante apelou aos presentes a levarem 
esta mensagem aos seus locais de ori-
gem. "Enquanto nós aqui queremos 
planificar o bem, há quem neste mo-
mento projecta o mal, havendo pes-
soas que acarinham este tipo de coi-
sas. No entanto, é preciso que sejamos 
duros contra aqueles fazem o mal ao 
nosso país, sobretudo nesta questão do 
terrorismo", frisou Petersburgo.

Na cerimónia, bastante concorrida, 
Petersburgo lembrou que o sector 

produtivo precisa de juventude proac-
tiva, tanto nos mega-projectos, assim 
como no empreendedorismo. É neste 
sentido que o governante faz convite a 
todos os jovens moçambicanos para 
que abracem a causa de desenvolvim-
ento nacional, pensando sempre em 
soluções sustentáveis para os desafios 
que o país enfrenta. 

Sobre a Covid-19, o Secretário de 
Estado lembrou que os jovens devem 
engajar-se nas diferentes frentes de 
combate e prevenção do novo coro-
navírus que dia após dia provoca víti-
mas mortais. 

O governante aproveitou a ocasião 
para solidarizar-se com as vítimas do 
ciclone Eloise, que devastou a região 
centro do país, tendo sugerido o lança-
mento de uma campanha de angari-
ação de donativos para as vítimas da 
calamidade. 

Ainda na mesma cerimónia, Os-
valdo Petersburgo felicitou a nova 
direcção do CNJ, liderada por Emília 
Chambal, eleita na última Assembleia 
Geral Ordinária da agremiação, real-
izada recentemente no país.  

O Secretário de Estado da Ju-
ventude e Emprego, Oswaldo 
Petersburgo, insta jovens a dis-
tanciarem-se de acções terroristas 
que têm sido protagonizadas por 
grupos armados, na província 
nortenha de Cabo Delgado, des-
de Outubro de 2017.

O apelo de Petersburgo vem numa 
altura em que alguns jovens têm sido 
recrutados pelos terroristas, para din-
amizarem as suas agendas, que se 
centram no assassinato de pessoas 
indefesas e destruição de importantes 
empreendimentos sociais e económi-
cos baseados naquela província, rica 
em recursos naturais, incluindo o gás.

 Na verdade, segundo Petersburgo, 
os jovens são usados como ‘carne de 
canhão’ nos confrontos que estes gru-
pos têm travado com as Forças de De-
fesa e Segurança (FDS) naquele ponto 
do país. 

Petersburgo falava durante a 
cerimónia de abertura do Primeiro 
Encontro Nacional de Planificação das 
Actividades do Conselho Nacional da 
Juventude (CNJ) realizada, há dias, na Oswaldo Petersburgo, SEJE
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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)

Pela primeira vez em muitos anos, 
a batalha de Marracuene será re-
cordada sem festa, devido à pan-
demia do novo coronavírus, que 
“estragou” os planos feitos pelos 
organizadores.

Para apoiar as populações afecta-
das pelo ciclone Eloise, a Cruz Ver-
melha de Moçambique (CVM) e a 
Federação Internacional da Cruz 
Vermelha (FICV), vão receber em 
reposta ao apelo de emergência 
5.100 milhões de Francos Suíços, 
para assistir 32.600 famílias, o 
equivalente a um milhão de  pes-
soas das zonas fustigadas pelos ci-
clones Chalane e Eloíse nas regiões 
centro e sul de Moçambique, rev-
elou Gorhhmaz Huseynov, chefe 
da missão da Federação Interna-
cional da Cruz Vermelha (FICV).   

Covid-19 “estraga” festa de Gwaza Muthini
CVM e parceiros assistem 

vítimas de ciclones

O PANO CAIU!

rer actividades que, num verdadeiro 
espírito de resiliência, não permitirão 
que esta data que se assinala amanhã, 
terça-feira, passe em branco.

Neste sentido, a efeméride será mar-
cada por acções simbólicas, como a 
realização das habituais cerimónias de 
evocação de espíritos e deposição de 
uma coroa de flores no monumento 
Gwaza Muthini.

Assim, espera-se que seja o evento 
mais curto. Durará apenas duas horas, 
entre às 6.00 e 8.00 horas.

ção e no abandono das zonas de risco; 
erguer uma tenda e, sobretudo prestar 
os primeiros socorros em situações de 
desastres naturais. Reside aqui a neces-
sidades de se investir nos voluntários 
da sociedade nacional. É assim como 
se cria a resiliência”.

No contexto da Plataforma Afri-
cana de Diálogo sobre Financiamento 
baseado na Previsão (FbF) financiado 
pela Cruz Vermelha Alemã (CVA), re-
siliência é construir ou garantir que as 
comunidades locais tenham o know-
how e recursos necessários para se 
prepararem e reagirem diante de um 
perigo iminente.

A fonte acima citada, indica ainda 
que Moçambique é dos países que 
sofre de várias ameças, devido à sua 
morfologia e condições geográficas, 
que o coloca defronte de eventos ex-
tremos relacionados com o clima, com 
destaque para os ciclones, cheias e se-
cas. É o décimo país mais vulnerável ao 
risco de desastres, sendo a saída lutar 
com a prevenção.

A CVA, com apoio do Instituto Na-
cional de Meteorologia (INAM), Insti-
tuto de Nacional de Gestão do Risco 
de Desastres (INGD), CVM e FICV partil-
ham informação e todo um conjunto 
de actividades inerentes aos desastres 
naturais.

Por exemplo, o primeiro sobreaviso 
de ciclones foi preparado em par-
ceria com o INAM, que alertou que 
velocidade dos ventos seria acima de 
120 quilómetros por hora e, juntos 
activaram o protocolo. “Como disse já 
em implementação e presentemente 
estamos trabalhar com o protocolo 
de cheias, num acordo celebrado 
há dias CVM e FICV e, enquanto nos 
preparamos para assinar um outro 
para a gestão da estiagem”- avançou 

lado mais solidário, afinal, o gover-
nador da província de Maputo, Júlio 
Paruque, doará cestas alimentícias às 
famílias carenciadas daquele distrito.

Este evento que também encerra a 
época do canhú, será antecedido, no 
sábado, entre às 5.00 e 12.30 horas, 
por uma cerimónia de despedida aos 
mabjaias, nas matas sagradas daquela 
tribo, guerreiros cujos restos mortais 
foram ali enterrados.

Este evento será também limitado 
a 50 indivíduos, entre representantes 
do Governo, Associação dos Amigos 
e Naturais de Marracuene, guerreiros 
do régulo Mabjaia, jornalistas e outros 
acompanhantes. P

eficientes fazer alertas à população 
sobre o estasdo do tempo e evolução 
dos ciclones”.

Significa, para Gorhhmaz Husey-
nov que os problemas decorrentes 
de um desastre natural, constituem 
um desafio comum desses organis-
mos, cujo papel é reduzir o impacto 
do sofrimento humano e reduzir o 
nível de destruição de infraestruturas. 
“Esse é um grande ganho, porque a 
população conhece, confia, respeita os 
princípios e o emblema da CV, porque 
nós trabalhamos nas comunidades e 

mundo já viveu muitos desastres, des-
de a primeira guerra mundial, nuclear, 
mas sempre conseguimos ultrapassar. 
Esse é o poder da humanidade” de-
fende o chefe da missão da FICV, acres-
centando entretanto ser necessário 
investir na juventude de que depende 
o futuro.

Por causa da pandemia, os jovens 
não conseguem ter emprego, os 
negócios estão a fechar. Estão de bra-
ços atados, desolados, em virtude de 
não poderem fazer nada, apesar de 
terem muita energia. 

Huseynov chama atenção, para o 
facto de o governo usar essa energia 
juvenil em acções benéficas para a so-
ciedade. Daí que a CVM é incentivada 
a investir nos clubes de juventude ou 
em actividades de geração de renda. 

“Precisamos criar estratégias, para 
evitar que essas mentes, esses talentos, 
essa força, não se desvie para coisas 
triviais” defende o chefe da missão da 
FICV, lembrando que na Federação 
global, a juventude é a prioridade 
número um. 

Ademais, a atitude de muitos adul-
tos de afastarem ou mesmo abafarem 
as opiniões dos jovens pertence ao 
passado, porque percebeu-se que es-
tava a matar sonhos. Por isso é impor-
tante envolvê-los nos debates, acima 
de tudo confiar neles.

Em tempo de pandemia da Cov-
id-19, ciclones e cheias, os moçambica-
nos devem estar unidos. “A Covid-19, 
ciclones, cheias e secas, são fenóme-
nos que aparecem e desaparecem. 
A solidariedade entre as pessoas vai 
prevalecer. Gostaria que o espírito hu-
mano fosse a bandeira, porque a hu-
manidade é que vai salvar o mundo. 
Ao fim do dia Moçambique é nosso 
país, bom o mau”, concluiu. 

O centro destes actos será a vila-sede 
de Marracuene, província de Maputo. 
O recinto contará com um forte contin-
gente policial para amainar os ânimos 
da população e evitar que o mesmo 
seja palco de venda de bebidas.

A tradicional bebida “canhú” estará 
apenas disponível aos convidados. 

“Não queremos ser um centro de 
contaminação da Covid-19”, disse o 
porta-voz do evento Justino Cuna.   

Ainda assim, desenhou-se um 
evento marcado por apresentar um 

Gorhhmaz Huseynov.
Como é que descreve a actual situa-

ção humanitária em Moçambique, 
questionamos ao chefe da missão da 
FICV, ao que ele reponde fazendo uma 
observação segundo a qual, 20 anos 
depois das cheias de 2000 Moçam-
bique evoluiu. “O governo já tem es-
trutura montada em todo o teritório 
nacional, incluindo nos distritos. Fiquei 
impressionado com o desenvolvim-
ento de Sofala, onde existe uma estru-
tura de ponta, responsável pela gestão 
da meteoreologia, com mecanismos 

somos pelas comunidades”- observa 
a fonte.

Em termos de situação humanitária 
em Moçambique existem muitos 
desafios, desde os económicos, hu-
manitários e agora com a Covid-19 
que atinge o mundo inteiro, todavia a 
a população está a lutar contra a pan-
demia. “Pessoalmente acredito que o 

Na verdade, este ano a festa de 
Gwaza Muthini será celebrada de for-
ma diferente, sem a moldura humana 
que se mobiliza para Marracuene, o 
epicentro das festividades.

Sob o lema “126 Anos de Resistência 
Cultural às Adversidades”, irão decor-

GENUINA MASWANGANHE                                         
Fotos: Genuina Maswanganhe                                                               

Logo após a passagem do ciclone 
Eloise, em Janeiro último, a CVM e a 
FICV, fizeram um apelo ao Movimento 
Internacional do Crescente Vermelho 
CICV), de cerca de 5.100 mil fran-
cos Suícos a serem disponibilizados 
nos próximos dias para uso, por um 
período de um ano, em acções de as-
sistência aos afectados pelos ciclones 
Chalane e Eloíse.

Neste momento, a CVM está a usar 
os cerca de 400 mil Francos Suíços do 
Fundo de Emergência para Desastres 
(DREF), em acções pontuais nas àreas 
de abrigo, cuidados de saúde, baseada 
na comunidade, alimentação água 
e saneamento, programa de género 
e nas medidas de prevenção da Co-
vid-19, as chamadas acções de socorro 
imediato às vítimas dos ciclones.

“O apelo aprovado pelo Movimen-
to da Cruz Vermelha e Crescente Ver-
melho (CICV) será recebido dentro de 
dias e será aplicado na assistência hu-
manitária pós-ciclone por um período 
de um ano. Mas os apoios a serem 
mobilizados são para o apoio às ac-
tividades da CVM”, anotou Gorhhmaz 
Huseynov, chefe da missão humani-
tária da FICV em Moçambique.

Além do apelo, a FICV e a CVM  acti-
varam o protocolo de acções anticipa-
das, que é uma abordagem proactiva 
que visa reduzir  a vulnerabilidade das 
comunidade locais,  e das infraestru-
ras aos eventos extremos causados 
pela ocorrência cíclica  de fenómenos, 
naturais e os resultantes da acção hu-
mana.

Para Gorhhmaz Huseynov, uma das 
maiores acções da CVM é capacitar os 
seus voluntários para apoiar, socorrer 
e assistir, principalmente as mulheres 
e crianças, que são as maiores vítimas 
em todas situações calamitosas.

Questionamos ao chefe da missão 
da FICV em Moçambique, até que 
ponto as comunidades moçambica-
nas estão preparadas para construir 
casas resilientes, olhando para o nível 
de pobreza rural e ao facto de serem 
vítimas permanentes das acções 
ciclónicas, ao que o entrevistado re-
spondeu:

“As pessoas devem estar sempre 
prontas para reagir aos desastres. Por 
isso, é preciso trabalhar com as co-
munidades e seus líderes e treiná-los 
em primeiros socorros (skils ou habili-
dades), para reagirem aos desastres. As 
pessoas devem ser flexíveis na avalia-

CoV-2, realmente, é mais agressiva. O 
que deixa dúvidas é a eficácia da diversi-
dade das máscaras em uso, ainda assim, 
mal usadas. 

Deixa-se o nariz desprotegido. É no-
jento, não é? 

Deve-se reforçar a educação cívica. 
Recordo-me que a questão ainda não 
foi devidamente respondida pelas Au-
toridades da Saúde: viseiras, máscaras 
em tecido de capulana, de nylon, de 
algodão ou descartáveis?

No campo, todos usam bem a más-
cara e todos respeitam o protoloco 
sanitário. Lá, os relatos sobre contami-
nações e mortes por covid-19 são redu-
zidíssimos. Os líderes comunitários são 
contundentes, nesse sentido.

Os prevaricadores pernoitam em 
celas de unidades policiais ou não 
tomam o “chapa-100”, ainda que “My 
Love”, por não usarem a máscara.

No campo, o ar é puro, a alimentação 
é natural, as casas estão distantes umas 
das outras, as pessoas saem de casa 
quando é necessário ir à machamba, 
fontenária e cumprimentam-se, sau-
davelmente, à distância.

Nas cidades, todos querem se abra-
çar,  beijar, para “exibir” o grau de prox-
imidade.

Resultado: Estamos todos infecta-
dos e nem adianta celebrar um exame 
negativo.

Minha filha Zinha vive em Tenga, al-
gures, distrito de Moamba e visitou-me 
sábado último. Surpreedeu-me: ao en-
trar foi directo a casa de banho, tomou 
banho, lavou imediatamente a roupa 
que trajava e o bidão dos seus 10 litros 
de canhu, e meteu-o na geleira.

Temos consciência disso?
Nas nossas instituições, os baldes 

com água e sabão já morreram. Já não 
existem. Se existem, estão secos. Nunca 
mais pulverizámos. 

Crianças com menos de cinco anos, 
dificilmente se infectam – dizem os 
entendidos. Mas poderemos não as 
ver crescer, se não tomarmos medidas 
certas!

Em 2020, a Covid-19 era Kuxa-Kane-
ma, uma brincadeira de mau gosto das 
Autoridades da Saúde, como diziam. 
Em 2021, o pano caiu. Coronavírus é 

um facto, uma realidade, com relatos 
de familiares, conhecidos ou colegas 
nossos infectados, no leito da morte ou 
que pereceram vítimas da covid-19.

Se até Chefes de Estado, reitores, 
cientistas, renomados médicos, enfer-
meiros são infectados e perdem a vida, 
quem somos nós para continuarmos 
teimosos?

A situação está caótica!
Todos estamos infectados. Por isso, 

há que redobrar o uso da máscara, para 
que possamos ver os nossos descen-
dentes a atingirem a maturidade.

Que cada um o seu estado de 
emergência inviolável, porque a situa-
ção está caótica; a Covid-19 tornou 
tudo confuso, nebuloso, hostil, tudo 
complicado à nossa volta. 

Os nossos passos vacilam, nossos 
olhos tristes marejam cada vez que ol-
hamos para os nossos descendentes. 
É imperioso que cada um de nós use o 

seu dom, habilidades, sabedoria para se 
proteger a si e aos seus.

Sejamos mais colaborativos, leves, 
não violentos para com os outros, ame-
mo-nos, antes de fecharmos os olhos, 
os ouvidos, a boca ou todos os orifícios.

A palavra é um meio, uma arma poder-
osa de prevenção contra todo o mal. 

Estou a fazer a minha parte: Cuide-se! 
A situação está péssima.

Mas gosto!
Não da Pandemia, mas do respeito 

que se começa a dar à própria saúde e 
à do próximo. De ver uma terminal de 
autocarros repleta de gente mascarada 
e serena. Da dura realidade de que o 
Coronavírus é um facto, uma arma 
mortífera que asfixia, retira o oxigénio 
dos pulmões, enroscando a vítima com 
dores intensas na garganta, por isso, 
PROTEJAMO-NOS.

A Covid-19 não dá tempo para diz-
er “adeus” à pessoa mais importante 

da sua vida.
Mas gosto, porque muitos usarão a 

pandemia para dedicarem um poema, 
dançar, contar uma história ou aquele 
episódio que lhe atravessou a garganta.

Há quanto tempo não danças, falas, 
gargalhas, brincas, beijas, acaricias, mi-
mas a tua mãe, pai, irmão, filho, esposa, 
esposo, namorada, namorado, tia, tio, 
avó, amigo, vizinho?

A nova versão da Covid-19 oferece 
essa oportunidade em jeito de não 
contaminação.

Que a Covid-19 contribua para a re-
união das famílias, dos amigos, colegas 
desavindos, por questões triviais.

Gosto, porque não podendo cele-
brar a vida num contacto físico, a TMcel, 
Movitel, Vodacom, irão reduzir as taxas 
das chamadas, megas, mensagens... 
neste momento crítico em que a or-
dem individual, nacional e global é FICA 
EM CASA, mas produza, faça algo.

BRÍGIDA DA CRUZ HENRIQUE 
(Jornalista)

Na minha zona está um silêncio "en-
surdecedor".

Eu própria tenho medo de me fazer 
à rua.

Estamos todos “zwééé... ti… ti… ti…”
Já é presente a consciência sobre a 

importância do uso da máscara e out-
ras medidas preventivas. Em algumas 
situações, está reduzido o trabalho dos 
agentes da lei e ordem, exceptuando 
em relação aos vendedores, ávidos em  
vender bebidas alcoólicas.

Sobre esses, a luta continua!
Só os distraídos podem estar preo-

cupados em sentar-se numa barraca e 
solver uma alcoólica gelada ou quente, 
mesmo sabendo que em Moçam-
bique está-se a morrer de extremismo 
violento; de ataques da autoproclama-
da junta militar; de sucessivos ciclones 
tropicais: antes de ontem, “Dineo”; 
anteontem, “Idai” e “Kenneth”, ontem, 
“Chalane”; e hoje, “Eloise” – que, em me-
nos de um ano, voltaram a devastar a 
zona centro e sul. As mesmas zonas, as 
mesmas pessoas.

A cidade da Beira, os distritos de 
Búzi, Nhamatanda, Chibabava, Sussun-
denga estão inundados. Idem a cidade 
de Quelimane. Mais de três mil famílias 
estão desalojadas, também acima de 
1.500 pessoas foram quais resgatadas 
das zonas de risco, com cargas de toda 
espécie, tamanho e peso sobre a ca-
beça, e com crianças “a rastos”. 

Essas pessoas não têm o que comer, 
onde dormir... É uma situação penosa, 
sobre a qual devemos reflectir e direc-
cionar a nossa mão solidária.  

Ainda estamos na época chuvosa, 
a qualquer altura pode ser anunciada 
outra tempestade a atravessar o Canal 
de Moçambique.

Enfrentamos epidemia de cólera, 
malária, Sida, acidentes de viação e, 
sobretudo, do Coronavírus, cuja nova 
variante aumenta as preocupações em 
relação à sua transmissão.

Deixa dizer que fui proibida de usar 
a viseira, a pretexto da sua ineficiência, 
mas o que se sabe, até então, é que 
nova cepa ou nova linhagem da SARS-

Por um período de um ano
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Pela firmeza nas decisões que toma, Ber-
nardino Rafael, o comandante-geral da Polícia 
da República (PRM), é dos “Bons Exemplos”, 
com direito exclusivo à ocupação deste espaço, 
dedicado a diversas personalidades públicas 
e privadas, singulares e colectivas, cujas acções 
produzem um efeito benevolente na sociedade. 
Entre várias acções levadas a cabo por esta figura 
incontornável, destaca-se a mais recente que in-
cide na demissão da direcção da Polícia de Fron-
teira, em Namaacha, na província de Maputo, por 
fazer vista grossa à migração ilegal.

É este dirigente engenhoso, que um país 
como o nosso precisa para manter o bom fun-
cionamento das instituições públicas e, conse-
quentemente, contribuir para o desenvolvim-
ento total de Moçambique. Originário de Cabo 
Delgado, palco de confrontações entre as For-
ças de Defesa e Segurança (FDS) e os terroristas, 
Bernardino Rafael é um comandante imbatível 
que sempre se mostrou crítico e intolerante a 
casos desviantes que ainda persistem no seio 
da corporação.

Refira-se que a medida que Bernardino Ra-
fael tomou, semana passada, tem como base as 

evidências publicadas por um diário da praça, 
que reportou a participação de polícias de fron-
teira em actos de corrupção que consistiam em 
cobranças ilícitas de valores monetários para 
chancelar passagens ilegais de milhares de 
moçambicanos, através da zona de Macuácua 
para a vizinha terra do rand. O facto fez com que 
o comandante-geral da PRM se deslocasse ao 
terreno para anunciar reformas com vista a tra-
var o esquema.

Sem dar muito nas vistas, parecia mais uma 
visita normal de trabalho. O que os responsáveis 
pelo primeiro regimento da Polícia de Fronteira 
de Namaacha não sabiam é que Bernardino 
Rafael ia para os destituir. Antes de anunciar as 
medidas, o chefe da Polícia entrou pela mata 
adentro para aferir a situação real no terreno, 
tanto na fronteira com eSwatini, como com a da 
África do Sul.

A medida tomada pelo comandante-geral 
da PRM mostra que, na verdade, não há tolerân-
cia contra a corrupção em Moçambique, e as 
sanções são tomadas imediatamente, logo que 
se descubra que fulano ou sicrano cometeu al-
guma infracção.

Todo o corrupto afecto à administra-
ção pública, neste país, termina mal. Na 
Polícia de Fronteira, assistiu-se, semana 
finda, à demissão em bloco do coman-
do da Polícia de Fronteira. Também as-
sistiu-se à instauração de processos dis-
ciplinares, contra 63 agentes da Polícia 
de Fronteira em Namaacha, incluindo 
o respectivo comandante, todos suspei-
tos de cobranças ilícitas para chancelar a 
migração ilegal de moçambicanos para 
a vizinha África do Sul, via fronteira de 
Macuacua, que separa o solo pátrio do 
reino de E-Swatine.

O comandante-geral da Polícia da 
República d Moçambique (PRM), Ber-
nardino Rafael, originário de Mueda, um 
dos distritos de Cabo Delgado, foi quem 
sancionou os agentes, cujas acções 
manchavam, por completo, o nome da 
corporação. A coragem que Bernardino 
Rafael tem na tomada de certas medi-
das que mexem com os seus subordina-
dos, é claro, devia existir noutros ramos 
de actividade pública, para desencorajar 

a prática que estimula, no seio da socie-
dade, o sentimento de revolta.

Chancelar migração ilegal de ci-
dadãos de um país para o outro, me-
diante valores monetários é um acto 
condenável e aqui não irei poupar o já 
demitido comandante dos agentes da 
Polícia de Fronteira que operavam na 
fronteira de Namaacha. A este coman-
dante, um xibakela é justo e apelo ao 
comandante-geral para continuar a 
desencorajar este tipo de prática. Aliás, 
todos nós temos este dever de des-
encorajar, a todo o custo, a migração 
ilegal, embora saibamos que as pes-
soas migram clandestinamente por 
várias razões, fogem de situações dos 
seus países e vão à procura de mel-
hores condições de vida noutros. Mas 
é preciso desencorajar mesmo, usando 
mecanismos favoráveis para que os ci-
dadãos possam circular livremente de 
um Estado para o outro sem muitas re-
strições, desde que cumpram as regras 
mínimas.   
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