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Porquanto, a Secção Criminal do Tri-
bunal Supremo apreciou um recurso 
penal interposto pelos arguidos Ar-
mando Ndambi Guebuza (filho mais 
velho do antigo Presidente da Repúbli-
ca), Gregório Leão José (antigo direc-
tor-geral dos Serviços de Informação 
e Segurança do Estado (SISE), António 
Carlos do Rosário (antigo director da 
contra-inteligência financeira no SISE), 
Cremildo Jossias Manjate, Mbanda 
Anabela Buque Henning, Khessaujee 
Iswardas Pulchand, Simione Jaime 
Mahumane, Naimo José Quimbine, 
Sérgio Alberto Namburete, Maria Inês 
Moiane Dove (ex-secretária particular 
do antigo Presidente da República), 
Elias Moiane (sobrinho da ex-secretária 
particular do antigo Presidente da 
República) e Manuel Renato Matusse 
(ex-conselheiro político do antigo Pres-
idente da República), do despacho de 
pronúncia exarado pela 3ª Secção do 
Tribunal Superior de Recurso (TSR) de 
Maputo, que por Acórdão datado de 5 
de Junho de 2020, inserto no Processo 
n°. 103/2019, desatendeu os recursos 
interpostos e confirmou, no essencial, 
a decisão da 1ª Instância. 

Assim, de acordo com o acórdão 
de 9 de Março corrente, os Juízes da 
Secção Criminal do Tribunal Supremo, 
em sede do Processo n°. 160/2020, de-
liberaram por dar como procedente 
a acusação do crime de associação 
para delinquir cometido pelos argui-
dos recorrentes e não recorrentes, 
nomeadamente, Bruno Evans Langa, 
Teófilo Francisco Pedro Nhangumele, 
Armando Ndambi Guebuza, Cipriano 
Sisínio Mutota, Gregório Leão José, An-
tónio Carlos do Rosário e Ângela Dinis 
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Para o efeito, o Presidente da 
República e Comandante-Chefe das 
Forças de Defesa e Segurança, Filipe 
Jacinto Nyusi, orientou, no dia 11 de 
Março de 2021, em Maputo, a IV Ses-
são Ordinária do Conselho Nacional de 
Defesa e Segurança, na qual foi discu-
tido, dentre outros pontos, a situação 
da ordem, segurança e tranquilidade 
públicas, com enfoque para os Teatros 
Operacionais Norte e Centro.

O órgão, de consulta ao Chefe do 
Estado em matéria de defesa e segu-
rança, teria recomendado à necessi-
dade de fazer-se a promoção de ofici-
ais das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique aos postos de General 
do Exército, Major-General, Brigadeiro 
e Comodoros. De igual modo, reco-
mendou a promoção de oficiais da 
Polícia da República de Moçambique 
à patente Adjunto de Comissário da 
Polícia. Estas promoções, segundo um 
comunicado de imprensa enviado à 
nossa Redacção, visam imprimir maior 
dinâmica às Forças de Defesa e Segu-
rança, no contexto dos desafios que o 
país enfrenta nos domínios da defesa 
e segurança.

Nesses pressupostos, o Presidente 
da República e Comandante-Chefe 
das Forças de Defesa e Segurança 
nomeou Sexta-feira, 12 de Março, por 
despachos presidenciais separados os 
comandantes dos ramos do Exército, 

Força Aérea, Academia Militar Samora 
Machel e o Inspector das Forças Arma-
das de Defesa de Moçambique.

Para Comandante do ramos do 
Exército, Filipe Nyusi nomeou sob pro-
posta do Ministro da Defesa Nacional, 
nomeou Cristóvão Artur Chume para 
o cargo de Comandante do Ramo do 
Exército. Em outros Despachos Presi-
denciais separados, o Chefe do Estado, 
promoveu o Brigadeiro Cândido José 
Tirano ao posto de Major-General e o 
nomeou para o cargo de Comandan-
te do Ramo da Força Aérea.

Igualmente, o Presidente da 
República, promoveu igualmente o 
Brigadeiro Francisco Zacarias Mata-
ruca ao Posto de Major-General e o no-
meou para o cargo de Comandante 
da Academia Militar “Marechal Samora 
Machel”.

Ainda no uso das competências e 
também sob proposta do Ministro da 
Defesa Nacional e ouvido o Conselho 
Nacional de Defesa e Segurança, Filipe 
Jacinto Nyusi nomeou Tenente Freitas 
Norte para o cargo de Vice-Coman-
dante da Academia Militar “Marechal 
Samora Machel”, para noutros despa-
chos Presidenciais separados, nomear 
Messias André Niposso, para o cargo 
de Comandante do Serviço Cívico de 
Moçambique.

Através de um outro dispositivo le-
gal, o Presidente da República nome-
ou Ezequiel Isac Muianga para o cargo 
de Inspector das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique. 

As profundas transformações ocorri-
das a nível das FDS não se limitaram por 
aqui, tendo em conta que Filipe Nyusi 
nomeou também por despachos presi-
denciais separados, o novo Chefe do Es-
tado Maior General das Forcas Armadas 
de Defesa de Moçambique e o chefe da 
casa militar. Para o cargo do Chefe do Es-
tado-Maior General das FADM, o Presi-
dente da República nomeou sob pro-
posta do Ministro da Defesa Nacional 
e ouvido o Conselho Nacional de De-
fesa e Segurança através de Despacho 
Presidencial, Joaquim Rivas Mangrasse, 
para o cargo de Chefe do Estado Maior 
General das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique, em substituição do 
General Eugénio Mussa, recentemente 
falecido, vítima de doença. Ainda em 
Despacho Presidencial, Joaquim Rivas 
Mangrasse foi promovido ao posto de 
Almirante, depois de exonerado do 
cargo de Chefe da casa Militar.

Para seu lugar, foi nomeado através 
de Despacho Presidencial, Tiago Alber-
to Nampele, para o cargo de Chefe da 
Casa Militar, tendo igualmente o pro-
movido à patente de Major-General. 

Para especialistas, estas mexidas 
consideras profundas operadas pelo 
Presidente da República, representam 
uma demonstração, mais uma vez, de 
que combate ao terrorismo em Cabo 
Delgado, a paz e a tranquilidade con-
stituem a agenda primordial do seu 
Governo.

As nossas fontes referiram igual-
mente as mexidas são oportunas, da-

das as extraordinárias mutações políti-
cas, sociais, estratégicas, científicas, 
tecnológicas e culturais que este ciclo 
histórico trouxe ao País. A estes facto-
res, os nossos interlocutores juntam-se 
outros dois como a potencialidade e 
a capacidade que os nomeados pos-
suem e consequentemente, irão em-
prestar uma nova dinâmica às FDS.

“Nesta nova empreitada, acima 
das potencialidades e capacidades 
humanas e técnicas, os nomeados 
tem como condição sino quan non, a 
união e colaboração mútua e interin-
stitucional como chave do sucesso da 
missão tem pela frente”, apontaram 
especialistas.

CNDS ENCORAJAM FDS 

No final da IV sessão, realizada 
na ultima quinta-feira, o Conselho 
Nacional de Defesa e Segurança 
encorajou as Forças de Defesa e Se-
gurança envolvidas no Teatro Op-
eracional Norte, a envidarem mais 
esforços visando a protecção da 
população, bem como a reposição 
da ordem, segurança e tranqui-
lidade necessárias para a promoção 
do desenvolvimento e bem-estar.

“O Conselho congratulou as FDS 
pelas sucessivas vitórias, fruto da inten-
sificação das operações e da entrega 
abnegada à defesa dos interesses su-
premos do povo moçambicano, facto 
que se consubstancia nas derrotas in-
fligidas aos terroristas”, lê-se no comu-
nicado de imprensa em nosso poder. 

Relativamente ao Teatro Opera-
cional Centro, o órgão enalteceu a 
liderança do Chefe do Estado pelo 
sucesso alcançado na implementação 
do Desarmamento, Desmobilização 
e Reintegração (DDR) dos homens da 
RENAMO, reforçado pela adesão, no 
processo, de um número significativo 
de membros destacados da autoproc-
lamada Junta Militar da RENAMO.

Segundo o documento que a re-
portagem do PUBLICO teve acesso, o 
órgão apelou aos demais membros 
da Junta Militar a seguirem o exemplo 
dos seus colegas, aderindo ao DDR, 
aproveitando a abertura e o espírito 
de paz que o Presidente da República 
e Comandante-Chefe das Forças de 
Defesa e Segurança têm vindo a pro-
mover.  

“O Conselho Nacional de Defesa e 
Segurança exortou ao povo moçam-
bicano no sentido de continuar a 
apoiar os esforços da paz, denunci-
ando quaisquer situações que possam 
minar a segurança e o bem-estar de 
todos”, concluiu.

Ao manter a pronúncia da primeira instância Com combate ao terrorismo, paz e a tranquilidade no centro da agenda

Buque Leão, considerados “núcleo 
duro” de toda a engenharia financeira 
que resultou na contracção das dívi-
das odiosas do Estado moçambicano 
avaliadas em dois biliões de dólares 
norte-americanos. 

Decidiu também em alterar a 
qualificação jurídico-penal e agravar 
para o crime de tráfico de influência, a 
título de autor material, dos arguidos 
Armando Ndambi Guebuza, Maria 
Inês Moiane Dove e Manuel Renato 
Matusse alegadamente por estarem 
reunidos os requisitos para esta im-
putação indiciária. 

Os juízes da Secção Criminal do 
Tribunal Supremo deram também 
como procedente a acusação da práti-
ca de crime de peculato, na qualidade 
de autor material que pesa sob os ar-
guidos, Bruno Evans Tandane Langa, 
Teófilo Francisco Pedro Nhangumele, 
Armando Ndambi Guebuza, Cipriano 
Sisínio Mutota, Gregório Leão José, An-
tónio Carlos do Rosário, Ângela Dinis 
Buque Leão, Maria Inês Moiane Dove 
e Manuel Renato Matusse. 

Todavia, o mesmo acórdão a que 
o “PÚBLICO  ˮteve acesso, o Supremo 
decidiu dar como improcedente a 
acusação da prática do crime de cor-
rupção passiva para acto ilícito co-
metidos pelos arguidos, Bruno Evans 
Tandane Langa, Teófilo Francisco Pe-
dro Nhangumele, Armando Ndambi 
Guebuza, Cipriano Sisínio Mutota, 
Gregório Leão José, António Carlos 
do Rosário, Maria Inês Moiane Dove e 
Manuel Renato Matusse e alterar as cir-
cunstâncias agravantes e atenuantes.

Com o efeito, os juízes da Secção 

200.000,00Mt (duzentos mil meticais) 
carcerária e o remanescente económi-
ca e, por fim, Zulficar Ali Esmail Ahmad, 
309.000,00Mt (trezentos e nove mil 
meticais), sendo 100.000,00Mt (cem 
mil meticais) carcerária e o remanes-
cente económica. 

Mediante o Termo de Identidade e 
Residência (TIR), os Juízes da Secção 
Criminal do Tribunal Supremo de-
cidiram ordenar restituir à liberdade 
imediata os arguidos Sidónio Sitoe, Si-
mione Jaime Mahumane, Naimo José 
Quimbine, Cremildo Jossias Manjate e 
Mbanda Anabela Henning. 

No entanto, o Tribunal Supremo es-
clarece que a liberdade provisória con-
cedida, quer mediante caução quer 
mediante TIR, está sujeita às seguintes 
injunções, nos termos do artigo 237° 
do Código do Processo Penal.

Assim, os arguidos abrangidos pela 
decisão, constitucionalmente consa-
grada devem apresentar-se perante o 
tribunal da causa – 6a Secção do Tribu-
nal Judicial da Cidade de Maputo, às 
segundas-feiras, pelas 09:00 horas; não 
mudar de residência nem dela se aus-
entar por mais de cinco dias sem autor-
ização do tribunal e não comunicar-se 
com os demais arguidos no processo 
por qualquer meio, directo ou indirecto. 

Não devem ainda ausentar-se do 
país sem prévia autorização do tribu-
nal; proceder à entrega ao tribunal da 
causa do passaporte ou qualquer doc-
umento de viagem de que seja titular 
e submeter-se à vigilância policial. 

Finalmente, sublinha o acórdão 
do TS, “dando provimento parcial ao 
recurso, mantêm no mais o decidido 

Criminal do Tribunal Supremo de-
cidiram manter a medida de coacção 
máxima, isto é, prisão preventiva para 
os arguidos, Bruno Evans Tandane 
Langa, Teófilo Francisco Nhangumele, 
Armando Ndambi Guebuza, Cipriano 
Sisínio Mutota, Gregório Leão José, An-
tónio Carlos do Rosário e Ângela Dinis 
Buque Leão. 

Ainda em acórdão de 9 de Março 
de 2021, o Tribunal Supremo decidiu 
ordenar restituir à liberdade provisória 
mediante o pagamento de caução 
fixada em 10.149.600,00MT (dez 
milhões, cento e quarenta e nove 
mil e seiscentos meticais), sendo 
500.000,00MT (quinhentos mil met-
icais) carcerária e o remanescente 
económica, a favor do arguido Salva-
dor Mabunda; 6.180.000,00Mt (seis 
milhões e cento e oitenta mil meticais), 
sendo 500.000,00Mt (quinhentos mil 
meticais) carcerária e o remanescente 
económica, para Manuel Renato Ma-
tusse e 3.075.000,00Mt (três milhões 
e setenta e cinco mil meticais), sendo 
500.000,00Mt (quinhentos mil met-
icais) carcerária e o remanescente 
económica, a favor de Maria Inês 
Moiane Dove. 

Por esta decisão foram também 
abrangidos os arguidos Khessaujee 
Iswardas Pulchand que deverá pagar 
de caução, 1.298.000,00Mt (um mil-
hão, duzentos e noventa e oito mil 
meticais), sendo 500.000,00Mt (quin-
hentos mil meticais) carcerária e o 
remanescente económica; Sérgio Al-
berto Namburete, 522.750,00Mt (quin-
hentos e vinte e dois mil e setecen-
tos e cinquenta meticais), sendo 

pelas instâncias no que tange à qualifi-
cação jurídico-penal dos factos atribuí-
dos aos recorrentes”. 

TS ENTERRA ARGUIDOS

Para comentar o significado do 
acórdão do Tribunal Supremo, a re-
portagem do Jornal Público inter-
pelou o jurista e docente universitário, 
João Pedro Matsinhe que analisou o 
dossier em duas vertentes, sendo uma 
emocional e a outra jurídica.

A emocional que considera de forte, 
de acordo com o jurista, resulta do im-
pacto económico e social que o roubo 
causou ao país e na vida dos moçam-
bicanos.

“Se se recordam, as dívidas ocultas 
mergulharam o país numa crise 
económica sem precedentes, cujo 
choque arruinou a esperança de vida 
da maioria da população, sobretudo 
dos mais pobres. Por isso, as pessoas 
estão a mover-se pelo espírito de vin-
gança em função da razão contra to-
dos aqueles que estiveram envolvidos 
no esquema das dívidas e, quando é 
assim, acabam perdendo o discerni-
mento”, considera o jurista.

A segunda vertente, segundo o 
nosso entrevistado, seria jurídica sobre 
os factos cometidos.

“Aqui, devo reconhecer que o pro-
cesso está muito bem fundamen-
tado e o Tribunal Supremo deu, neste 
acórdão, um grande passo ao manter 
a pronúncia proferida pelo tribunal da 
primeira instância e deixou como 
certeza, em princípio, a condenação 
de todos os 18 arguidos, salvo al-

TS enterra arguidos das dívidas ocultas Nyusi faz mexidas profundas nas 
Forças de Defesa e Segurança

Apesar de libertar 11 dos 18 ar-
guidos, o Tribunal Supremo (TS), 
ao manter a qualificação jurídico-
penal dos factos, isto é, a pronún-
cia proferida pelo tribunal da pri-
meira instância, que no caso é a 
6ª Secção do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo, enterrou os ar-
guidos envolvidos na engenharia 
financeira que deixou endividado 
o Estado moçambicano na ordem 
de dois biliões de dólares ameri-
canos, na medida em que deixou 
como uma certeza, a condenação 
de todos os implicados. “O Tribunal 
Supremo não defraudou, outros-
sim, esteve muito bem na sua ac-
tuação porque, embora tenha al-
terado as medidas de caução para 
alguns arguidos, não absolveu 
ninguém, não alterou a acusação 
do Ministério Público que depois 
foi homologada pelo juiz da cau-
sa”, explicou o jurista João Pedro 
Matsinhe em entrevista ao Jornal 
PÚBLICO.

Filipe Nyusi promoveu Sexta-feira 
mexidas profundas a nível das 
chefias das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) com o intuito de 
rejuvenescer e especializar cada 
vez mais as Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique para cor-
responder aos desafios que a con-
juntura política- estratégico exige, 
incluindo os modernos parâmet-
ros da sociedade. Para o efeito, o 
efeito, o Presidente da República e 
Comandante-Chefe das Forças de 
Defesa e Segurança, Filipe Nyusi 
nomeou sob proposta do Minis-
tro da Defesa Nacional e ouvido 
o Conselho Nacional de Defesa e 
Segurança através de Despacho 
Presidencial, Joaquim Rivas Man-
grasse, para o cargo de Chefe do 
Estado Maior General das Forças 
Armadas de Defesa de Moçam-
bique em substituição do General 
Eugénio Mussa, recentemente fa-
lecido, vítima de doença. Nomeou 
ainda através de outros despa-
chos presidenciais separados, os 
comandantes dos ramos do Exér-
cito, Força Aérea, Academia Mili-
tar Samora Machel e o Inspector 
das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique. 

desta medida constitucional, devem 
pagar para se quiserem responder 
em liberdade”, entretanto João Pedro 
Matsinhe recordou que as contas e 
os bens dos envolvidos neste calote 
estão congelados e apreendidos por 
ordem judicial. 

“Onde irão buscar os 10, seis e três 
milhões para pagar a caução?”, ques-
tiona-se.

Para o nosso entrevistado haveria 

Supremo mudava para as mais leves 
possíveis, as medidas de coacção apli-
cadas”, observou. 

Outra decisão do Tribunal Supremo 
considerada pelo jurista e docente uni-
versitário como sendo “dura” e, acima 
de tudo, prenúncio de um futuro in-
certo aos arguidos, foi a da fixação de 
uma caução pesada.

“O Supremo fixou cauções pesadas, 
as quais, os seis arguidos beneficiados 

complicada”, concluiu o jurista.
Refira-se que, segundo a Lei Orgâni-

ca dos Tribunais Judiciais, Lei nº 10/92 
de 6 de Maio, o Tribunal Supremo é 
o mais alto órgão judicial e tem juris-
dição em todo o território nacional. Na 
sua actuação, o TS garante a aplicação 
uniforme da lei, ao serviço dos interess-
es do povo moçambicano e incumbe 
ainda a ele, exercer a direcção do apa-
relho judicial. 

esperança de um final feliz se “o Tri-
bunal Supremo tivesse desacordado 
com a pronúncia, aí sim, consider-
aríamos um balde de água fria para 
o Ministério Público e para o tribunal 
da primeira instância, incluindo para 
o Tribunal Superior de Recurso mas 
não foi o que aconteceu. Manteve as 
qualificações jurídico-penais dos fac-
tos atribuídos aos arguidos e falando 
a verdade, a situação deles está muito 

gumas excepções em função do 
grau de envolvimento de cada um, 
sobretudo para eles que saíram em 
liberdade mediante o TIR”, explicou.

João Pedro Matsinhe esclareceu 
ainda que o Tribunal Supremo não 
absolveu ninguém nem inocentou 
nenhum dos 18 arguidos.

“O que aconteceu foi que depois de 
apreciar o recurso que os arguidos ha-
viam interposto, para ver se o Tribunal 

- E liberta 11 dos 18 arguidos implicados no caso 

Parte dos 18 arguídos no processo sobre as dívidas ocultas

Joaquim Mangrasse, nomeado ao cargo de Chefe do EMG das FADM

Cândido Tirano

Ezequiel Muianga

Francisco Mataruca

Cristóvão Chume

Messias Niposso
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erenciar que a Frelimo liderou sempre 
os mecanismos de manutenção da 
paz sempre que alguma perturbação 
surgiu em Moçambique. 

A título de exemplo, o deputado e 
membro da Comissão de Defesa e Se-
gurança da AR, recordou que em 2015, 
o Presidente Filipe Jacinto Nyusi inau-
gurou uma nova dinâmica do diálogo 
para a paz, em que o contacto directo 
com os que negam a paz promoveu re-
sultados tangíveis, desde o ora falecido 
líder da Renamo, Afonso Dhlakama, ao 
actual Presidente da Renamo, Ossufo 
Momade, incluindo com vários outros 
intervenientes da arena política bem 
como com a sociedade civil.

“A Frelimo tem responsabilidades 
em todo o território nacional e é um 
exemplo comparado com o mod-
elo adoptado pelo Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi, que teve uma marca 
especial com a ida a Santungira, para 
questionar ao falecido Afonso Dlaka-
ma sobre as causas que o levavam a 
matar o povo e lutar contra a paz em 
Moçambique. Normalmente, o Presi-
dente da República é quem recebe o 
inimigo no seu gabinete ou num lugar 
neutro, mas Filipe Jacinto Nyusi foi para 
o território do inimigo contra todos os 

riscos”, elucidou Caifadine Manasse. 

COMANDANTE DO DIÁLOGO 

Ainda na sua intervenção feita no 
segundo e último dia da sessão de 
informações do Governo à AR, o par-
lamentar e porta-voz do partido Fre-
limo, classifica Filipe Nyusi como um 
comandante do diálogo e de portas 
abertas, próximo do seu Povo e com 
linguagem popular para melhor par-
tilhar as suas ideias e estratégias para o 
desenvolvimento do país.

“Estamos perante uma Presidên-
cia da República que reflecte o poder 
popular através da abertura para rece-
ber todo e qualquer cidadão moçam-
bicano. Uma presidência real em que 
o valor de quem nela entra não está 
associado à formação académica 
como jurista, médico especialista, juiz, 
sociólogo ou advogado que impede 
que aquele que tem os mesmos direi-
tos possa também conhecer os cantos 
da Presidência da República”, referiu.

Frisou ainda que Moçambique é 
uma pátria que se funde nos operários 
e camponeses, valorizando todos os 
que têm orgulho de serem moçam-
bicanos.

AGRESSÃO TERRORISTA

Num outro campo de reflexão, 
Caifadine Manasse fez saber que 
Moçambique e os moçambicanos 
estão a viver um momento complexo 
resultante da agressão perpetrada 
pelos terroristas que sem rosto estão a 
negar a nossa paz, estão a perturbar o 
crescimento e desenvolvimento socio-
económico de Moçambique.

“Hoje, partes da zona Norte da 
província de Cabo Delgado estão im-
pedidas de contribuir para a geração 
da renda nacional, com as mortes 
como um presente assustador que 
estranhamente move um grupo de 
organismos nacionais e internacionais 
a apadrinhar as matanças”, deplorou.

Entretanto, o parlamentar lamen-
tou que “quando alguma franja da 
sociedade civil não se assusta com as 
mortes nem com a forma como as 
coisas estão a acontecer, ficamos preo-
cupados”. 

Relativamente a esta tese, Caifadine 
Manasse elaborou que “estamos preo-
cupados com a tentativa de colocar o 
Povo contra o Governo. Estamos preo-
cupados com o financiamento da co-
municação para amplificar inverdades 
que depois surgem como fontes de 
avaliação da situação dos Direitos Hu-
manos em Moçambique”.

“Como Nação, estamos sempre ab-
ertos para a avaliação externa, desde 
que seja para ajudar no desenvolvi-
mento de Moçambique”, entretanto, 
salientou que “não queremos e nem 
aceitaremos que entidades que se di-
zem credíveis, entrem no nosso país 
para gerar e engendrar mentiras e estar 
do lado de quem está a invadir e a matar 
barbaramente em Moçambique”.

Por isso, de acordo com o parlamen-
tar, as Forças de Defesa e Segurança 
não vão parar de defender e proteger 
a população em todo o território na-
cional com enfoque nos distritos onde 
os insurgentes e terroristas estão a per-
turbar a paz.

Aliás, “queremos dizer aqui hoje e 
bem alto que a Defesa da Pátria não 
se delega. Ela é responsabilidade de 
cada um de nós”, sustentou, para de-

pois convidar a Amnistia Internacio-
nal a posicionar-se ao lado do povo 
moçambicano.  

  
ENCORAJAMENTO 

AO PRESIDENTE NYUSI

Ainda na intervenção, o deputado 
da AR e porta-voz do partido Frelimo, 
encorajou o Comandante-Chefe e 
Presidente da República de Moçam-
bique, Filipe Jacinto Nyusi, para, na sua 
contínua missão, apostar na especial-
ização das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique, através da formação 
de Forças Especiais em todos os ramos, 
e Forças Especializadas no Combate 
ao Terrorismo, e a equipar as Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique 
com armamento moderno e especial-
izado, isto é, armas específicas para For-
ças Especiais e armas específicas para a 
força regular.

“Encorajo o Comandante-Chefe e 
Presidente da República de Moçam-
bique, Filipe Jacinto Nyusi, a reequipar 
a Força Aérea com aeronaves, he-
licópteros e drones, para vigilância e 
combate modernos, acompanhados 
da formação; a reequipar a Marinha de 
Guerra de Moçambique com meios 
navais para a vigilância das zonas cos-
teiras e ribeirinhas e a reequipar o exér-
cito com armamento e equipamento 
moderno de combate, como blinda-
dos e outros meios de transporte e de-
sembarque da tropa”, anotou.

E não só, Caifadine Manasse de-
ixou igualmente o seu desejo de ver 
o Chefe de Estado a garantir o assegu-
ramento logístico da tropa e motivar 
permanentemente o soldado, através 
da criação de condições complemen-
tares para a sua actuação, tais como, 
meios de resgate, hospital de cam-
panha, aprumo, melhorar o subsídio 
e a necessidade dos comandantes es-
tarem sempre próximos dos soldados 
para inteirarem-se dos seus anseios.

Com esses elementos, o deputado 
da AR e porta-voz do partido Frelimo, 
diz ter a certeza de que as Forças Ar-
madas de Defesa de Moçambique es-
tarão aptas para responder a qualquer 
eventualidade no território nacional.

As conquistas da revolução de-
vem ser mantidas por cada um 
dos moçambicanos, defende 
Caifadine Manasse, deputado 
da Assembleia da República (AR) 
e porta-voz do partido Frelimo 
que sustenta que, a 25 de Junho 
de 1975, a Frelimo deu ao povo 
moçambicano uma identidade 
real, devolveu a terra roubada e 
libertou o homem oprimido pelo 
colonialismo. “A Frelimo de 1962 
é a Frelimo de hoje e liderada 
por Filipe Nyusi que quer o bem-
estar do povo e o progresso de 
Moçambique”, referiu para de se-
guida salientar que “Filipe Nyusi 
será igual a si próprio na sua for-
ma de ser e estar. Não procurem 
outras pessoas em Filipe Jacinto 
Nyusi, cada um tem o seu tempo, 
faz a sua história e constrói a sua 
narrativa”.

“Não procurem outras pessoas em Nyusi”
- Caifadine Manasse, porta-voz do partido Frelimo, que ajunta que Filipe Nyusi será igual a si próprio na sua forma de ser e estar
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Naquele que era o derradeiro mo-
mento da Sessão de informações do 
Governo, ocorrida última quinta-feira, 
Caifadine Manasse, deputado da AR 
e porta-voz do partido Frelimo, de-
pois de falar do impacto da Covid-19 
na economia do país e do mundo no 
global, debruçou-se sobre a paz.

“A paz é o sangue que corre nas 
veias do nosso Presidente Filipe Ja-
cinto Nyusi, por isso é que o vemos, in-
cansavelmente, na busca de soluções 
e caminhos para uma paz efectiva 
para o povo moçambicano. Não res-
tam dúvidas para ninguém que 
Moçambique é exemplo mundial na 
dialéctica dos contornos para suporte 
da paz, olhando para os ciclos que têm 
a sua origem em 1992 com a assina-
tura do Acordo Geral de Paz em Roma”, 
disse na sua intervenção.

Estes ciclos, segundo o parlamen-
tar, têm rosto para cada um deles e 
responsabilidades para cada um em 
razão dos acontecimentos de cada 
etapa.

“A paz não é sistémica, a paz é es-
trutural e responde ao comando da 
vontade das partes onde ninguém 
engana a ninguém e o povo é que 
ganha”, considera, para de seguida ref-

O falso alarme activado pela Am-
nistia Internacional, no seu último 
relatório sobre a situação dos di-
reitos humanos em Cabo Delgado, 
está a constituir o cerne da dis-
cussão, envolvendo vários actores, 
de entre eles os representantes das 
Organizações da Sociedade Civil 
que, no debate sobre o assunto, 
não olham para as inverdades que 
o documento encerra, descreven-
do-o como autêntico.

Falso alarme captura ONG 
nacionais

acusadas de mentir para proteger os 
seus maridos”.

Este relatório, baptizado pelas OSC 
nacionais, pode não estar a reflectir a 
verdade, porque os seus autores não 
foram ao terreno para aferir a verdade 
fática, como se recomenda em qual-
quer trabalho do campo. É por isso 
que, para se ter uma melhor percep-
ção do assunto, na tarde da última sex-
ta-feira, o “Público  ˮ tentou entabular 
uma conversa sobre o assunto com o 
presidente da Comissão Nacional dos 
Direitos Humanos (CNDH), Luís Biton 
que, evocando questões de agenda, 
acabou não falando ao Jornal. Ele es-
tava reunido e tinha outras sessões por 
cobrir, não lhe restando tempo para 
nada. Mas o ZAMBEZE, na sua edição 
semanal, datada de 11 de Março cor-
rente, cita Luís Biton a dizer que “duvida 
do conteúdo do relatório da Amnistia 
Internacional”. 

Biton, na sua intervenção, recon-
hece a dimensão da força, o que em 
algum momento pode abrir espaço 

de estarem a violar os direitos huma-
nos e de não se preocuparem em pro-
teger a população, esquecendo, por 
completo, que o papel de um Gover-
no e das FDS é proteger a população.

Refira-se que não é a primeira vez 
que a Amnistia Internacional acusa o 
Governo moçambicano e as FDS de, 
alegadamente, estarem a violar os 
direitos humanos no combate ao ex-
tremismo islâmico que desde o verão 
de 2017 promove ataques, decapita-
ções e sequestros de mulheres e crian-
ças nos distritos localizados a norte da 
província de Cabo Delgado.

Dados oficiais estimam em pouco 
mais de 670 mil deslocados internos 
por causa do extremismo Islâmico no 
norte de Cabo Delgado. Este facto le-
vou a que Moçambique fosse citado 
num relatório internacional como 
parte contribuinte dos 80 milhões de 
deslocados existentes no mundo.

A maioria dos deslocados que fo-
gem dos ataques armados protago-
nizados pelos terroristas, além da zona 
sul da província de Cabo Delgado, 
procuram também pelos locais segu-
ros em Nampula, Niassa e Zambézia, 
sendo que a maioria dessas pessoas 
são mulheres e crianças.

“Segundo testemunhas, soldados 
das FADM maltratam também a pop-
ulação civil quando são destacados 
para a proteger”, lê-se nas conclusões 
do documento da AI, cuja cópia está 
na posse do Jornal Público, avançando 
ainda que “espancamentos aleatórios 
não são raros e durante as agressões, 
os soldados e polícias acusam os ci-
vis de proteger o grupo armado Al-
Shabab, além de as mulheres, que se 
encontram sozinhas em casa, serem 

ajuda aos grupos-alvo desfavorecidos 
e seu desenvolvimento social, cívico e 
económico, em função da sua nature-
za e dos grupos-alvo.

Assim sendo, além da prestação 
de contas aos doadores, em nome da 
transparência e para o conhecimento 
público e dos beneficiários das ac-
tividades implementadas, sempre se 
mostrou fundamental a explicação aos 
moçambicanos, particularmente às 
comunidades de Cabo Delgado, sobre 
como o dinheiro doado às OSC, em 
nome dos desfavorecidos, está a ser geri-
do, tal como acontece às ONG interna-
cionais que nos seus países, às vezes, são 
chamadas aos respectivos parlamentos 
para os devidos esclarecimentos. 

Em Moçambique, as OSC são de 
natureza “sem fins lucrativos”, mas 
gerindo avultadas somas em din-
heiro, inclusive pagando subsídios a 
“voluntários”, muito acima dos salários 
médios praticados na função pública. 
No entanto, não são submetidas ao 
escrutínio fiscal e público, havendo ca-
sos e não poucos, em que as OSC en-
veredam por esquemas de corrupção 
e de gestão danosa e que degeneram 
em conflitos intra e inter-institucionais, 
levando com que os doadores fechem 
a “torneira de dinheiro” e dá-se a falên-
cia de tais organizações. 

Os doadores tinham que, nas pro-
visões orçamentais, garantir e obrigar a 
uma dotação financeira para publica-
ção em jornais de maior circulação dos 
tais relatórios e contas. Assim, estar-se-
ia a corrigir e muitas OSC deixariam de 
mobilizar fundos em nome dos desfa-
vorecidos para o benefício próprio.

ESTABILIDADE DE VOLTA

Contrariando informações contidas 
no relatório da AI, o Governo, através 
do primeiro-ministro, Carlos Agostinho 
do Rosário, diz que a estabilidade está 
“gradualmente” a voltar à província de 
Cabo Delgado, mas admitiu que o im-
pacto do terrorismo persiste na região. 

O governante falou deste assunto 
na abertura da sessão de informações 
do Governo à Assembleia da Repúbli-
ca (AR), onde apontou que, apesar de 
registar progressos, reconheceu que 
Cabo Delgado continua a ser assolada 
pela acção de grupos armados.

Carlos Agostinho do Rosário avan-
çou ainda que o Governo vai continuar 
a fortalecer a capacidade operativa às 
FDS.

para comportamentos desviantes da 
corporação, mas sublinha que qual-
quer acusação seja acompanhada de 
provas apuradas a partir do terreno. 

No entanto, isto não é o que fez a 
AI, que produziu o seu relatório à dis-
tância, usando como mascote as van-
tagens que a ficção proporciona na 
produção de matéria falsas.

As ONG nacionais, por distracção ou 
não, receberam o documento com agra-
do e, servindo-se de apoios que recebem 
dos países nórdicos, começaram com 
propagandas fúteis, dando conta de o 
governo não estar a proteger os direitos 
humanos em Cabo Delgado, alegada-
mente violados pelas FDS.

FISCALIZAR DINHEIRO DAS OSC

Os financiamentos e doações às 
OSC nacionais configuram-se em 
apoios dos povos dos países originári-
os dos fundos para o povo moçam-
bicano, sendo as agremiações locais 
intermediárias para a protecção e 
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 Publicado no início deste mês pela 
Amnistia Internacional (AI), o relatório 
em causa peca por não condizer com a 
realidade que se vive no terreno, pontifi-
cando-se como dos primeiros agravos 
o facto de os seus autores terem real-
izado o seu trabalho via satélite, não se 
deslocando ao terreno para vivenciar 
de perto o problema de Cabo Delgado. 

É este relatório que, por algumas Or-
ganizações da Sociedade Civil (OSC), 
é considerado justo, autêntico e em 
condições aceitáveis para o consumo 
doméstico e internacional. 

Na essência, o documento em 
alusão é “copy and past” do relatório dos 
Direitos Humanos em Moçambique, 
referente ao ano 2019, divulgado pelo 
departamento do Estado Americano, 
em Janeiro do ano em curso.

Nas suas conclusões, a AI refere, 
no seu relatório, que as vítimas e so-
breviventes do conflito armado terão 
contado àquela organização que são 
constantemente sujeitas a assédio e 
extorsão pela Polícia, facto que, segun-
do fontes do Serviço de Informação e 
Segurança do Estado (SISE), não pode 
constituir a verdade, porque a principal 
vocação da Polícia é garantir a segu-
rança de pessoas em todos as situações.

As supostas vítimas ouvidas pela AI, 
teriam relatado que ao viajar entre a ci-
dade de Pemba e as zonas de conflito, 
são mandadas parar e assediadas em 
postos de controlo da Polícia, que lhes 
exige o pagamento de suborno. Num 
dos casos, diz a AI, a Polícia ameaçou 
chamar um carro policial para levar 
um homem, o que ele receou ser uma 
ameaça de o tornar vítima do desapa-
recimento forçado. 

Em Cabo Delgado, o terrorismo 
continua a multiplicar vítimas, razão 
pela qual o assunto ainda domina 
a agenda das organizações interna-
cionais (ONG), por se tratar de uma 
questão sensível sobre os mais fun-
damentais direitos humanos dos 
cidadãos. Várias pessoas estão em 
situação de refugiados dentro e fora 
da província de Cabo Delgado, mas 
não é por aí onde a AI vai ter que se 
aproveitar da ocasião, para enganar a 
comunidade internacional e fomen-
tar hipocrisias, distorções e trafulhices 
no país, usando como escudo as OSC 
moçambicanas, cujos representantes 
não se cansam de fazer análises infun-
dadas sobre a matéria em apreço.

Paradoxalmente, a AI, no seu 
relatório de 02 de Março corrente, ata-
ca e acusa o Governo moçambicano e 
as Forças de Defesa e Segurança (FDS) 

- O barulho começa com o lançamento dum relatório, pela Amnistia Internacional, contendo várias inverdades sobre os direitos 
humanos em Cabo Delgado

Hipocrisias, distorções e trafulhices 

Caifadino Manasse, porta-voz da frelimo

Carlos Agostinho de Rosário, Primeiro Ministro Luís Bitone, presidente da CNDH
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Sapiência

O Presidente da República e Coman-
dante-Chefe das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS), Filipe Nyusi, nomeou, 
na tarde da última sexta-feira, Joaquim 
Rivas Mangrasse para o cargo de chefe 
do Estado-Maior-General das Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique 
(FADM). Mangrasse que também foi 
promovido a almirante, sucede ao 
cargo de Eugénio Mussa, que perdeu 
a vida, vítima de doença, em Fevereiro 
passado, 19 dias após a sua indicação 
ao alto cargo do Exército Nacional.

Até à data da sua nomeação, Man-
grasse era chefe da Casa Militar da 
Presidência da República, cargo que 
detinha desde finais de Junho de 2015.

Além da nomeação de um novo 

chefe do Estado-Maior-General, Nyusi, 
no uso das competências que a lei lhe 
confere, realizou alterações na estrutura 
das Forças Armadas, com destaque para 
as indicações de Cristóvão Artur Chume 
para o cargo de comandante do ramo 
do Exército e Cândido José Tirano para 
comandante do ramo da Força Aérea.

As alterações na estrutura orgânica 
das Forças Armadas ocorrem numa 
altura em que o Exército Nacional se 
desdobra em operações para travar 
grupos armados que têm protagoniza-
do ataques, desde Outubro de 2017, 
em distritos mais a norte, em Cabo 
Delgado, uma província que, no mapa 
do mundo, é descrita como rica em re-
cursos minerais.

O Canhão

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

Nos últimos tempos a vida conjugal 
é bem complicada e não tem duração, 
se calhar devido a movimentação de 
pessoas dos campos para as cidades. 
Hoje, assistimos novelas a retratar 
problemas nos lares e outros acon-
tecimentos sociais, que para a nossa 
conjuntura social não se adequa à 
nossa realidade. No campo as coisas 
são outras e a tradição ainda mantém-
se. O respeito pelo parceiro tornou-se 
tradição. O homem pode casar as 
mulheres que achar, dependendo da 
sua capacidade de gestão. Os homens 
que têm mais de duas mulheres são 
homens respeitados nas povoações. 
São homens com muita riqueza, mui-
ta ordem. Têm gado bovino, caprino, 
machambas, dinheiro e muitos filhos. 

O tema de hoje não vai por aí, incide 
na vida da madrasta e dos enteados. 
As perguntas que ficam são: O que 
vale ser enteado? Por que tanto ódio 
para um enteado? Que mal tem um 
enteado?

 Cada dia que passa vemos nas ruas 
da cidade de Maputo crianças a correr 

de um lado para o outro, atrás dos car-
ros pedindo esmola, com a alegação 
de que a madrasta correu-lhe de casa, 
ou a sua progenitora separou-se do 
pai e vive com um outro marido, o seu 
pai não liga os problemas ou está a tra-
balhar na RAS. Estas crianças abando-
nam a casa e juntam-se a outras que 
vivem nas mesmas condições. 

Para sustentar este fenómeno fa-
lei com algumas pessoas que levam 
esta experiência, algumas das quais 
jovens. As primeiras afirmações de-
stas mulheres apontam o enteado 
como o inimigo nº1 e a sogra como a 
inimiga nº2, e outra família do marido. 
As madrastas não gostam dos entea-
dos e preferem o marido, mesmo 
sabendo que conheceu este homem 
com filhos.  

Apesar de gostar do marido não é 
a pessoa em si que incomoda, é sim 
o que ele representa. O ciúme da ma-
drasta começa quando o pai dos filhos 
presta carinho nos seus filhos. Quando 
procura saber dos seus filhos se jan-
taram ou não. Almoçaram ou não. 
Matabicharam ou não, enfim… 

Entretanto, quando assim começa 
a mulher entra em colisão. Promete-
se separação, até a morte. Vida dura e 
difícil de encará-la. Mas, porque o filho 
é uma coisa maravilhosa e é um amor 
completamente diferente do que 
sentimos por uma mulher, o homem 
tenta resistir. Só que a resistência não 

dura, com o medo de perder a mulher. 
Alguns homens fracos e sem coragem 
de decidir correm com os filhos. Outros 
mandam os filhos para a casa dos avós, 
irmãs, tios, etc. 

Entretanto, o meu apelo às madras-
tas é de tirarem isso das suas cabeças, 
pois é desumano porque a criança 
não é culpada pelos problemas que 
levaram à separação. Na vida é preciso 
deixar de remexer no passado, viver o 
presente e o futuro.

Tive uma conversa com uma ma-
drasta de três enteados e disse-me 
que os seus enteados aparentemente 
são bonzinhos e muito espertos. Para 
ela não sentir ciúmes tem se posto no 
seu lugar. 

“Coloco-me no meu lugar. Cuido 
deles como se fossem meus filhos. Sou 
muito generosa e permito que o pai 
faça tudo por eles. Sinto ciúmes, mas 
que fazer”.

Falei também com algumas jovens 
a respeito desta posição de madrasta 
e dizem que ser madrasta é um so-
frimento. É uma tortura psicológica. 
Uma delas disse que no dia que vier a 
gostar de um homem que tem filhos 
vai pedir ao marido para separar-se 
dos enteados. Nunca posso viver na 
mesma casa, ou seja, na casa deixada 
pela mãe dos meus enteados. Por 
outro lado, não posso viver com um 
homem que tem filhos”. Que coisa má. 
DEUS é que sabe!

Queremos Forças Armadas robus-
tas e com visão própria para resolver os 
conflitos do país. Esperamos que, com 
as reformas feitas pelo Chefe de Estado, 
as Forças Armadas consigam "devolver 
tranquilidade" ao centro do país, região 
que tem sido palco de incursões ar-
madas de um grupo dissidente da RE-
NAMO.

Com a nomeação destes, espera-
mos que uma luz se visualize no fundo 
do túnel, iluminando a estabilidade 
que o país persegue, não só na região 
centro do país, onde a Junta Militar da 
Renamo, liderada por Mariano Nhon-
go, continua a promover ataques a civis 
e destruição de importantes empreen-
dimentos sociais e económicos, mas 

em Cabo Delgado, a província afectada 
pelo terrorismo.

Refira-se que a violência armada em 
Cabo Delgado, onde se desenvolve 
o maior investimento multinacional 
privado de África, para a exploração 
de gás natural, começou há cerca de 
quatro anos e está a provocar uma 
crise humanitária com mais de duas 
mil mortes e 670 mil deslocados, 
concentrando-se sobretudo na capi-
tal provincial, Pemba. Por isso, o nosso 
maior desejo é ver as Forças Armadas 
a trazer uma melhor abordagem para 
pôr fim a este problema e devolver a 
estabilidade à zona, contribuindo, con-
sequentemente, para o desenvolvim-
ento do país.  

O nosso maior desejo, que, afinal, co-
incide com o da maioria dos 30 milhões 
de moçambicanos, é ver chegada a paz 
efectiva e definitiva, para que cada um 
possa desenvolver livremente as suas 
tarefas e atribuições, em prol do desen-
volvimento.

Episódios de guerra são inúmeros, 
todos eles lamentáveis e, de certa ma-
neira, surreais na história do nosso país. 
Mas não é sobre isso que pretendemos 
abordar, pois o momento é de cura das 

feridas provocadas pelo conflito, camin-
hando ao encontro da paz definitiva. 

E assim, associamo-nos ao compro-
misso do Governo de reforçar continu-
amente a capacidade operativa das 
Forças de Defesa e Segurança para o 
cumprimento da sua nobre missão de 
defender a pátria e a integridade ter-
ritorial. 

Queremos aqui juntar a nossa voz 
à do Governo, apelando a todos os 
jovens enganados em acções dos ter-
roristas, no Norte do país, e nos ataques, 
na zona centro, para que voltem às suas 
casas e se juntem às suas famílias, de 
modo a participarem no desenvolvi-
mento.

É importante que estes mesmos 
jovens saibam que o Governo está 
comprometido com o processo de 
Desarmamento, Desmobilização e Re-
integração (DDR) que, na nossa óptica, 
tornou-se irreversível com a abrangên-
cia, até ao momento, de cerca de 1.500 
guerrilheiros da Renamo, o que repre-
senta cerca de 30% de um efectivo es-
timado em 5221 homens. Isto sinaliza 
que o DDR está a conhecer progressos 
assinaláveis e que a paz definitiva está 
cada vez próxima.

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

Vamos ser breves e directos. A 
pandemia veio confirmar a tese de 
que o Governo moçambicano  deve 
investir seriamente na educação e na 
saúde, por serem estas as duas áreas 
mais importantes para que não ten-
hamos problemas ainda mais sérios 
no futuro. Aliás, isto já o dissemos 
noutras vezes nos artigos que apre-
sentámos, e defendemos que esta 
era a função principal de um governo 
que pretende que o seu povo viva 
com saúde, inteligência, educação e 

ELÍSIO DE SOUSA  (Analista)

As últimas informações referentes 
ao terrorismo em Cabo Delgado, dão 
conta de que os Estados Unidos da 
América divulgaram uma informação 
supostamente “Bombástica” que (fi-
nalmente?), acabou descobrindo que 
o que se passa na província de Cabo 
Delgado desde Outubro de 2017, 
tem o nome de Terrorismo. Algo que, 
segundo os americanos, acreditava-se 
que os moçambicanos ainda não sabi-
am e que paradoxalmente, o mesmo 

GUILHERME ALEXANDRE*

Caro Leitor, para compreender a 
vida política, é essencial conhecer o 
conceito de Estado de Direito, que 
pode ser definido simplesmente 
como um Estado que se limita, orga-
niza e busca a sua legitimidade através 
do Direito, obedecendo a princípios 
fundamentais e superiores à mera lei, 
como os consagrados na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. As-
sim, distingue-se de um Estado de 
mera legalidade, em que apenas rel-
eva o ser-legal e não o dever-ser-legal. 
Num Estado de Direito, não basta 
existir uma lei a permitir ou a ausên-
cia de uma lei a proibir para algo ser 
aceitável, pois há leis que devem ne-
cessariamente existir, como as leis que 
concretizam a Constituição.

Aquilo que os órgãos de soberania 

fenómeno, ao mesmo tempo é “Glob-
al”, porque dizem eles ter algumas 
ramificações como o ISIS/Síria/Congo 
e, ao mesmo tempo, é meramente 
“Local”, uma vez que os de Moçam-
bique não têm nada a  ver com os do 
Congo e nem com os da Síria (se você 
não entendeu, estamos juntos).

Mais novas vindas da América, dão 
conta que, finalmente, já sabemos 
quem é o líder de toda essa trapalhada 
de Cabo Delgado, pois que gentil-
mente o Departamento de Segurança 
de lá afiançou-nos que o “boss” dos 
terroristas se chama Abu Y. Hassan e 
que todas as empresas e pessoas em 
Moçambique são proibidas de patroci-
nar ou dar dinheiro ao senhor Hassan. 

devem, podem e não podem fazer 
está escrito desde que a vontade do 
povo, onde reside a soberania da 
República, formalizou a ideia de Di-
reito que quis para nos reger, primeiro 
elegendo os Deputados à Assembleia 
Constituinte e, posteriormente, os que 
efetuaram revisões à Constituição.

Mas escrevo-vos que o nosso Es-
tado de Direito está ferido e isto não se 
baseia numa mera classificação base-
ada em mais ou menos critérios, mas 
sim numa análise ao cumprimento 
e violação daquilo que este deve ser. 
E, para falar do estado do Estado de 
Direito, não posso deixar de falar no 
estado do Direito, isto é, do conjunto 
das normas que nos regem e a sua 
vigência efetiva.

instrução académica,  como forma de 
contribuir e  participar activamente no 
desenvolvimento económico e social  
do país. Não podemos continuar a 
ouvir e ver que estas duas áreas estão 
nas prioridades do Governo quando 
na prática as verbas a elas alocadas 
não são suficientes para que se realize 
o interesse comum. Não queremos 
também questionar a importância 
que têm as demais infra-estruturas 
económicas e sociais no geral, con-
tudo, pretendemos defender que 
não se pode deixar para mais tarde o 
que já devia ter sido feito há bastante 
tempo. Os exemplos de descalabro 
que se vivem nas duas áreas e que 
são visíveis nas escolas, nos hospitais 

Resumindo:
Qualquer pessoa que se cruzar com 

o senhor Abu Hassan por aí não pode 
aceitar dar-lhe qualquer esmola ou 
mandá-la via Mpesa, porque senão 
pode ser julgado como criminoso 
no Tribunal de Brooklyn ou qualquer 
outro nos “States”. Essa foi a mensagem 
que América deixou-nos. 

Será que a mensagem é só essa?
Se a minha cabeça servisse apenas 

para albergar chapéus e bonés talvez 
comprasse essa história da justiça uni-
versal americana. Mas porque me pa-
rece que haja mais “pano pra manga” 
prefiro pensar de outra forma e da 
maneira seguinte:

O timing… 

Há casos gritantes, que me deixam 
triste enquanto cidadão, enquanto jo-
vem que perspetiva uma vida em Por-
tugal e enquanto estudante de Direito 
que perspetiva uma carreira:

A Procuradora-Geral da República 
(PGR), Lucília Gago, determinou que 
fosse cumprido um parecer do seu 
Conselho Consultivo (CCPGR), que 
obriga, em razão da hierarquia, os 
magistrados a cumprirem com as 
ordens dadas pelos superiores no 
desempenho das suas funções, sem 
constarem sequer estas ordens do 
processo. Assim, a PGR consagra em 
si controlo de todos os casos na alça-
da do Ministério Público (MP), sem ser 
possível o escrutínio, pois não se sabe 
quem realmente tomou a decisão. 

e centros de saúde a carecer de todo 
o tipo de equipamento, falta de me-
dicamento e de pessoal devidamente 
formado, treinado e tecnicamente ca-
paz. As vacinas de que muito se fala, a 
sua compra deveria estar garantida 
através do Orçamento do Estado, pois 
a Covid 19 é uma doença pública e 
que deveria se ter orçamentado para a 
sua cobertura financeira. Não faz agora 
sentido falar-se em apoios que hão- de 
vir em matéria de vacinas quando nos 
devíamos ter preparado para encarar 
esta pandemia em várias frentes. O 
mesmo em relação às escolas públicas 
que a Inspecção sanitária na área da 
educação devia ter acontecido muito 
antes da pandemia. Significa que o 

É no mínimo muito estranho que 
no momento em que as nossas forças 
estão moralizadas apareçam 2 “new 
players” que são a Amnistia Interna-
cional e os EUA a lançarem água à 
chama. Isto é: A Amnistia Internacional 
chamou os nossos valentes combat-
entes de assassinos e os americanos 
agora dizem que os nossos Soldados 
da linha da frente afinal estão a com-
bater MONSTROS e não “mudjaidines 
magrizelas e esfaimados”.

Essas duas declarações me parecem 
ter como objectivo DESMORALIZAR 
COMPLETAMENTE as Forças de De-
fesa e Segurança. O que aqui assevero 
não é mero vaticínio, mas resultado 
de uma prognose póstuma daquilo 

Este caso tem-se alongado e teve 
mediatismo, o que mais serve para 
mostrar que não há medo do povo e 
que tudo pode ser feito. É, além disto, 
um caso bastante grave porque aca-
ba por condicionar a investigação e o 
cumprimento da Justiça em todos os 
outros casos.

Por exemplo, o MP mandou vigiar e 
fotografar jornalistas, para o que seria 
necessário mandado de um tribunal 
superior. Tal mandado nunca existiu, 
mas a PSP cumpriu com a ordem, vio-
lando os direitos de cidadãos e, mais 
especificamente, dos profissionais 
do jornalismo. Quem vai investigar o 
caso? O Ministério Público.

Também conhecerá que, após a 
escolha de Ana Carla Almeida por 
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Governo foi apanhado de surpresa 
nas duas áreas que são fundamentais 
para a nossa vida.  Pensamos que os 
fundos que o Governo arrecada para o 
Orçamento do Estado são suficientes 
pelo menos para garantir a saúde e 
educação do povo moçambicano. Se 
o dinheiro não chega, então, é altura 
de se cortar uma série de regalias que 
estão a ser dadas às várias pessoas que 
não merecem. Aliás, já nos referimos à 
excessiva mão-de-obra no aparelho 
do Estado.  Há muito funcionários a 
trabalhar no Estado e que precisa de 
ser expurgada, porque muita dessa 
gente não está a fazer nada, ou seja, 
absolutamente nada, senão marcar o 
ponto e passear pelos edifícios públi-

cos ou a ler jornais, a enviar mensagens 
por WhatsApp, a falar nos telemóveis 
e outros nem sequer chegam a apre-
sentar-se ao serviço mas têm direito a 
salários e regalias. Além disso, algumas 
realizações do Governo, como semi-
nários, reuniões técnicas, decorações 
com flores, panos de mesa, buffets, 
champanhes, vinhos, cerveja, etc., de-
veriam ser evitadas ou feitas de forma 
mais económica. O Governo deve ter 
a humildade de saber poupar e evi-
tar a realização de despesas públicas 
desnecessárias. Os hospitais e escolas 
são a grande prioridade do Governo, 
doa a quem doer. São  estas  as  duas  
áreas que devem merecer a atenção  
prioritária do Governo. 

que tem sido a gestão da informação 
nas guerras ao longo da história. Essa 
estratégia foi usada nas duas grandes 
guerras por parte da máquina pro-
pagandista nazista e ainda durante a 
guerra fria por ambos lados. 

O que espero é que os nossos mili-
tares, os respectivos comandos e o 
povo em geral fiquem vigilantes aos 
“bons samaritanos” cheios de boas 
intenções. 

Não trago neste artigo certeza al-
guma, mas se depois de ler este texto 
figurar alguma dúvida no leitor, sig-
nifica que já valeu a pena ter investido 
neste garatujo. 

A dúvida é o primeiro passo para o 
conhecimento…

um júri europeu independente para 
a Procuradoria Europeia, o Governo 
de Portugal e o Ministério da Justiça 
tiveram intervenção direta, men-
tindo sobre o percurso e mérito de 
José Guerra para que fosse este o 
representante do Estado português. 
A Presidência do Conselho, agora 
responsabilidade do Governo de An-
tónio Costa, tal como o Primeiro-Min-
istro António Costa, achou irrelevante 
esta manipulação. As investigações 
do MP não inspiram confiança, como 
já foi visto, restando apenas o Parla-
mento Europeu como última linha 
de defesa da independência e da ver-
dade na formação da Procuradoria 
Europeia.

*In Jornal Observador.pt
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NACIONAL

Governo explica critérios de 
tomada de medidas

Bloqueio de financiamento aos terroristas

Selado diálogo permanente

da situação epidemiológica e da infor-
mação científica disponível procurando 
sempre salvar vidas humanas e manter 
o funcionamento da economia. 

O dirigente que temos vindo a fazer 
referência frisou  que  esta abordagem 
tem em vista reduzir e mitigar os im-
pactos negativos da pandemia nas 
famílias e no sector produtivo, sobretu-
do nas pequenas e médias empresas. 

“Foi neste âmbito que, perante da-
dos epidemiológicos de Novembro 
de 2020, que indicavam uma redução 
do número de casos de COVID-19 no 
país, o Governo aliviou, em Dezem-
bro, algumas medidas restritivas com 
o objectivo de reaminar a actividade 

COMBATER FINANCIAMENTO

Combater o financiamento terroris-
ta tem também efeitos de enfraqueci-
mento de redes de tráfico de droga e 
junta-se a outras medidas que os EUA 
estão a tentar implementar, como 
segurança acrescida nas fronteiras ou 
treino e reforço das capacidades anti-
terroristas no Governo moçambicano.

Por seu turno, Michael Gonzales, 
Sub-Secretário-Adjunto do Gabinete 
de Assuntos Africanos no Departa-
mento de Estado norte-americano, 
acrescentou que os EUA dão atenção 
“também às causas socioeconómicas 
da ameaça, combatendo mensagens 
do ISIS e fornecendo mais oportuni-
dades económicas e de resiliência na 
comunidade, para que a atracção à 
violência extremista seja reduzida”.

Os responsáveis do Governo norte-
americano disseram que há evidências 
irrefutáveis da ligação entre o ISIS com 
o ramo em Moçambique, escusando-
se a dar outas explicações, por serem 
“informações confidenciais e sensíveis”.

Gonzales referiu, no entanto, que 
entre 2019 e 2020 verificou-se uma 
“importante evolução da ameaça” do 
Estado Islâmico em toda a África, inclu-
indo Moçambique, com mais ataques 
de ramos fora do Iraque e Síria e que 
coincidiram com uma “reorganização 
interna” do grupo, realizada para “del-
egar decisões e recursos aos ramos e 
afiliados em todo o mundo”.

Moçambique sofreu a “manifesta-
ção mais dramática” desta ameaça em 
África, considerou Gonzales.

Refira-se ainda que os acontecimen-
tos em qualquer parte do mundo que 
afectam o ISIS têm impactos gerais 
nesta rede global e que o departamen-
to mediático do Estado Islâmico tem 
estado sob pressão e enfraquecido por 
acontecimentos em vários locais.

da Renamo e ao do MDM”, disse 
Roque Silva para quem “ indepen-
dentemente da linha política, há algo 
que nos une: A Moçambicanidade. 
Temos que nos unir à volta do desen-
volvimento do país”, referiu Silva.

Ainda sobre a indisponibilidade mani-
festada pelo anterior SG da Renamo, 
Roque Silva garante que o diálogo 
nunca parou e sempre houve encontros 
com partidos extraparlamentares, nos 
quais, segundo ele, têm havido debates 
produtivos sobre a vida do país e não só.

Ainda no espírito de diálogo per-
manente, o SG da maior  e mais antiga 
formação política do país, o projecto 
de paz deve ser consolidado “ acredito 
ter sido um bom começo”.

No que se refere à implatação da de-
mocracia no terriotório moçambicano, 
o dirigente referiu que a nível do mun-
do não existe um modelo democráti-
co acabado, daí a necessidade do  seu 
aprimoramento permanente.

André Magibire expôs que a Re-
namo pretende que haja um diálogo 
permanente entre os diferentes acto-

res da sociedade sobre o futuro deste 
país, que está nas mãos dos políticos.

“Não me posso reconciliar com An-
tónio ou Mabunda sem estar reconcili-
ado comigo, primeiro. Não pode haver 
um partido a ser escorraçado pelo 
outro”, disse Magibire defendendo a 
necessidade de solução de qualquer 
diferendo por via do diálogo.

Ainda na perspectiva da manuten-
ção de um ambiente de paz e tolerân-
cia entre diversos actores políticos, 
sem apontar especificamente os mo-
mentos de campanha eleitoral que 
têm sido palco de confrotações entre 
militantes de diferentes partidos políti-
cos,  Magibire garantiu que caso um 
membro do seu partido se envolva 
em provoções contra os outros parti-
dos, a sua formação política não exitará 
em tomar medidass.

“Se um membro da Renamo pro-
vocar os outros, temos como gerir. 
Assinámos um comprmisso de diálo-
go permanente. A paz e reconciliação 
passam pelo diálogo permanente”, 
garantiu o SG da Renamo.

de segunda vaga desta pandemia”. 
“Como se pode constatar, as de-

cisões que o Governo toma em cada 
momento para fazer face à propaga-
ção da COVID-19, têm sempre em 
conta a dinâmica da evolução da pan-
demia e o seu impacto na vida sócio-
económica do país”, argumentou o 
governante.

RECOLHER OBRIGATÓRIO

No que tange aos questionamentos 
relacionados com a legalidade do re-
colher obrigatório que vigora entre as 
21 e 04 horas de cada dia, na região do 
Grende Maputo, o coordenador do ex-
ecutivo moçambicano, depois de refutar 
que o Govero tenha agido para violar al-
guma norma constitucional, esclareceu 
que ao  decretar o recolher obrigatório, o 
executivo  fê-lo ciente de que estava a to-
mar uma medida cuja obrigatoriedade 
é, acima de tudo, de carácter cívico. 

Aliás, assegura o PM, as evidências 
científicas indicam que o recolher ob-
rigatório pode contribuir para reduzir 
até quatro vezes as taxas de trans-
missão e até 81% no número médio 
de contactos.

“É neste contexto que em face do au-
mento acentuado do número de casos, 
hospitalizações e óbitos devido à CO-
VID-19, principalmente na região met-
ropolitana do Grande Maputo (cidade 
de Maputo, cidade da Matola, Boane e 
Marracuene), agravámos as medidas 
restritivas para prevenção e combate a 
esta pandemia, introduzindo o recolher 
obrigatório nesta região específica para 

O Departamento de Estado norte-
americano apelidou, quarta-feira, de 
terrorista a organização ISIS-Moçam-
bique, também conhecida como 
Ansar al-Sunna, e o seu líder, Abu 
Yasir Hassan.

O ramo africano do Estado Islâmico 
foi também incluído na classificação 
de terroristas globais especialmente 
designados, implicando que todas 
as suas propriedades sob jurisdição 
norte-americana “são bloqueadas”.

Assim, os cidadãos e entidades 
norte-americanas ficam proibidos de 
se envolver com os designados ou insti-
tuições financeiras relacionadas com as 
actividades terroristas, sob pena de san-
ções, aliás, um comunicado do Depar-
tamento de Estado considera ser crime 
fornecer conscientemente apoio mate-
rial ou recursos ao ISIS-Moçambique, ou 
tentar ou conspirar fazê-lo.

económica e assim mitigar os impactos 
no sector produtivo.  Entretanto, uma 
nova variante da COVID-19, designada 
variante sul-africana, muito mais severa 
e de rápida transmissão alastrou-se por 
todos países da região da SADC, inclu-
indo o nosso país”, avançou o PM. 

O alastramento desta nova variante 
por toda a região da SADC, incluindo 
o nosso país, aliado à fraca observân-
cia das medidas gerais de prevenção 
e combate a esta doença, disse o PM,  
são os principais factores que concor-
reram para que, no início do presente 
ano, fosse registado um novo aumen-
to do número de infecções, hospital-
izações e mortes, “o que designamos 

salvar vidas humanas”, frisou.
Para o goverante que temos vindo 

a citar, o recolher obrigatório foi uma 
medida proporcional à gravidade da 
situação epidemiológica no Grande 
Maputo que, devido à elevada taxa de 
ocupação de camas, apresentava um 
risco de colapso do Sistema de Saúde. 

O PM  acredita que desde a institu-
ição do recolher obrigatório, a taxa de 
positividade, o número de interna-
mentos e o número de óbitos reduzi-
ram significativamente no Grande Ma-
puto, o que indica uma certa eficiência 
desta medida para o alcance do 
principal objectivo que é o de evitar o 
colapso do Sistema de Saúde e salvar 
vidas humanas. 

VACINAÇÃO

Neste momento, referiu o PM, está 
a decorrer em todo território nacional 
o processo de vacinação contra a CO-
VID-19 respeitando as directrizes do 
Plano Nacional da Vacinação. 

“Renovamos o nosso compromisso 
em assegurar que os critérios definidos 
no Plano Nacional de Vacinação contra 
a COVID-19 sejam escrupulosamente 
observados de modo a que a vacina 
chegue de facto aos grupos-alvo 
definidos em cada fase da vacinação”, 
avançou o PM reconhecendo que  “as 
doses da vacina até aqui recebidas, 
não cobrem, ainda, as nossas neces-
sidades tendo em conta o universo 
de concidadãos que deverá ser abran-
gido por este processo”.

Tendo em conta a realidade  ex-
posta, o PM garantiu a continuidade 
da promoção de acções junto dos 
parceiros de cooperação bilaterais e 
multilaterais para obter mais vacinas e 
abranger maior número de moçambi-
canos, o que, na sua óptica, irá concor-
rer para reduzir doenças graves, hos-
pitalizações e mortes causadas pela 
COVID-19. 

Ainda sobre o combate à COVID-19, 
o PM anunciou, em sede do parlamen-
to que o país irá receber, até Maio do 
ano em curso (2021), mais 1.7 milhões 
de doses de vacinas no âmbito dos 
mecanismos bilaterais e multilaterais 
de cooperação. 

“Desde Outubro de 2017, o ISIS-
Moçambique, liderado por Abu Ya-
sir Hassan, terá matado cerca de 1.200 
civis”, referiu a nota, que acrescenta 
que “os ataques do ISIS-Moçambique 
também contribuíram para o desloca-
mento de mais de 670 mil pessoas no 
norte do país."

A violência armada em Cabo Del-
gado, onde se desenvolve o maior in-
vestimento multinacional privado de 
África, para a exploração de gás natu-
ral, está a provocar uma crise humani-
tária com mais de duas mil mortes e 
670 mil pessoas deslocadas, sem hab-
itação, nem alimentos.

A violência surgiu em 2017, e algu-
mas das incursões foram reivindicadas 
pelo grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico, 
entre Junho de 2019 e Novembro de 
2020, mas a origem dos ataques con-
tinua em debate. 

O Governo de Moçambique, perante vários questionamentos dos deputados das três Bancadas Parlamentares 
que compõem a Assembleia da República (AR), que esteve reunida, recentemente, no décimo e décimo primeiro 
dias da III sessão ordinária da IX legislatura para informações do Governo e perguntas ao executivo, através do 
Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário, dentre vários esclarecimentos, explicou os critérios usados (pelo 
Governo), para a tomada de medidas tendentes a conter a propagação do coronavírus, o causador da Covid-19.

O bloqueio das transacções finan-
ceiras relacionadas ao terrorismo é 
a chave para combater o problema 
que se vive em Cabo Delgado. Para 
já, o Governo norte-americano 
está a trabalhar para que o “su-
porte material” dos grupos dos ter-
roristas seja cortado.

Os secretários-gerais da Frelimo 
e Renamo, Roque Silva e André 
Magibire, respectivamente, num 
encontro em Maputo, selaram, 
semana pasada, um entendi-
mento para o cultivo da cultura de  
diálogo permanente sobre a paz 
e debate de ideias, entre as duas 
formações políticas, para o bem da 
sociedade moçambicana.

Em sede da AR sobre a Covid-19

Bóia de salvação para Cabo Delgado

Encontro entre SG da Frelimo e Renamo

DANIEL MAPOSSE                                     
Foto: GIPM

É que as Bancadas Parlamentares 
da Frelimo, Renamo e MDM, depois 
de solicitarem, do Governo, informa-
ções sobre a pandemia da COVID-19, 
gestão dos fundos alocados para o seu 
combate, e apoio às famílias carencia-
das, e após as competentes respostas 
pelo Governo, na voz do Primeiro-Min-
istro (PM) Carlos Agostinho do Rosário,  
os deputados, no mommento reser-
vado às insistências, além da questão 
relacionada com os fundos, quiseram, 
igualmente, saber, no detalhe, sobre os 
critérios em que o executivo se baseia 
para a tomada de algumas medidas 
que, em alguns fóruns, questiona-
se sobre a sua legalidade, como é o 
caso do confinamento na Região do 
Grande Maputo que compreende 
Boane, Marracuene e as cidades de 
Maputo e Matola.

Para justificar, o coordenador do 
Governo de Moçambique, o PM (em 
Moçambique o chefe do Governo é 
o Presidente da República), explicou 
que sendo a gestão da pandemia da 
COVID-19 um fenómeno novo, há que 
se ter em conta o facto de, a cada dia, 
os decisores estarem em processo de 
aprendizagem para a sua mitigação.

“Conforme nos referimos na nossa 
intervenção inicial, a gestão da pan-
demia da COVID-19 é um fenómeno 
novo com o qual temos estado a apre-
nder a lidar  todos os dias.  O compor-
tamento do vírus é imprevisível com 
tendência para mutações constantes 
e aparecimento de novas variantes. É 
assim como acontece no nosso país 
e em todo mundo. É por esta razão 
que os governos ajustam as medidas 
restritivas de prevenção e combate à 
COVID-19, relaxando-as ou reforçan-
do-as, em função da situação epidemi-
ológica de cada momento e de novas 
evidências científicas”, assegurou.

O CASO DE MOÇAMBIQUE

Referindo-se, especificamente, a 
Moçambique, Carlos Agostinho do 
Rosário garantiu que no país, as medi-
das também são tomadas em função 

MIGUEL MUNGUAMBE                                    
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Em Moçambique, o terrorismo 
consiste no uso de violência por meio 
de ataques à população de Cabo 
Delgado e ao Governo, visando a 
disseminação do pânico para a con-
cretização de um objectivo ainda não 
conhecido, embora se acredite que tal 
objectivo tenha uma motivação reli-
giosa, política e/ou socioeconómica. 
Para orquestrar os seus ataques, os 
grupos terroristas precisam de um el-
emento chave: o dinheiro, sem o qual 
as organizações terroristas não seriam 
capazes de treinar e armar os seus in-
tegrantes, além de financiar as viagens 
e acomodações necessárias para o pla-
neamento dos seus actos.

Aliás, a interrupção de transacções 
financeiras relacionadas ao terrorismo 
contribuiria para combater o prob-
lema e haveria de prevenir ataques 
futuros, podendo ainda gerar informa-
ções que auxiliem investigações em 
andamento. 

Cada vez mais, os governos de 
todo o mundo precisam de se unir 
no desenvolvimento de políticas 
voltadas ao combate à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do ter-
rorismo (PLD-FT). Possivelmente, é 
por esta razão que os responsáveis 
do Governo norte-americano, na voz 
de John Godfrey, novo coordenador 
interino do contra-terrorismo no Gov-
erno dos Estados Unidos da América 
(EUA) e enviado especial interino da 
Coligação Global para Derrotar o Es-
tado Islâmico no Iraque e Síria (ISIS) 
consideraram, numa conferência 
virtual, haver necessidade de se que-
brar o financiamento dos grupos ter-
roristas designados, no caso do nosso 
país, ISIS-Moçambique.

“As designações são dos instrumen-
tos mais importantes que temos para 
quebrar as redes financeiras e redes 
de apoio de que os grupos terroristas 
precisam para explorar a violência e re-
alizar ataques, além de dar um aviso à 
comunidade internacional”, acrescen-
tou John Godfrey.

A designação pública de grupos 
terroristas e outras “linhas de esforços” 
seguidas pelos EUA no continente 
africano e em Moçambique, em par-
ticular, “reflectem uma abordagem 
abrangente sobre a ameaça terrorista 
no país”, afirmou o novo coordenador 
interino do contra-terrorismo.

DANIEL MAPOSSE                                  
Email: dcmaposse@gmail.com

Trata-se de um encontro histórico 
entre a Frelimo e Renamo, na medida 
em que, desde a sua fundação, os 
secretários-gerais dos dois partidos 
nunca tiveram encontros conhecidos 
oficialmente (se é que houve algum), 
muito menos no reduto de um deles. 

Depois da conversa entre os dois 
dirigentes, que não teve cobertura por 
parte de jornalistas   por “questões pro-
tocolares”, Roque Silva, Secretário-Ger-
al (SG) do partido governamental, a 
Frelimo, explicou que desde o início do 
seu mandato como SG do seu partido, 
uma das prioridades da sua direcção 
foi sempre o cultivo de diálogo com 
outras forças vivas da sociedade.

Para ilustrar a avidez da sua formação 
política pelo diálogo, o número dois 
da direcção da Frelimo depois de Filipe 
Nyusi que é Presidente, fez saber que, no 
passado, já havia endereçado convite ao 
anterior SG da Renamo mas evocando 
várias razões, sempre esteve indisponível.

“Desde que fomos eleitos (SG), deci-
dimos partilhar o diálogo. Já tinhamos 
falado do convite ao Secretário-Geral 

- Governo norte-americano adopta medidas que irão quebrar as redes financeiras e de apoio aos terroristas baseados em Cabo Delgado 

Roque Silva, SG da Frelimo André Madjibiri, SG da Renamo

Carlos Agostinho de Rosário na sessão de informações do Governo

NACIONAL
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SUMÁRIO
Conselho de Ministros:
Decreto n.º 7/2021:
Revê as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a 
Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 2/2021, de 4 de Fevereiro.
 

CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 7/2021

de 5 de Março

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da pandemia da CO-
VID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 2/2021, de 
4 de Fevereiro, ao abrigo do disposto na alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 
24 de Agosto, o Conselho de Ministros decreta: 

Artigo 1

(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho, decretados no artigo 
1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.

Sexta-feira, 5 de Março de 2021 I SÉRIE — Número 44

Artigo 2

(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da pandemia da CO-
VID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.

Artigo 3

(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e instituições públicas e 
privadas, no território nacional.

Artigo 4

(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as seguintes:
a) uso de máscaras; 
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse; e
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.

Artigo 5

(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias consecutivos todas as 
pessoas que tenham tido contacto directo com casos confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) apresentar um comprovativo de teste de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) com resul-
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DIVULGAÇÃO

O trabalho correu mal em Niassa

- Matsangaissa expõe fragilidades

- Em causa suspensão e encerramento de escolas de condução 

Acentuam-se clivagens na Renamo

Contas do INATTER no vermelho

O maior patido da oposição no 
país, a Renamo, desde a morte de 
Afonso Dhlakama, está a experi-
mentar diversos momentos de lu-
tas internas, que tiveram como 
ponto mais alto o surgimento da 
Junta Militar da Renamo (JMR). A 
recente aparição pública de André 
Oliveira Matade Matsangaissa Jr e 
os pronunciamentos de Mariano 
Nhongo são a face visível de uma 
crise que pode dividir aquele par-
tido liderado por Ossufo Momade.

As contas do Instituto Nacional de Transportes Terrestres (INATTER), delegação provincial do Niassa, estão no 
vermelho, devido ao fraco nível de captação de receitas, ao longo do transacto ano, período durante o qual as 
escolas de condução, que são as principais fontes de receitas para aquela instituição pública, terem passado 
maus momentos por causa da Covid-19. 

DANIEL MAPOSSE                                             
Email: dcmaposse@gmail.com

É que, desde o falecimento de Afonso 
Dhlakama e consequente convocação 
do congresso que elegeu Ossufo Mo-
made para presidente da Renamo, o 
maior partido da oposição do país, nunca 
gozou de “boa saúde interna” e as cliva-
gens tiveram o seu expoente máximo no 
surgimento da JMR liderada por Mariano 
Nhongo que desde o princípio contestou 
a liderança de Ossufo Momade.

A eleição de Mariano Nhongo, num 
congresso da JMR, algures na Serra da 
Gorongosa, foi anunciada a 19 de Agosto 
de 2019. O mote do surgimento daquele 
movimento, segundo os seus mentores, 
é a contestação a Ossufo Momade que 

FABIÃO, em Lichinga                                               
Email: fabioninho.p@gmail.com

O delegado do INATTER, no Niassa, 
Eduardo Afonso, na apresentação do 
seu informe ao Secretário de Estado, 
Dinis Vilanculo, explicou que por de-
trás das quebras, estaria a suspensão 
e encerramento das únicas três esco-
las de condução, nomeadamente, a 
da Diocese e de Nzeru, localizada na 
cidade de Lichinga, e a de Ncapunda, 
em Cuamba, que em cumprimento 
das orientações do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, devido à pan-
demia da Covid-19, ficaram interditas 
de funcionar.

O delegado Afonso explicou que, em 
termos numéricos, para a secção de cer-
tificação, em 2020, foram obtidos mais 
de cinco milhões, quinhentos e trinta 
e nove mil meticais (5.039.000,00Mt), 
contra os oito milhões, oitocentos e dois 
mil meticais (8.802.000,00Mt), em 2019, 
correspondendo a menos de três mil-
hões e duzentos e sessenta e dois mil 
meticais de colecta. 

Já para o sector de veículos, no ano fin-
do, entraram nos cofres do INATTER um 
milhão e trezentos e cinquenta e três mil 
meticais, contra os dois milhões e trezen-
tos e onze mil meticais em 2019, o equiv-
alente a um decréscimo de novecentos 
e cinquenta e oito mil meticais. 

No que diz respeito à aplicação de 
multas por diversas irregularidades 
constatadas em alguns transportado-
res terrestres, o montante máximo foi 
de pouco mais de três milhões e oi-

é acusado, por aquele grupo, de ter ex-
cluído do processo de Desmobilização, 
Desarmamento e Reintegração (DDR) 
60% dos militares da Renamo. 

Pouco tempo depois da sua cria-
ção, depois de várias ameaças nesse 
sentido, a JMR avançou com ataques 
armados a alvos civis nas províncias de 
Manica e Sofala, no centro do país.

Aliás, o surgimento da JMR expôs 
publicamente a falta de consistência  
interna do partido de Ossufo Momade.

Na altura, o porta-voz da Renamo, 
José Manteigas, de pronto, referiu que 
Ossufo Momade é o Presidente do 
partido, eleito pelo Congresso.

"A RENAMO, partido político devi-

tocentos e setenta e dois mil da moe-
da nacional, contra quatro milhões, 
cento e doze mil meticais, divergindo 
em menos de duzentos e quarenta e 
nove mil meticais. 

No geral, em 2020, o INATTER, a 
nível daquele ponto do país, conse-
guiu angariar, mais de dez milhões, 
setecentos e sessenta e cinco mil met-
icais, em desfavor de quinze milhões 
e duzentos e trinta e seis mil meticais 

damente registado e representado 
pelo presidente eleito no Congresso 
este ano (2019), o general Ossufo Mo-
made é uma das partes que assinou 
o acordo definitivo de paz e reconcil-
iação nacional. Outras vozes não vin-
culam a RENAMO”, disse Manteigas 
reagindo à criação da JMR.

Posicionamento contrário foi 
avançado por Maria Ivone Soares, 
deputada da Renamo que, numa das 
suas intrervenções na Assembléia da 
República, assumiu que a JMR era as-
sunto interno da Renamo e que se 
deixasse ela resolver. Soares foi mais 
longe ao chemar os integrantes da 
JMR de “nossos filhos”.

arrecadados em 2019.

OUTROS CONSTRANGIMENTOS

Noutra variante, o delegado do IN-
ATTER em Niassa fala de outros con-
strangimentos que marcaram o ano 
passado, destacando, entre outros, os 
cortes constantes no fornecimento da 
corrente eléctrica por parte da Empre-
sa Pública, Electricidade de Moçam-

FRAGILIDADES

O recente surgimento de André 
Oliveira Matade Matsangaissa Jr está 
a expor, cada vez mais, fragilidades 
no seio da Renamo, visto este par-
tido ser a ambrela da Junta Militar da 
Renamo. 

Tido como braço direito de Nhon-
go, o sobrinho do fundador da Re-
namo, André Matsangaissa Jr, foi rece-
bido pelo Presidente da República, 
Filipe Nyusi, e disse aderir ao DDR no 
interesse pela paz.

Já em entrevista ao semanário Sa-
vana, Matsangaissa Jr acrescentou 
que a sua missão principal é reunificar 
a “família Renamo”, reiterando a con-

bique (EDM), para além de múltiplas 
falhas do sistema de navegação com 
recurso à internet.

No que tange às actividades desen-
volvidas, Eduardo Afonso disse ainda 
que o INATTER, a nível do Niassa, levou 
a cabo várias acções de sensibilização 
pública para a prevenção da sinistrali-
dade nas estradas e garantir a segu-
rança rodoviária.

A fonte afirma que as acções acima 

testação à direcção de Ossufo Mo-
made e confirmando a continuação 
da sua ligação à JMR.

Matsangaissa Jr saiu das matas pela 
mão do Representante Pessoal do 
Secretário-Geral das Nações Unidas, 
Mirko Manzoni, que também preside 
o Grupo de Contacto.

Numa outra demonstração de cliva-
gens na própria facção dissidente da 
Renamo, enquando Matsangaissa Jr 
pronuncia-se a favor da aderência ao 
DDR por parte de outros integrantes 
da JMR, eis que Mariano Nhongo, em 
teleconferência no final da semana 
passada diz recusar-se a aderir a este 
processo enquanto o Governo não 
aceitar as suas reivindicações.

Em relação aos  apelos para aderir 
ao DDR, em teleconferência, Nhongo 
disse que “isso depende do Governo. 
Eu passei o documento (reivindicativo) 
no ano passado, no dia 02 de Outubro,  
e até hoje ainda não há resposta.

 Enquanto flui a troca de mimos e 
persiste a recusa de Nhongo em aderir 
ao DDR, o certo é que parte dos guer-
rilheiros da JMR estão a aderir ao pro-
cesso e Matsngaissa Jr está a aparecer 
como mais um polo de actuação da 
Renamo depois de Ossufo Momade e 
Mariano Nhongo.

referenciadas foram realizadas através 
de palestras, em diversos distritos da 
província, nomeadamente, Lichinga, 
Cuamba, Mandimba, Chimbunila, 
Ngauma, Majune, Marrupa, Metarica, 
Maúa, Nipepe, Lago, Sanga e Mavago, 
excluindo Mecula e Mecanhelas. 

ACIDENTES, MORTALIDADE E 
FERIMENTOS

Eduardo Afonso deu a conhecer 
que em 2020, o INATTER registou um 
considerável decréscimo de acidentes, 
ao serem contabilizados trinta e três, 
contra 93 de 2019. Mas sublinhou ter 
havido uma subida de casos de aci-
dentes que saldaram em morte das 
vítimas, tendo-se registado, ano pas-
sado, 34 casos contra 26 no período 
homólogo. 

Sobre o índice de indivíduos com 
ferimentos graves, a fonte diz que os 
números baixaram de 42 em 2019, 
para 28 no ano passado.

De acordo com o delegado, são 
tidas como causas dos acidentes, den-
tre várias, o excesso de velocidade, a 
má travessia de peões e a deficiência 
mecânica de veículos. 

Por seu turno, o chefe do Con-
selho Provincial de Representação 
do Estado, Dinis Vilanculo, enalteceu 
o trabalho realizado pela delegação 
provincial do INATTER, indicando que, 
apesar do revés, o que foi feito merece 
reconhecimento, porque tudo aconte-
ceu num momento atípico, por causa 
da Covid-19.

Ossufo Momade André Matsangaissa Mariano Nhongo
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Artigo 16 

(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais de Diversão e Equiparados)
1. São interditas as actividades culturais e recreativas realizadas em espaços públicos e privados.
2. Decorrente da interdição prevista no número 1 do presente artigo, são encerrados:
a) discotecas;
b) salas de jogos e casinos;
c) teatros;
d) cinemas;
e) auditórios;
f) museus;
g) galerias;
h) centros culturais e similares;
i) piscinas públicas;
j) ginásios e outros locais públicos e privados para a prática de exercícios físicos, excepto para 
atender às questões terapêuticas, devidamente comprovadas; e
k) bares.
3. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da legislação específi ca.
4. São interditos, em todo o território nacional, os eventos sociais privados por um período de 30 
dias, sem prejuízo dos actos de registo de casamentos, que podem continuar a decorrer com obser-
vância rigorosa das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, restringindo-se 
ao máximo de 20 pessoas.
5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas, mantendo-se a autori-
zação para passear e actividades físicas nos espaços defi nidos para pedestres, tais como passeios e 
calçadões, e sem aglomerações. 
6. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições desportivas de escalões 
inferiores e seniores amadores.
7. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, mantém-se autorizado sob condições de 
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, o regresso aos trei-
nos das selecções e equipes nacionais, com compromissos internacionais.
8. É autorizada a retoma dos treinos das equipas que disputam o campeonato nacional de futebol, 
denominado Moçambola, mantendo-se interdita a realização do respectivo campeonato.
9. A retoma dos treinos é condicionada a realização de testes semanais de COVID-19, sendo que, os 
atletas que testarem positivo, serão submetidos ao regime previsto no artigo 5 do presente Decreto.
10. As competições de ténis, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, Golfe, 
patinagem, tiro, vela e canoagem, mantêm-se nas modalidades individuais, devendo apresentar os 
respectivos planos de regularização das competições, face à COVID-19.
11. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9 horas às 19 horas, de Segunda-
-feira a Sábado, e das 9 horas às 16 horas, ao Domingo, sendo que os demais estabelecimentos 
comerciais mantêm o horário normal de funcionamento.
12. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número anterior deve obedecer 
o horário aplicado aos bottle stores. 
13. Os serviços de restauração devem funcionar em estrita observância das medidas de prevenção 
e combate à pandemia da COVID-19, sendo permitida a sua abertura a partir das 6 horas e encer-
ramento as 20 horas. 
14. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a defi nição da capacidade má-
xima e sua respectiva afi xação em locais bem visíveis da instituição, sendo que os gestores destes 
estabelecimentos são responsáveis pelo seu cumprimento.
15. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a adoptar o horário 
das 9 horas às 13 horas, permanecendo encerrados aos Domingos, sendo proibido o consumo de 
bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao domicílio, depois do fecho.
16. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6 horas às 17 horas, fi can-
do vedada a venda de bebidas alcoólicas.
17. São canceladas todas as licenças de porta aberta e suspensa a atribuição de novas licenças.
18. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo tipo de bebidas 
alcoólicas, bem como as de restauração.
 

Artigo 17

(Recolher Obrigatório)
1. É mantido o recolher obrigatório na Área Metropolitana do Grande Maputo, nomeadamente, na 
Cidades de Maputo e da Matola, Distrito e Município de Boane e Distrito de Marracuene, entre as 
21 horas às 4 horas durante 30 dias.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) Os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profi ssional não permite interrupção, na pros-
secução do interesse público;
b) As deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde; e
c) Outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou necessidade imprete-
rível, desde que devidamente justifi cados.

Artigo 18

(Cultos, Conferências, Reuniões e Celebrações Religiosas)
Ficam encerrados os lugares de culto, conferências, reuniões e celebrações religiosas por um pe-
ríodo de 30 dias, em todo o território nacional.

Artigo 19

(Cerimónias Fúnebres)

1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de participantes na 
realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 20 (vinte) pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos da COVID-19 não deve 
exceder 10 (dez) pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e cerimónias fúnebres, de-
vem observar rigorosamente todas as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas necessárias ao 
cumprimento do disposto no presente artigo.

Artigo 20

(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o funcionamento das instituições públicas 
e privadas deve observar as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem privilegiar o uso de meios 
electrónicos e tele-trabalho.
3. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para além das 
previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) arejamento das instalações; e
d) redução do número de pessoas em reuniões ou locais de aglomeração, devendo-se garantir o 
distanciamento interpessoal de pelo menos 2 (dois) metros, exceptuando, situações inadiáveis do 
funcionamento do Estado.
4. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a defi nição da capacidade máxima e sua 
respectiva afi xação em locais bem visíveis da instituição, sendo que, os gestores destas instituições 
são responsáveis pelo seu cumprimento.
5. As pessoas que se apresentarem com febres ou sintomas gripais, não devem fazer-se presente 
nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade patronal a qual emitirá orientações 
necessárias e aplicáveis.
6. Na impossibilidade de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, deve adoptar-se 
o regime de rota-tividade das equipas de serviço.
7. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número 6 do presente artigo, não se 
confunde com dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que assegurem a conti-
nuação do trabalho em casa, havendo condições.
8. Compete a cada entidade, pública ou privada, defi nir as modalidades do trabalho em domicílio. 
9. A medida prevista no número 6 do presente artigo não abrange os funcionários e agentes do 
Estado que ocupam cargos de direcção, chefi a e confi ança.
10. Nos eventos do Estado, o número de participantes não deve exceder a 50 participantes, excepto 
casos de natureza impreterível, desde que devidamente justifi cados.

Artigo 21

(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, a Inspecção Nacional de Actividades Econó-
micas (INAE), as inspecções sectoriais, o Ministério da Saúde (MISAU), a Polícia da República 
de Moçambique (PRM) e Polícias Municipais, devem zelar pelo cumprimento das medidas de 
prevenção e combate à pandemia da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas 
pelas autoridades sanitárias.

Artigo 22

(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente suspensos os seguin-
tes actos relativos aos funcionários e agentes do Estado:
a) cadastro electrónico; e
b) prova de vida (biométrica).
2. A realização do cadastro excepcional e da prova de vida deve ser não presencial.

Artigo 23

(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
Os serviços das instituições de crédito e sociedades fi nanceiras devem ser providos em observân-
cia das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.

Artigo 24

(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6 horas e às 17 horas.
2. Excepcionalmente, mediante recomendação das autoridades sanitárias competentes, os merca-
dos podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a observância das 
medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas observam o horário de funcionamento dos mer-
cados, observadas rigorosamente as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
 

Artigo 25

(Actividades Industrial, Agrícola e Pesqueira)

tado negativo ao SARS-CoV-2, realizado no país de origem nas últimas 72 horas antes da partida, 
fi cando isentos de regime de quarentena; e
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada no país seja positi-
vo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o internamento; 
b) isolamento institucional ou internamento em estabele-cimento de saúde apropriado para fi ns 
terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o internamento defi nido pelas autoridades compe-
tentes; e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são defi nidos pelo Ministério que superintende 
a área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao confi namento em 
domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 14 dias, contados a partir da data de colheita 
da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou estrangeira que necessitam de 
entradas múltiplas no país num curto espaço de tempo ou que façam uma viagem de curta duração 
ao exterior. 
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não apresentem o teste PCR para 
SARS COV-2 válido, fi cam sujeitos ao regime de quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas 
próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade fi cam isentas de apresentar o teste da COVID-19 ao 
entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fi ns de viagem é autorizado pelo Ministro 
que superintende a área da saúde.

Artigo 6

(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos hospitalares, no máximo 
de duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.

Artigo 7

(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar condições necessá-
rias para o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e realização de testes.

Artigo 8

(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela COVID-19, nomea-
damente:
a) com idade igual ou superior a 65 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das autoridades sanitá-
rias, designadamente, os imunocomprometidos, os doentes renais, os hipertensos, os diabéticos, os 
doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos; e
c) as gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores de vínculo laboral 
com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no período de vigência da Situação de 
Calamidade Pública, têm prioridade na dispensa da actividade laboral presencial.

Artigo 9

(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas, nos espaços 
públicos, nos mercados, grandes superfícies, centros comerciais e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semicolectivos de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, privilegiando as de 
fabrico comunitário, com a fi nalidade de cobrir o nariz e a boca, nos termos recomendados pelo 
Ministério que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de casos relativos a 
prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso de máscara devidamente comprovada.

Artigo 10

(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de saúde, fora do 
Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro pessoal de saú-
de particularmente vulneráveis à pandemia da COVID-19, incluindo os abrangidos pelo artigo 8 
do presente Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a materialização 
das medidas previstas no presente artigo.

Artigo 11

(Validade dos Documentos Ofi ciais Caducados)

1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos ofi ciais: 
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identifi cação e Residência para Estran-geiros e vistos temporários; e
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, quando caducados, são considerados válidos até 
31 de Maio de 2021.

Artigo 12

(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são válidos os acordos de supressão de 
vistos entre o Estado moçambicano e outros Estados, em regime de reciprocidade.
2. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, fi ca suspensa a contagem de tempo no 
território nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não residentes que prestam serviços nos 
projectos estruturantes do Estado, evitando-se, deste modo, a fi xação de residência para efeitos 
fi scais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo.
4. É permitida a atribuição de vistos aos que se deslocam ao país, nos termos estabelecidos do 
número 2 do artigo 12 do presente Decreto.

Artigo 13

(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza; e 
vii. Ressano Garcia, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província do Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala; 
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane; e 
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala; 
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo; e 
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação prévia com os 
países fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Mantém-se a emissão de vistos de fronteira para fins turísticos, assim como, excepcionalmente, pode 
ser concedido visto de entrada no território nacional por razões de interesse do Estado e questões huma-
nitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a zona portuária, 
para operações estritamente necessárias de carga e descarga dos seus navios, sendo-lhes interdito 
sair da zona portuária.
5. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número anterior, devendo 
os tripulantes e passageiros observar todas as medidas do protocolo sanitário para a prevenção da 
COVID-19 em vigor no País e nos termos do presente Decreto.

Artigo 14

(Autorização de Voos)
Mantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros para determinados países.

Artigo 15

(Aulas)
1. É autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino Primário, Secundário, 
Técnico Profi ssional, de Formação Profi ssional e Superior em todo o território nacional.
2. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com as 
medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes, algumas instituições de en-
sino ou regiões do País, podem interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las 
a posterior.
3. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo sanitário para a preven-
ção da COVID-19 em vigor no País.
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ECONOMIA
A Confederação da Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA) apresentou, quinta-feira, 
uma comissão multissectorial, no 
quadro da busca de respostas aos 
impactos da Covid-19 na socie-
dade moçambicana, e ao sector 
privado nacional em particular. 
Trata-se de um organismo cuja 
criação foi deliberada pela CTA 
em Março de 2020, com a missão 
de apoiar as empresas a garantir 
a continuidade do negócio e do 
processo produtivo, basilares para 
a estabilidade da economia nacio-
nal, num contexto de medidas de 
restrições impostas pelo alastra-
mento desta pandemia.

A Importadora Moçambicana de Petróleos (IMOPETRO) acaba de anun-
ciar a adjudicação, à firma suíça Geogas Trading SA, do contrato  para o for-
necimento e transporte para Maputo e Beira de cerca de 28 mil toneladas 
de gás de cozinha (GPL).

Assegurada estabilidade da 
economia nacional

Impetro encontra fornecedor 
de GPL

Deverá igualmente prestar atenção 
na identificação dos principais actores 
que deverão ser mobilizados para ga-
rantir a realização desta missão; esta-
belecer mecanismos de cooperação 
e articulação com o Governo e outros 
parceiros, incluindo o calendário para 
esta intervenção do sector privado.

“Procurámos trazer para esta 
comissão personalidades devidam-
ente informadas sobre os desafios 
que uma resposta do sector privado 
à Covid-19 pode representar. São 
empresários de reconhecido mérito, 
actuando em diversas áreas e que acr-
editamos irão cumprir com zelo estas 
atribuições”, disse.

Para o efeito, a Vice-Presidente da 
CTA apresentou como membros 
da Comissão, personalidades como: 

Nuno Quelhas, Evaristo Madime, Luís 
Frade, Luís Magaço Jr, Paulo Oliveira, 
Bernardo Cumaio, Onório Ernesto 
Manuel e Junaide Lalgy.

QUADRO GERAL 

Para além das implicações na saúde 
pública, a pandemia da Covid-19 
está a impactar, de forma severa, o 
desempenho da economia nacional, 
desestabilizando os indicadores mac-
roeconómicos e financeiros, o que 
resulta na pressão sobre a actividade 
empresarial e na manutenção dos 
postos de trabalho e na sobrevivência 

e o bem-estar social da maioria dos 
moçambicanos. 

A título de exemplo, Maria de As-
sunção Abdula fez saber que até 
Agosto de 2020, o número de empre-
sas gravemente afectadas pela pan-
demia e que haviam suspendido as 
actividades, ascendia a cerca de 4,300 
a nível nacional, sendo que a maior 
percentagem era das empresas do 
sector da Hotelaria e Restauração, que 
representava 75% do total.

No entanto, a partir do mês de 
Setembro do mesmo ano, sobretudo 
com o alívio das restrições, grande 
parte das empresas começaram a re-

abrir, o que fez com que este número 
reduzisse para menos de 25%, sendo 
que de acordo com as nossas estima-
tivas, o ano terá terminado com cerca 
de 1,075 empresas totalmente encer-
radas devido à COVID-19.

“Do ponto de vista sanitário, é in-
dubitável a profunda crise que tem 
resultado em hospitalizações, mortes 
e sofrimento dos nossos concidadãos, 
particularmente nesta segunda vaga 
de infecções iniciada em Novembro/
Dezembro de 2020”, referiu a Vice-
Presidente da CTA.

Maria de Assunção Abdula, sublin-
hou que a CTA considerou crucial a 
comissão ter uma actuação de nível 
nacional, o que implicará a integração 
de diversas sensibilidades com a finali-
dade de identificar e buscar soluções 
concretas que tenham a ver com as 
especificidades dos impactos locais da 
Covid-19 a nível das províncias.

Destacou ainda que a criação desta 
comissão visa aprimorar o contributo 
que a CTA tem vindo a dar, desde o 
primeiro estudo que desenvolveu, 
em Março de 2020, sobre os impac-
tos da Covid-19 no sector empresari-
al, e as propostas de medidas para a 
sua mitigação.

“Desde então, desdobrámo-nos 
em acções que incluíram a adopção 
e massificação do uso das tecnologias 
de informação e comunicação como 
ferramentas essenciais para fechar as 
lacunas decorrentes da introdução 
do teletrabalho como alternativa para 
evitar a paralisação das empresas no 
contexto do estado de emergência 
e, mais recentemente, do estado de 
calamidade pública”, indicou Maria de 
Assunção Abdula.

“Continuaremos a aprimorar esta 
nossa acção e acreditamos no papel 
que esta comissão irá desenvolver 
para apoiar os esforços nacionais de 
resposta aos desafios da Covid-19”, 
concluiu.

Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais, agrícolas e pesquei-
ras devem garantir a aplicação de medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 
necessárias à protecção do pessoal de serviço.

Artigo 26

(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos, públicos ou priva-
dos, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo, de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é obrigatório o uso de 
máscara de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a boca, conforme recomendado pelas 
autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o uso de máscara, 
no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros, observa o horário 
normal de funcionamento, excepto na Área Metropolitana do Grande Maputo, nomeadamente, 
cidades de Maputo e da Matola, Distrito e Município de Boane e Distrito de Marracuene, em que 
vigora o recolher obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de higiene e segu-
rança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos necessários e ade-
quados para garantir os serviços de transporte de pessoas e bens essenciais, por via dos transportes 
terrestres, marítimos e aéreos, assim como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas 
essenciais.

Artigo 27

(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças e sanitárias 
devem reforçar as medidas de controle dos transportadores e motoristas que entrem no país no 
âmbito do comércio transfronteiriço, impondo que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a 
acções de despiste, incluindo medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número 1 do presente artigo, considera-se aplicável o disposto nos 
números 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.

Artigo 28

(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação social públicos 
e privados, com a regularidade recomendável, asseguram informação pública sobre a evolução da 
pandemia no país e, devendo reservar espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social públicos e privados devem assegurar a disseminação das medidas 
para o combate e contenção da propagação da pandemia da COVID 19 previstas no presente Decreto.

Artigo 29

(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos estabelecimentos penitenciá-
rios realizam-se em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É permitida a visita de um máximo de uma pessoa por mês, por cada recluso.

Artigo 30

(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo Governo no 
âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública. 

Artigo 31

(Dever de Colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades públicas e priva-
das têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes 
responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde pública, na pronta satisfação de solicitações, 
que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medi-
das previstas no presente Decreto.

Artigo 32

(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com vista a assegurar 
as funções essenciais à implementação das medidas previstas no presente Decreto.

Artigo 33

(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes devem implementar 
medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre a 
pandemia da COVID-19, nomeadamente através dos meios de difusão massiva, públicos e priva-

dos, e de outros meios considerados adequados.

Artigo 34

(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres avaliar sistema-
ticamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de aviso prévio e de alerta, devendo 
notificar ao Governo para tomada de medidas necessárias.

Artigo 35
(Desobediência)

1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime de desobediência 
e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente. 
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo de 10 dias, o juiz 
ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva 
por cada 2 dias de multa.

Artigo 36

(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da actividade econó-
mica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica.
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3 meses, em função da 
gravidade da infracção; e
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das transgressões previstas no 
número anterior, é a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é instaurado o compe-
tente processo ao Tribunal Judicial da área de ocorrência da infracção.

Artigo 37

(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias, contados a partir das 0 horas do dia 7 de Março de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, no dia 2 de Março de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

I SÉRIE — Número 44
DIVULGAÇÃO

Matrículas para 2021
A Escola Comunitária Luís Cabral – ECLC, Deseja aos seus alunos, pais, encarregados de 
educação e ao público em geral, um próspero novo ano lectivo 2021. Aproveita este meio para 
informar que ainda renova-se matrícula e que ainda há vagas para os novos ingressos da 7ª, 
8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classes por um valor acessível.

Podendo obter mais informações na secretaria da escola, sita na sede do bairro Luís Cabral, 
entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis: 847700298 ou 
826864465 ou ainda 871232355.

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS, FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

Em Resposta à Covid-19

Para Maputo e Beira

- Através de apoio às empresas na continuidade do negócio e do processo produtivo

ANSELMO SENGO                                               
Fotos: Sansão Mazive

Segundo a Vice-Presidente da 
CTA, Maria de Assunção Abdula, esta 
comissão multissectorial deverá apro-
fundar e guiar a reflexão sobre o tipo 
e alcance das respostas que o sector 
privado nacional, liderado pela CTA, 
deverá dar aos desafios da pandemia 
e das medidas adoptadas para encarar 
os desafios da Covid-19.

“A principal atribuição desta 
comissão será fornecer subsídios ao 
Governo e à Comissão Científica 
criada, sobre aspectos que afectam o 
sector empresarial, e propor eventuais 
medidas para a sua mitigação”, disse a 
Vice-Presidente da CTA.

Com o efeito, Maria de Assunção 
Abdula fez saber que no quadro das 
suas atribuições, a comissão deverá 
centrar as suas atenções nas medidas 
de apoio à tesouraria das empresas, 
desde a questão das obrigações fis-
cais, créditos bancários, e outras; na 
revisão dos requisitos para o licencia-
mento de clínicas/hospitais privados, 
numa altura que o Sistema Nacional 
de Saúde necessita de maior inter-
venção privada nos esforços naciona-
is de resposta à Covid-19, e no papel 
da iniciativa privada no aumento da 
capacidade de resposta às neces-
sidades nacionais, incluindo a busca e 
disponibilização da vacina.

O concurso esteve regido pelos pro-
cedimentos relativos aos concursos 
internacionais públicos, similares às di-
rectrizes do Banco Mundial.

Trata-se de um concurso Interna-
cional lançado em Dezembro passa-
do e que teve a participação de duas 
empresas nomeadamente, a IPG e 
GEOGAS. 

Refira-se ainda que a firma IPG é o 
actual fornecedor que deve abastecer 
até finais de Fevereiro.

Com efeito, a partir de Março, os for-
necimentos serão feitos pela Geogas. 

Para a IMOPETRO, a selecção da fir-
ma Geogas representa vantagens para 
o país não só pelo facto de ter apresen-
tado melhor preço mas também pelo 
facto de  ser  um fornecedor com bas-
tante experiência e presença logística 
na região, o que lhe permite garantir 
abastecimentos em GPL a países como 
Tanzânia,  África do Sul, Madagáscar, 
Maurícias e outros.

Publicidade

Maria da Assunção Abdula, vice-presidente da CTA
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Em perspectiva pico de negócio 

relacionadas, na sua maioria, com es-
forços de redução de custos.

Os preços dos meios de produção 
aumentaram a um ritmo mais rápido 
durante este mês, tendo as empresas 
verificado que o enfraquecimento da 
moeda, os atrasos fronteiriços e a escas-
sez de meios de produção levaram a um 
aumento dos custos das matérias-pri-
mas. Alguns membros do painel consta-
taram, também, um atraso nas entregas 
de meios de produção, apesar de os seus 

inquérito, Fáusio Mussá, economista-
chefe do Standard Bank-Moçam-
bique, afirmou que a materialização 
de vários riscos para a estabilidade 
macroeconómica, desde desafios de 
segurança ao aumento de infecções 
por Covid-19 e, eventualmente, a bal-
ança de pagamentos e pressões fiscais, 
todos com potencial para aumentar 
efectivamente a inflação, levou a um 
aumento de 300 pontos base da taxa 
de política monetária em Janeiro, ten-
do atingido o actual nível de 13,25%. 

“Consideramos o Banco Central 
preparado para outro aumento da 
taxa de política, caso as pressões infla-
cionárias se mantenham”, referiu para 
depois citar a última publicação do 
Instituto Nacional de Estatística, que 
deu conta que a inflação homóloga 
aumentou para 4,1% a/a em Janeiro, 
face aos 3,5% a/a de Dezembro.

O preço dos alimentos subiu em 9,1% 
a/a face ao mesmo período do ano an-
terior, após os 8,0% a/a do mês anterior, 
sendo o principal motivo do aumento 
da inflação, uma vez que é responsável 
por 33% do cabaz do índice de preços 
do consumidor. Os temporais e chuvas 
intensas ocorridas em certas regiões 
do país desde o início do ano poderão 
afectar negativamente a produção de 

prazos de entrega terem, de forma geral, 
mantido a sua tendência de melhoria.

As empresas exigiram frequent-
emente custos mais elevados aos seus 
clientes, uma vez que os encargos com 
a produção sofreram um novo au-
mento em Fevereiro. Posto isto, a taxa 
de inflação de preços permaneceu 
fraca, especialmente devido ao facto 
de alguns negócios terem oferecido 
descontos para ganhar novos clientes.

Relativamente aos resultados do 

alimentos e, por esta via, gerarão uma 
pressão adicional sobre a inflação.

Segundo o economista-chefe do 
Standard Bank – Moçambique, a 
análise de cenários de crescimento 
publicada em Fevereiro sugere uma 
inflação no final do ano que poderá 
ir do valor mais alto de 9,9% a/a face 
ao mesmo período do ano anterior 
no caso em alta, passando por 8,9% 
a/a no caso de base, até ao valor mais 
baixo de 6,5% a/a para o mesmo 
período no caso em baixa.

O crescimento do PIB para 2021 
varia entre o valor mais baixo de 0,5% 
para o mesmo período no cenário me-
nos favorável, para 1,6% no cenário de 
base e 2% no cenário mais favorável.

“Mesmo considerando que o au-
mento das taxas de política monetária 
apoiam a actual tendência de valori-
zação do Metical, e poderão ajudar a 
conter a inflação importada, espera-se 
um impacto negativo sobre o cres-
cimento da economia. A segunda 
época da campanha agrícola poderá 
apoiar o crescimento, apesar de ser ex-
tremamente difícil ver taxas de cresci-
mento na agricultura, que em termos 
reais, sejam superiores a 3% face ao 
mesmo período do ano anterior", con-
cluiu Fáusio Mussá.

Resultados do inquérito sobre a 
actividade económica no país real-
izado pelo Standard Bank revelam 
que o declínio da economia do 
sector privado moçambicano ab-
randou em Fevereiro e a afluência 
de novos negócios, sofreu uma 
queda com o ritmo mais lento 
do actual declínio, o que levou a 
uma redução mais morosa da ac-
tividade empresarial. No mesmo 
período, as empresas indicaram ter 
fortes expectativas de crescimento 
durante os próximos 12 meses, 
uma vez que as perspectivas atin-
giram o seu ponto máximo desde 
Maio do ano passado.

Contudo, as empresas continuaram 
a enfrentar uma série de desafios no pri-
meiro trimestre de 2021, incluindo uma 
menor procura por parte dos clientes, o 
enfraquecimento da moeda e o encer-
ramento de fronteiras. As pressões 
inflacionárias de custos sofreram uma 
aceleração desde Janeiro e a falta de 
poder de fixação de preços significa que 
os lucros se mantêm sob pressão. No 
mesmo período, as empresas também 
dispensaram funcionários pela primeira 
vez em quatro meses.

Em Fevereiro, o índice básico situou-
se nos 49,1, ficando acima dos 47,5 de 
Janeiro, o que indica que houve uma 
deterioração mais ligeira na saúde da 
economia do sector privado. Os últi-
mos registos prolongam a sequência 
de descida das condições das empre-
sas até 12 meses.

No entanto, os mesmos resultados 
revelam que o aumento do índice bási-
co foi influenciado por um decréscimo 
mais fraco nos volumes de novas enco-
mendas, visto que a queda na procura 
alcançou o seu ponto mais fraco nos 
actuais 11 meses sucessivos de descida. 

Na mesma perspectiva, diversas 
empresas continuaram a registar 
níveis mais baixos de novos negócios 
devido ao impacto do coronavírus, 
outras experienciaram um aumento 
na procura graças ao fortalecimento 
da confiança no mercado.

Simultaneamente, prossegue os re-
sultados, o sentimento empresarial alca-
nçou o seu ponto máximo desde Maio 
de 2020, uma vez que as empresas pro-
jectaram, num futuro próximo, um au-
mento dos números de clientes e uma 
melhoria das condições económicas.

Os níveis de produção de Fever-
eiro sofreram uma queda com um 
ritmo mais lento, tendo as empresas 
reduzido, também, a actividade de 
aquisição. As expectativas de aumento 
levaram algumas empresas a repor os 
seus stocks, pondo fim aos dez meses 
sucessivos de inventários esgotados.

Por outro lado, os números do em-
prego caíram pela primeira vez desde 
Outubro do ano passado, tendo os 
inquiridos indicado um excesso de ca-
pacidade. Contudo, as perdas de em-
prego foram apenas ligeiras, estando 

Moza reforça canais digitais 

A pensar na segurança e protecção 
dos seus colaboradores e clientes, o 
Banco continua a disponibilizar desin-
fectantes para as mãos à entrada de 
todas as suas Agências, ATM e Qui-
osques; colocou à disposição dos cli-
entes, termómetros para medição da 
temperatura corporal; assegura a lim-
peza minuciosa e regular das suas in-
stalações: Agências, ATM e Quiosques; 
reforça e apela a todos os colabora-
dores do banco a desinfectar as mãos 
regularmente, limpar rotineiramente 
as suas áreas de trabalho individual e 
a utilizar máscaras de protecção no at-
endimento de clientes. Para obedecer 
ao distanciamento interpessoal de 2 
metros, estabeleceu-se um número 
máximo de clientes em simultâneo no 
interior de cada agência. 

Os demais clientes são aconselha-
dos a aguardar pacientemente a sua 
vez na parte exterior, devendo respeit-
ar o distanciamento interpessoal reco-
mendado. Este processo contará com 

o auxílio de equipas que vão ajudar e 
realizar pré-atendimentos nas filas. Por 
fim, tendo em vista a optimização dos 
serviços e rede de Agências, suspen-
demos o funcionamento ao sábado 
de todas as nossas unidades. 

OUTRAS INFORMAÇÕES

Outras informações reportadas ao 
Jornal Público, indicam que o Moza Ban-
co emitiu, no dia um de Março corrente, 
um empréstimo obrigacionista, por 
subscrição particular no montante de 
USD 7.500.000 (sete milhões e quinhen-
tos mil dólares norte-americanos), com 
cupão variável indexado à LIBOR USD 
a 6 meses adicionado de um spread de 
5,5%, com vencimento em 2025 e inte-
gralmente subscrito pela ARISE BV.

De acordo com um comunicado de 
imprensa chegado à nossa Redacção, 
o PCA do Moza Banco, João Figueire-
do considera esta operação como o 
marco importante para o banco. "Com 

esta emissão, o Moza Banco torna-se 
o primeiro Banco no mercado finan-
ceiro nacional a emitir obrigações em 
moeda estrangeira, sob o contexto 
regulamentar que orienta a emissão 
de títulos no país", sublinhou.

A mesma nota de imprensa acres-
centa que, para o PCA da ARISE, 
Deepak Malik, este investimento solid-
ifica ainda mais o seu compromisso e 
apoio contínuo ao Moza Banco no seu 
processo de crescimento sustentável e 
de rentabilidade.

"As obrigações emitidas pelo banco 
contribuirão para o aumento da capaci-
dade no apoio à actividade das empre-
sas moçambicanas, o que está directa-
mente alinhado com o objectivo do 
ARISE de estabelecer parcerias com for-
necedores locais de serviços financeiros 
para promover a inclusão financeira em 
África", apontou Deepak Malik.

Contudo, o Moza Banco refere que 
continua a impulsionar o seu negócio 
com base na promoção e fornecimen-
to de uma oferta de valor integrada e 
segmentada de produtos e serviços 
financeiros, com o objectivo principal 
de promover relações estreitas ajusta-
das às necessidades dos seus clientes. 

Esta emissão, organizada e mon-
tada pela Direcção de Banca de In-
vestimento do Moza Banco assenta 
no plano estratégico do Banco, e na 
reestruturação e estabilização do bal-
anço, dotando-o de robustez de pas-
sivos de médio e longo prazos. P 

Com o surgimento dos primeiros casos da Covid-19 em Moçambique, seguido do decreto presidencial do Esta-
do de Emergência em Abril de 2020, a actividade comercial do Moza Banco foi desenvolvida numa conjuntura 
económica e social incerta. Foi um ano que colocou o Banco em constante transformação e mudança. No contexto 
da pandemia, segundo um comunicado de imprensa enviado à nossa Redacção, o Banco redefiniu, de forma rá-
pida e ágil, as suas prioridades de modo a atenuar os efeitos negativos da Covid-19. Mas, apesar do contexto ad-
verso, ao nível do volume de negócio, o Banco continuou a registar em 2020 uma trajectória de crescimento, tal 
como tem sido observado nos últimos anos, em resultado da sua capacidade de adaptação e de um conjunto de 
medidas que levámos a cabo, no contexto da Covid-19.

No que concerne às transacções nos 
nossos meios e canais de pagamento, 
devido às condições de mobilidade 
exigidas durante o período de Estado 
de Emergência, que vigorou de Abril a 
Setembro de 2020, e do actual Estado 
de Calamidade, verificou-se um maior 
interesse dos clientes em encontrar 
alternativas para movimentar as suas 
contas, recorrendo cada vez mais aos 
Canais Digitais e Remotos, o que evi-
dencia que a banca está num ponto 
de viragem para serviços à distância e 
digitais.

O comunicado de imprensa acres-
centa que fruto do contexto das 
soluções e medidas que o Banco tem 
vindo a desenvolver, continua a verifi-
car-se a tendência para o aumento da 
utilização dos nossos canais digitais 
com maior destaque para o ”Moza 
Mobile” e “Moza Já - USSD”, ambas 
soluções que permitem aos Clientes 
do Banco efectuarem as suas trans-
acções através do telemóvel.

Nos próximos nove meses 

Fáusio Mussá
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Livros gratuitos a 
caminho das escolas

Nacala acolhe centro de assistência 
humanitária 

O livro escolar de distribuição gratuita da 1ª a 7ª classes, bem como os 
manuais e guiões a serem utilizados pelos professores ao longo do pre-
sente ano lectivo-2021, deverão chegar às escolas de todo o país, ao longo 
dos próximos dias.

Moçambique vai acolher um cen-
tro de assistência humanitária da 
região de África Austral, a localizar-
se na cidade de Nacala, em Nam-
pula. Segundo o Presidente da 
República (PR), Filipe Jacinto Nyu-
si, que intervinha a partir do Gabi-
nete da Presidência da República, 
em Maputo, na Reunião virtual do 
Conselho de Paz e Segurança da 
União Africana, a criação do cen-
tro tem como objectivo essencial, 
ajudar a região a fazer face aos 
impactos e crises decorrentes das 
mudanças climáticas que se têm 
feito sentir nos últimos anos.

Para o armazenamento de cereais

- A ideia é minimizar as perdas pós-colheita e garantir o escoamento dos produtos dos principais pólos para os 
diferentes mercados de comercialização

Novos silos dispontam no país 

O Governo moçambicano, através do Ministério da Indústria e Comércio (MIC) deverá construir, proximam-
ente, mais complexos de silos para responder às necessidades de armazenagem de cereais, no âmbito da co-
mercialização agrícola, de modo a minimizar as perdas pós-colheita e garantir o escoamento dos principais 
pólos de produção para os mercados, bem como criar condições de manutenção e conservação no âmbito da 
constituição de reservas físicas para a segurança alimentar.

ZAQUEU MASSALA                                             
Email: kmassala@gmail.com

Segundo Carlos Mequista, para a 
operacionalização desta iniciativa, pri-
meiro houve a necessidade de iden-
tificar parcerias com o sector privado 
para a gestão dos complexos de silos, 
construídos e por construir.

De acordo com aquele governante, 
a identificação destas parcerias foi real-
izada por via de um concurso público, 
lançado pelo MIC.

Refira-se que através do Decreto 
no 54/2020, de 03 de Novembro, o 
Conselho de Ministros determina que 
o Ministro da Indústria e Comércio 
representa o Governo no processo de 
Contratação, em regime de Parceria 
Público-Privada, para a gestão dos 
Complexos de Silos e Armazéns, inclu-
indo a implementação e monitoriza-
ção do empreendimento.

Tendo em conta os critérios de aval-
iação técnica e económico-financeira, 
e sob a direcção de um Júri composto 
por representantes do Ministério 
da Economia e Finanças, Banco de 
Moçambique e Ministério da Indústria 
e Comércio, foram vencedoras deste 
concurso as empresas MozGrain, Lda 
e AgroBusiness, Lda, com quem o MIC 
assinou os respectivos Contratos de 
Concessão.

Num outro destaque, Mesquita 
apontou que os Contratos de Con-
cessão assinados, consoante os casos, 

São no total 20.625.870 manuais ad-
quiridos pelo Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano (MINEDH), 
para garantir o processo de ensino e 
aprendizagem no presente ano lectivo, 
que arranca próxima semana.  

Gina Guibunda, porta-voz do 
MINEDH, disse que pelo menos 50 por 
cento deste material já se encontra no 
território nacional, esperando-se que 
o restante chegue ao longo desta se-
mana.

Referiu que os livros já estão nos 
portos de Maputo, Nacala e Queli-
mane, sendo que o processo de aloca-
ção às províncias está a decorrer sem 
sobressaltos e destes locais passarão 
para os distritos, para depois chega-
rem às escolas.

“Achamos que o material existente 
no nosso território é suficiente para se 
proceder à sua distribuição. O nosso 
entendimento é que estes livros este-
jam nas escolas até 22 de Março”, disse.

Fora os livros da 1ª a 2ª classes, os 
materiais para as restantes classes do 
Ensino Primário deverão ser devolvi-
dos no fim do ano. Assim, Guibunda 
apela aos pais e encarregados de 
educação para ajudarem as crianças 
a conservarem o material para que o 
mesmo possa ser usado nos anos sub-
sequentes.

No entanto, o livro da 5ª classe, 
segundo suas palavras, vai chegar 
relativamente tarde, porque tem con-
teúdos novos, no âmbito da imple-
mentação do novo currículo do Siste-
ma Nacional de Educação.

Disse que a chegada tardia não vai 
prejudicar o decurso normal das aulas, 
uma vez que, este ano, está programa-
do o ensino híbrido, em que os alunos 
deverão aprender, em simultâneo, os 
conteúdos do nível anterior e do ano 
lectivo 2021, uma medida tomada 
para reajustar as matérias face às inter-
rupções verificadas no contexto das 
acções de contenção da propagação 
da Covid-19.

A reunião realizada virtualmente no 
dia 9 de Março, teve como ponto de 
agenda a “Situação da Paz Sustentável 
em África com incidência nas mudan-
ças climáticas e o seu impacto na Segu-
rança Continental”, que contou com a 
participação dos Membros da Troika da 
União Africana, nomeadamente, África 
do Sul, Congo, Senegal, e do Secretário-
Geral das Nações Unidas. 

Na reunião em que o Presidente da 
República de Moçambique participou 
na qualidade de Membro do Con-
selho de Paz e Segurança da União 
Africana, referiu-se ao flagelo sanitário 
causado pela pandemia da Covid-19, 
que obriga a todas Nações a assumir 
novas formas de ser e estar. 

No que tange às crescentes amea-
ças, particularmente as decorrentes 
das mudanças climáticas, Filipe Nyusi 

apontou que os estudos já provaram 
ser causadas pela exploração de-
senfreada dos recursos naturais para 
propiciar o contínuo avanço das eco-
nomias dos países em vias de desen-
volvimento.

Este desrespeito pela natureza, re-
sulta num rasto de destruição, com re-
alce em países do continente africano. 

A título de exemplo, o Chefe de Es-
tado indicou que, só no presente ano, 
a região Austral de África, sobretudo, a 
República de Moçambique, já foi fusti-
gada por três ciclones tropicais, nome-
adamente Chalane, Eloise e Guambe, 
que vieram exacerbar o rasto de morte 
e destruição de infra-estruturas diver-
sas, deixado pelos ciclones Idai e Ken-
neth, que assolaram a região em 2019.

Estes fenómenos climatéricos cau-
saram também grandes danos nos 
países como as Repúblicas do Zimba-

bwe, Malawi e Zâmbia.
Por isso, “nós em Moçambique de-

fendemos a necessidade de criação 
de um programa de acção climática 
da União Africana que tome em con-
sideração os compromissos do acordo 
de Paris, sobre as mudanças climáticas, 
que constituem a convenção 4 das 
Nações Unidas sobre o clima e a con-
servação, adaptação e financiamento 
das mudanças climáticas, assinado em 
2016”, disse o estadista moçambicano.

Refira-se que neste mês, o Conselho 
de Paz e Segurança da União Africana 
é presidido pela República do Quénia. E 
nesta reunião, o Presidente da República, 
fazia-se acompanhar pelos ministros 
dos Negócios Estrangeiros e Coopera-
ção, Verónica Nataniel Macamo Dhlovo; 
da Defesa Nacional, Jaime Bessa Neto, 
quadros da Presidência da República e 
de outras instituições do Estado. 

“Na verdade, nós pretendemos, 
com o ensino híbrido, que os alunos 
desenvolvam competências básicas 
para poderem avançar. Não sabemos 
quando é que a situação criada pela 
Covid-19 vai terminar”, sublinhou.

A porta-voz referiu que se a 
evolução epidemiológica for favorável 
nos próximos tempos, o sistema de 
ensino poderá estabilizar-se e voltar 
a fluir normalmente, a partir de 2022, 
com o retorno ao calendário escolar 
no modelo anterior. P

nas modalidades de Construção, Ope-
ração e Devolução, e Reabilitação, Op-
eração e Devolução, estão em estrita 
observância ao estabelecido na Lei no 
15/2011, de 10 de Agosto, que esta-
belece o quadro legal para as Parcerias 
Público-Privada e seu Regulamento.

“Com a empresa Mozgrain, Lda 
assinámos dois Contratos, sendo um 
na modalidade ROT (Reabilitação, 
Operação e Devolução) para os Com-
plexos de Silos e Armazéns localizados 
em Gorongosa e Nhamatanda (Sofala), 
Lichinga (Niassa), Mugema e Milange 
(Zambézia), Ulónguè (Tete) e outro na 
modalidade BOT (Construção, Opera-
ção e Devolução) para o Complexo de 
Báruè”, referiu, acrescentando que “com 
a empresa Agrobusiness, Lda assiná-
mos, igualmente, dois Contratos, um 
na modalidade ROT (Reabilitação, Op-
eração e Devolução) para o Complexo 
de Malema (Nampula) e outro na mo-
dalidade BOT (Construção, Operação 
e Devolução) para os Complexos de 
Iapala-Ribáuè (Nampula) e Cuamba 
(Niassa)”.

A capacidade total de armazena-
gem destes Complexos de Silos e 
Armazéns, localizados como se sabe 
em zonas com potencial agrícola, é de 
75.500 toneladas. Os Complexos de 
Silos e Armazéns por reabilitar, na sua 
maioria, vão estar operacionais a partir 
de Junho do presente ano, sendo que 
os por construir estarão operacionais 
no primeiro trimestre do próximo ano.

CTA exigem retoma da indústria turística Num webinar organizado re-
centemente pelo Ministério da 
Indústria e Comércio, a Confeder-
ação das Associações Económicas 
de Moçambique (CTA) solicitou a 
reabertura do sector do turismo 
e a revisão do horário de funcio-
namento dos estabelecimentos 
comerciais. O evento tinha como 
um dos objectivos, discutir aspec-
tos relacionados com o Estado 
de Calamidade Pública, no âm-
bito das medidas de contenção da 
propagação da Covid-19.

Visava também dar continuidade à 
auscultação das preocupações do sec-
tor privado, face às medidas vigentes 
no âmbito do Estado de Calamidade 
Pública, nomeadamente a manuten-
ção do diálogo público-privado sobre 
o funcionamento da economia, a 
apreciação dos efeitos das medidas de 
prevenção e contenção da propaga-
ção da Covid-19 aprovadas pelo Gov-
erno através do Decreto nº. 2/2021, de 
4 de Fevereiro, e as perspectivas das 
medidas no âmbito da revisão do re-
spectivo decreto.

Falando na ocasião, o ministro da 
Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, 
referiu ser necessário uma permanente 
e contínua interacção entre o Governo 
e o sector privado e que a luta contra a 
Covid-19 é um processo contínuo de 
aprendizagem e exige de todos os ac-
tores da sociedade melhor organização 
para melhor mitigar os seus efeitos.

“O Governo continuará a dar espe-
cial atenção à questão da promoção e 
consumo de produtos nacionais, com 
destaque para a iniciativa Produza, 

Exporte e Consuma Moçambicano 
(Made in Mozambique)”, disse o min-
istro,  enfatizando o facto de estar em 
curso a revisão da legislação comercial, 
o que permitirá ajustar as normas do 
sector ao contexto actual e dinâmica 
de funcionamento da economia na-
cional e regulamentação de novas 
matérias, como seja o comércio elec-
trónico (vendas online), entre outros, 
tendo mencionado, igualmente, o 
processo em curso de revisão da ac-
tual Lei de Investimentos.

A finalizar, Carlos Mesquita referiu 
que o Governo reconhece os esforços 
do sector privado nesta fase de crise 
causada pela Covid-19 e continuará 

com o sector empresarial, privilegian-
do o espírito de habitual colaboração 

a adoptar medidas para mitigar os 
efeitos dessa pandemia na economia, 
bem como o reforço das acções de 
fiscalização, através de campanhas 
de sensibilização aos operadores 
económicos.

Por sua vez, a CTA, representada 
pelo seu Presidente, Agostinho Vuma, 
entre as preocupações apresentadas, 
solicitou a reabertura do sector do 
turismo e a revisão do horário de fun-
cionamento dos estabelecimentos 
comerciais.

Sobre os aspectos relativos à 
aprovação e implementação do de-
creto, a CTA propôs que, antes da sua 
aprovação, haja uma discussão prévia 

entre a CTA e o Governo no contexto 
do diálogo público-privado, de modo 
a assegurar que a sua implementação 
esteja alinhada com as expectativas 
do empresariado e minimizar os con-
strangimentos resultantes do desalin-
hamento de perspectivas e de inter-
pretação do decreto.

Numa outra abordagem, o sector 
privado apresentou preocupações e 
propostas sobre medidas administra-
tivas e económico-financeiras, fiscais, 
cambiais e outras, incluindo a compo-
nente de revisão das medidas admin-
istrativas aprovadas pelo Decreto nº. 
2/2021, de 4 de Fevereiro, no âmbito 
da contenção da propagação da Co-
vid-19, durante o período de vigência 
do Estado de Calamidade Pública.

Importa realçar que no encontro, 
foram discutidos aspectos do decreto 
em vigor, sendo que o sector privado 
avançou com algumas propostas que 
deverão ser ajustadas nos próximos 
decretos. 

Carlos Mesquita, ministro da Indústria e Comércio

Gina Guibunda, porta-voz do MINEDH

Filipe Nyusi na cimeira virtual da União Africana
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Estágio do desenvolvimento 
científico em debate 

volvimento da Ciência, Tecnologia e 
Inovação nos últimos anos; melhorar a 
partilha e divulgação do conhecimen-

ção Científica e Inovação Tecnológica 
entre os países participantes, em tem-
po de pandemia do novo Coronavírus 
(COVID-19); estreitar políticas de Inves-
tigação e Inovação Tecnológica, bem 
como explorar os mecanismos de mo-
bilização de financiamento a Investiga-
ção Científica e Inovação Tecnológica.

Durante o seminário, serão apre-
sentados trabalhos das áreas de 
Agricultura (segurança alimentar e 
nutricional, solo, ciências animais,); Sus-
tentabilidade Ambiental (mudanças 
climáticas, gestão e conservação de 
recursos); Saúde (malária, tuberculose, 
parasitoses, HIV/SIDA, inflamação, 
toxinas, doenças tropicais e outras 
doenças endémicas,); Água (gestão, 
conservação); Ciências Marinhas e 
Pescas (ecossistemas marinhos e 
costeiros, aquacultura, piscicultura); 
Energia (energias renováveis, fontes 
alternativas de energia); Recursos 
Minerais (geologia aplicada); Etno-
botânica; Construção a baixo custo; 
Educação; Ciências Sociais e Humanas; 
Engenharia; Infra-estruturas; Turismo e 

to científico produzido nos países par-
ticipantes ao evento; criar sinergias em 
prol do desenvolvimento da Investiga-

Cultura; Tecnologias de Informação e 
Comunicação; e Género. 

Na sua alocução, o titular a pasta 
de Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior, exortou para a maior participação 
feminina nesta edição do Seminário 
Internacional de Investigação Cientí-
fica, tanto jovens, quanto investigado-
ras seniores, e que se verificasse a sub-
missão de mais trabalhos de pesquisas 
feitos e/ou coordenados por mulheres. 

Na ocasião, o ministro Nivagara refer-
iu que no decurso do seminário, está 
agendado o debate dos tópicos relati-
vos ao estágio da Investigação Científica 
nos países participantes; os desafios da 
Investigação Científica em relação aos 
resultados, disseminação e formulação 
de políticas sectoriais, sobretudo, em 
tempos de pandemia da COVID-19; 
fundos multilaterais de acesso à pes-
quisa; produção científica e pesquisa 
adequada às políticas de desenvolvi-
mento; integração da mulher e de jo-
vens no desenvolvimento da Ciência, 
Tecnologia e Inovação; e a necessidade 
de inovação científica e tecnológica em 
relação às linhas de pesquisa nas institu-
ições de investigação.

Saliente-se que as inscrições e sub-
missão de resumos decorrem desde 
01 de Fevereiro e vão até 30 de Julho 
de 2021; e para Inscrição sem apresen-
tação de trabalhos decorre de 01 de 
Fevereiro a 15 de Agosto de 2021. P

O Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Daniel Nivagara, 
exorta a comunidade académica e 
científica nacional e internacional, 
a participar em massa na terceira 
edição do Seminário Internacional 
de Investigação Científica e a partil-
harem as mais recentes e inovador-
as pesquisas científicas e tecnológi-
cas nas mais diversas categorias de 
apresentação de trabalhos. Com 
o evento, Moçambique pretende 
criar uma plataforma de partilha e 
debate em torno do estágio do de-
senvolvimento da Ciência, Tecno-
logia e Inovação nos últimos anos; 
melhorar a partilha e divulgação 
do conhecimento científico pro-
duzido nos países participantes ao 
evento; criar sinergias em prol do 
desenvolvimento da Investigação 
Científica e Inovação tecnológica 
entre os países participantes.

ANASTÁCIA NHAR                                       

A exortação foi lançada quarta-feira 
em Maputo, durante o lançamento 
oficial do 3o. Seminário Internacional 
de Investigação Científica e de Divul-
gação dos Resultados dos Projectos Fi-
nanciados pelo Fundo Nacional de In-
vestigação (FNI), evento a ter lugar nos 
dias 21 a 23 de Outubro próximo, em 
formato híbrido, (presencial e virtual).

Segundo Daniel Nivagara, pre-
tende-se com a realização do evento, 
criar uma plataforma de partilha e 
debate em torno do estágio do desen-

Mulheres assumem liderança na EDM

Vodacom aumenta acesso à Internet 

LAM transporta funcionários 
e carga da TOTAL 

tradicionalmente masculino.
Na mesma menagem, o PCA da 

EDM reafirma o compromisso de o 
Conselho de Administração continuar 
a assegurar a igualdade de direitos e 
oportunidades entre homens e mul-
heres na Empresa, combatendo todo 
e qualquer tipo de discriminação e 
violência contra a mulher.

Numa altura em que país e o mun-

continua e neste momento estamos a 
desenvolver acções para trazer novas 
experiências de comunicação para 
os nossos clientes em toda a exten-
são territorial”, anunciou Jerry Mobbs, 
Director-geral da Vodacom Moçam-
bique, sobre as acções em curso para 
o alargamento da rede móvel no país.

A Vodacom conta actualmente 
com mais de 6 milhões de assinantes 
e possui a maior carteira de clientes 
no país. Neste momento, as várias tec-
nologias de rede cobrem até 62% da 
população moçambicana.

do vivem momentos desafiantes por 
causa da Covid-19, “as mulheres são 
chamadas a ajudar a sociedade a 
vencer esta pandemia com a sua lider-
ança na disseminação de mensagens 
e promoção de comportamentos pre-
ventivos e de segurança que ajudem 
o mundo na retoma do desenvolvim-
ento sustentável”, salienta o Eng. Mar-
celino Gildo na sua mensagem. P

 Recorde-se que, nos termos do 
acordo, a Loon ajudaria a Vodacom 
a conectar partes do país não abran-
gidas com uma rede de balões flutu-
antes que operam a 20 quilómetros 
acima da Terra, tudo isto no propósito 
da Vodacom de conectar pessoas, 
para um amanhã melhor.

A solução da Loon tinha em vista 
fornecer um serviço 4G que suporta 
Dados, Voz, SMS e USSD, o que per-
mitiria também a prestação de ser-
viços financeiros móveis nas zonas 
remotas. P

uisitos exigidos aos operadores de voos 
para projectos desta natureza.

Para o Director-Geral da LAM, João 
Carlos Pó Jorge, esta é uma oportuni-
dade captada à velocidade de cruzeiro, 
com a relevância particular de projectar 
a companhia para altos voos e permiti-
la alargar a sua carteira de clientes, inclu-
indo, agora, um grupo cujo perfil se car-
acteriza pela diversidade demográfica.

“É com imenso orgulho e reiterado 
compromisso de qualidade que nos 
juntamos à TOTAL para prestar serviços 
de essência fundamental no que tange 
à garantia de mobilidade rápida dos 
profissionais que estão envolvidos na 
concretização do projecto de gás no 
país", afirmou João Pó Jorge. P

Nos últimos sete anos, o número de mulheres em posição de liderança na Electricidade de Moçambique (EDM) 
cresceu oito por cento, passando de 18, em 2014, para 26 por cento, em 2021, um registo que vai ao encontro do 
compromisso assumido pela Empresa de elevar a presença feminina na organização até 40 por cento, em 2030. 

A Vodacom, segunda operadora de telefonia móvel no país, está em busca de potenciais parceiros para expandir 
a sua rede e conectar algumas regiões do país não abrangidas. A iniciativa, de acordo com um comunicado de 
imprensa enviado a esta redacção, surge após a inviabilidade do projecto que a operadora estava a desenvolver 
com a Loon da Alphabet, relativo a soluções de internet com base em balões. O facto é que a Alphabet tomou a 
decisão de fechar a Loon, empresa determinante para o avanço do projecto do alargamento da rede da Vodacom 
em Moçambique. 

As Linhas Aéreas de Moçambique, (LAM) S.A., passam a transportar fun-
cionários e carga da TOTAL, operadora do projecto Mozambique LNG, na 
rota Maputo /Pemba /Afungi e vice-versa, segundo nota de imprensa en-
viada à Redacção deste semanário.  

Com o efeito, o Presidente do Con-
selho de Administração (PCA) da EDM, 
Marcelino Gildo fez saber, na sua men-
sagem enviadas às trabalhadoras, por 
ocasião do Dia Internacional da Mul-
her, que neste momento, a Empresa 
detém 18% de mulheres no quadro 
dos recursos humanos, um número 
considerável se se tiver em conta o 
facto de a EDM operar num sector 

Utilizando a solução da Loon, a 
Vodacom tinha como propósito ex-
pandir o acesso à rede móvel nas 
províncias de Cabo Delgado e Niassa, 
duas regiões que se revelaram difíceis 
de cobrir no passado, devido às áreas 
geográficas vastas e logisticamente 
desafiadoras, a par da baixa densidade 
populacional.

“A expansão da rede é parte dos 
mais importantes projectos da Vod-
acom para o presente ano financeiro. 
Lamentavelmente, não foi possível ag-
ora com a Loon, mas o nosso propósito 

Para o efeito, as duas instituições assi-
naram, recentemente, um acordo para 
a prestação de serviços preferenciais 
de transporte aéreo no território nacio-
nal, especificamente na rota Maputo /
Pemba /Afungi e vice-versa.

O contrato, com a duração de três 
anos, cuja efectividade se iniciou-se a 1 
de Março corrente, reflecte o princípio 
de valorização do conteúdo local e, à 
base do mesmo, a LAM disponibiliza à 
TOTAL uma aeronave do modelo Bom-
bardier Q400.

O entendimento entre as duas em-
presas ocorreu depois de uma série 
de auditorias que a multinacional fez à 
companhia de Bandeira Nacional para 
aferir o grau de cumprimento dos req-

Daniel Nivagara, ministro da CTES
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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)

Colectânea junta artistasOs clientes do curandeiro (2)

VAKITHY NYAMBUWE

De blusa de manga curta, de tiras 
verticais azuis com o fundo a creme. 
No pulso, de cesto de palha da arte 
artesanal de capulana axadrezada, 
de quadrantes brancos e pretos e, 
descalça, mas os pés e as unhas es-
tavam identificados que foram bem 
esfregados pela pedra no banho, por 
isso apresentava-se bem higienizada 
à medida dos seus hábitos, portanto, 
ela apresentava um aspecto saudável. 

Após a permissão, dirigiu-se à som-
bra na qual o curandeiro a convidou a 
sentar-se na esteira destinada à primeira 
recepção como qualquer visitante. 
Cumprida a saudação, ela revelou o 
que pretendia sobre os serviços da 
parte do "doutor", que, seguidamente, 
a ordenou com a voz semelhante ao 
rugido de leão: -"famba uya nghena a 
ndhumbheni" (dirija-se ao consultório).

A paciente obedeceu e levantou-se e 
locomoveu-se quase acanhadamente 
no seu estado psicológico, reflectido 
nos seus movimentos corporais, mas, 
encorajou-se e foi indo em direcção à 
palhota e, por norma, antes de entrar, se 
estivesse calcada deixaria os sapatos na 
entrada, por fora, todavia, logo que en-
trou apercebeu-se do lado onde devia 
sentar-se. Em seguida, curiosamente, 
girou a vista pelas paredes, de ponta a 
ponta, e abanou a cabeça, admirada, 
sinal positivo de quem diz: - “sim senhor! 
Aqui realmente terei o tratamento que 
pretendo”, impressão induzida pelo  as-
pecto que o lugar apresentava, a partir 
dos objectos mirados. 

Ainda entretida na tentativa da lei-
tura e nas conclusões arbitrárias pes-
soais sobre tudo o que via, de repente 
foi interrompida porque, a dado mo-
mento, ela percebeu, a nwi guingi, (d) 
o movimento do “doutor” prestes a en-
trar. De imediato, endireitou-se e ficou 
bem encolhida e quieta, de vista para 
o soalho, e então, os olhos só viam os 
movimentos e a direcção dos pés do 
curandeiro. Por seu turno, confiante na 
sua arte em si mesmo, o “doutor” en-
trou com ares de calma e o domínio de 
si e assim ia transmitindo a sensação 
da certeza de que nunca iria decepcio-
nar os desejos do seu cliente aos ser-
viços por ele prestados e sentou-se no 
seu lugar, arranjou-se, usando vestes 
características: colares de missangas e 
cobriu-se de capulana com imagem 
de leão, sinal que interpretava o poder 
dos espíritos que se resumia no todo 
ofício do curandeiro, e a figura da outra 
capulana era do sol, que por sua vez re-

latava que tudo quanto era feito era às 
claras, sob iluminação como do poder 
daquela estrela. Em seguida, amarrou 
na cintura a capulana que exibia as 
setas cruzadas e o respectivo escudo 
que era dos espíritos guerreiros e, 
por último, pegou na sua pasta que 
contém os oráculos (ossículos) que 
operam sob comando mágico dos 
espíritos de “vangoni”, (Senda, 2011, “o 
olho do psicólogo”). Depois de estar de 
vestes prontas, pegou no xikwama de 
oráculos e despejou-os na superfície 
da pele de hiena sobre o soalho, resul-
tando num ruído típico: “Krok-kli-klos-
kli-ko-hlo-ngo-hlooo”. Cada peça foi 
fixar-se no seu canto, entretanto, com 
os oráculos já dispersos, o curandeiro 
ocupou-se, na etapa seguinte, da lei-
tura da mensagem por estes transmiti-
dos. A mensagem impulsionou-lhe a 
confiança e “poderio” para o trabalho 
prestes a realizar perante a cliente. 

Depois, recolheu-os com as mãos e, 
ainda entre os dedos, levantou-os ligei-
ramente, num movimento de vai-e-
vem, para cima e para baixo, tocando 
o chão, repetidas vezes e cada vez um 
pouco mais acelerado, produzindo 
um som típico “Kwa-kwa-kwa-kwa... E 
no último batimento ao chão, largou-
os e ouviu-se Kwaaa... Sobre a mesma 
pele, de maneira a espalharem-se, para 
que cada um tome o seu rumo e fixe-
se no seu ponto que visa dar informa-
ção que será lida pelo curandeiro. 

No término deste exercício de lança-
mento daqueles pedaços de ossos do 
“doutor”, a cliente foi invadida de ligeiro 
susto no seu íntimo pelo som produzido 
e pela forma como cada oráculo tomava 
o seu rumo devido ao lançamento vio-
lento. No entanto, enquanto o médico se 
envolvia na leitura da mensagem envia-
da por meio dos oráculos, ela ia trocando 
o olhar, cuidadoso e de auto-controlo, 
entre os oráculos e o rosto do adivinho. 
Finda a leitura, este lança o olhar à cliente, 
a qual, tomada pelo nervosismo, jogou 
o seu olhar para o lado, ora mexendo os 
dedos dos pés, ora coçando a cabeça, 
mudando a posição de sentar, mas, at-
enta à voz do “doutor”.  

“Como é que queres o teu trata-
mento?̀ ,̀ inquiriu o curandeiro de ol-
hos fixos nela.

E ela, sem o poder de estabelecer 
olho a olho, na sua humildade acan-
hada, tossiu suavemente em jeito de 
preparar a garganta para que a voz 
saia na melhor perfeição possível e, 
tomou a palavra:

“Tenho preocupações como qual-
quer pessoa. Anseio ser respeitada à 
semelhança das outras e ambiciono 
tanto ser a mais temida. Nos meus la-
bores, desejo atingir índices elevados 
de produtividade e marcar a diferença 
pela eficácia. E alcançar... Portanto ééé...
altitudes ao... Ao... Isto e‘... Levantar...Vô... 
Talvez que...̀ `

Para além do gaguejo na parte 
final do seu discurso, o curandeiro 
tinha percebido antes, no primeiro 
lançamento dos oráculos, que ela era 
feiticeira. Soube o que ela pretendia, 

Dois Livros 
imortalizam Marcelino dos Santos

cialização dos moçambicanos, dos 
africanos e do mundo em geral sobre 
a necessidade da emancipação dos po-
vos oprimidos.

Sabendo que a aculturação e a se-
cundarização dos usos e costumes con-
stituíam a política predilecta do coloni-
zador para melhor dominar, Kalungano 
serviu-se dos seus poemas para perpet-
uar a cultura, utilizando figuras de estilo 
que nos remetiam às “nossas” práticas 
culturais, carregando mensagem que 
despertavam e conduziam ao repúdio 
contra o colonialismo.

“Foi um homem itinerante, conviveu 
com os melhores revolucionários do 
seu tempo em várias cidades africanas 
e europeias; exerceu muita influência 
na formação dos movimentos de liber-
tação africanos, falantes da língua por-
tuguesa e não só”, caracterizou Nyusi, 
para de seguida, realçar que Marcelino 
dos Santos, através da sua poesia, des-
pertou o mundo sobre os malefícios 

causados pelo colonialismo.
Nesse diapasão, o Presidente da 

República sublinhou que a vida de 

A passagem do primeiro an-
iversário, a 11 de Fevereiro, de-
pois da morte do político e escri-
tor moçambicano foi marcada 
pelo lançamento, sexta-feira, em 
Maputo, de dois livros, intitula-
dos "Canto de Amor Natural" e 
"Marcelino dos Santos, Personali-
dade Multifacetada e Homem do 
Povo". Presente no evento, Filipe 
Nyusi, fez saber que associava-
se à iniciativa da Associação dos 
Escritores Moçambicanos para 
juntos valorizar a imensidão da 
obra bem como da história das 
letras e do país, encarnadas no 
poeta Kalungano. No contexto 
actual de Moçambique, a cultura 
deve continuar a desempenhar o 
seu papel como factor de coesão 
social, da unidade, da paz e da 
convivência sã.

Uma colectânea de obras de 
três artistas plásticos, nomeada-
mente, Noel Langa, Mankew e 
Makamo, está patente no Museu 
Nacional de Arte – MUSART, em 
Maputo.

Nascido em Lumbo, a 20 de Março 
de 1929, Marcelino dos Santos foi um 
proeminente político e poeta moçam-
bicano fundador da Frente de Liber-
tação de Moçambique (Frelimo), na 
qual chegou a assumir o cargo de vice-
presidente.

Após a independência nacional, a 
25 de Junho de 1975, Marcelino dos 
Santos foi ministro da Planificação e 
Desenvolvimento até 1977, altura em 
que passou a assumir a presidência da 
Assembleia Popular.

O livro de poesia "Canto de Amor 
Natural", na sua 2ª edição, é reeditado 
37 anos depois de o poeta e Herói Na-
cional, Marcelino dos Santos, estrear 
a Colecção Timbila, das publicações 
literárias da Associação dos Escritores 
de Moçambique (AEMO). Por seu 
turno, a obra "Marcelino do Santos Per-
sonalidade Multifacetada e Homem do 
Povo" é uma autobiografia do poeta e 
Herói Nacional, que perdeu a vida a 11 
de Fevereiro de 2020. 

Intervindo na ocasião, o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, disse que os 
moçambicanos acabavam de teste-
munhar ao lançamento de duas obras 
de um nacionalista e herói nacional.

“O conteúdo e legado de Marcelino 
dos Santos, tanto político, quanto poé-
tico, elucidam sobre o amor incondicio-
nal que sempre nutriu pela pátria que 
viu a nascer e a vontade de ver a sua 
terra e o seu povo livres da denomina-
ção colonial que durava há cinco sécu-
los”, referiu.

Para Nyusi, poeta confirmado e guer-
rilheiro assumido, Marcelino teve uma 
imagem inédita e multifacetada que foi 
produto da sua constante busca pelos 
melhores caminhos para a liberdade.

Por isso, afirmou que as obras de 
Marcelino dos Santos deram a opor-
tunidade que ocorresse a conscien-

Marcelino dos Santo não se dissocia da 
história de Moçambique. Aliás, para Ny-
usi, falar de Marcelino, é falar dos trilhos 
que Moçambique percorreu até à sua 
liberdade. “Falar da história de Moçam-
bique, é também falar da actualidade 
dos caminhos que Marcelino pisou 
na sua incessante luta pela liberdade”, 
frisou.

Querendo contornar a apertada 
vigilância das autoridades coloniais, e 
usando os pseudónimos, “Kalungano” 
e “Lilinho Micaia”, iniciou a publicação 

dos seus poemas no Jornal Brado Afri-
cano e na Casa dos Estudantes do Im-
pério em Lisboa.

Nestas suas qualidades, deliciou-se 
das práticas desumanas do colonial-
ismo, despertando a consciência do na-
cionalismo não só nos moçambicanos, 
mas também em todos outros povos 
africanos que ansiavam a liberdade.

Lilinho Micaia, de acordo com o Che-
fe de Estado, usou a literatura como um 
poderoso instrumento de resistência e 
repúdio contra a ocupação colonial.

Nessa frente, indicou várias formas 
de luta contra a ocupação da administ-
ração colonial, exteriorizando os anseios 
dos moçambicanos de ser tornar inde-
pendentes no seu país.

“Foi nesse âmbito que o moçam-
bicano despertou para o contexto 
literário através de proeminentes 
escritores como José Craveirinha, 
Noémia de Sousa, Rui Knofi, Rui 
Nogar, Luís Bernardo Honwana, entre 
outros”, indicou.

Nyusi fez saber que no contexto 
actual de Moçambique, a cultura deve 
continuar a desempenhar o seu pa-
pel como factor de coesão social, da 
unidade, da paz e da convivência sã. 
“Deve igualmente desempenhar o seu 
papel como factor de desenvolvimento 

tejam os direitos dos profissionais, criad-
ores e promotores de ideias e explorem 
a cadeia de valor da indústria cultural e 
criativa.

Esses empresários, de acordo com o 
Chefe de Estado, devem também facili-
tar a circulação de produtos e serviços 
culturais dentro dos mercados culturais 
dentro e fora do país, expandam e pro-
fissionalizem o ensino artístico e promo-
vam a sua integração no subsistema de 
ensino nacional.

Contudo, a obra literária “Canto do 
Amor Natural”, foi apresentada pelo 
escritor Marcelo Panguana e contou 
com apoio institucional da operadora 
de telecomunicações Tmcel-Moçam-
bique Telecom, SA, numa acção que 
se enquadra no âmbito das políticas de 
Responsabilidade Social Corporativa, 
em que, dentre as suas principais áreas 
de actuação como a Educação, Saúde, 
Desporto, Ambiente, tem também a 
Cultura como um dos seus pilares, pela 
magnitude e importância que este sec-
tor representa na sociedade.

Já a apresentação do segundo 
livro, "Marcelino dos Santos, Personali-
dade Multifacetada e Homem do Povo", 
coube a Manuel Tomé, poeta, músico 
e político. 

Refira-se que aquela operadora pa-
trocinadora, considera o que apoio à 
Cultura constitui uma alavanca no pro-
cesso de desenvolvimento sustentável 
do país, pois uma sociedade só é feita 
por um povo e um povo só se identifica 
pela cultura dessa mesma sociedade, 
através dos seus mais variados símbo-
los culturais como as artes plásticas, a 
música, a dança e com grande relevo, 
a literatura.

Adicionalmente, este acto comprova 
o comprometimento da Tmcel para 
com o desenvolvimento da cultura na-

A exposição que tem como título 
“Tempos & percursos em 3D”, rece-
beu a visita da Ministra da Cultura e 
Turismo, Eldevina Materula, que, no 
local, apelou às instituições públicas, 
privadas e apreciadores das artes 
plásticas a continuarem a priorizar a 
aquisição de obras de artistas moçam-
bicanos.

Uma nota de empresa do Ministério 
da Cultura e Turismo, Materula, recebida 
na Redacção deste semanário, escreve 
que, a Materula entende que comprar 
obras de artistas nacionais é um apoio 
necessário para a classe e um caminho 
importante para o desenvolvimento 
do sector artístico. Com a visita realizada 
esta terça-feira, a ministra pretende in-

porque tem obrigação de provar o seu 
poderio de consulta para não deixar 
a credibilidade dos seus serviços em 
mãos alheias. Ela própria, antes da 
pergunta que não era pergunta, do 
curandeiro, percebeu que este lhe re-
conheceu que era a cliente principal.

Este curandeiro abordado, é o mais 
procurado, devido à satisfação de 
múltiplas necessidades, sejam pes-
soais ou colectivas, e é este tipo de 
curandeiros que indica, de maneira 
sugestiva, para entrar em contacto 

centivar o consumo da arte e, acima de 
tudo, prestar o seu apoio e a sua solidar-
iedade a Mankew, através da aquisição 
de duas obras.

“Tal como muitos artistas em situação 
difícil, seja por doença ou por conta da 
pandemia que assola o mundo, quero, 
desta forma, abraçar o Mankew e re-
conhecer o excelente trabalho que já fez 

pelas artes plásticas e que ainda tenciona 
fazer”, lê-se na nota do ministério.

Portanto, a exposição “Tempos 
& percursos em 3D” proporciona o 
contacto com artistas em actividade 
desde há décadas, e, ao mesmo tem-
po, o contacto com uma geração que 
ocupa um lugar muito particular na 
história da arte do país. P

com o nyamisoro para este captar os 
defuntos e encará-los, meio facultativo 
que possa restabelecer a interacção 
e vivência por algum tempo, entre 
os mortos e os vivos, se assim for ne-
cessário, assim como indigitar outro 
curandeiro à altura para dirigir, na ín-
tegra, o ritual. É a este que se faz con-
sulta no sentido de saber se a cerimó-
nia terá decorrido satisfatoriamente. 
Como confia nos seus oráculos, a 
informação que der faz questão de 
aconselhar o cliente a ir aos outros seus 

homólogos fazer a mesma consulta 
podendo incluí-lo, e completar a ter-
ceira consulta para que os outros dois 
possam confirmar a sua informação. 
Para além da posse de drogas que po-
dem livrar do azar, para o sucesso nos 
negócios, tal como, proporcionar os 
êxitos de diversas vontades dos clien-
tes, ostenta todos os tratamentos para 
tudo. Alguns destes, na sua maioria, 
não têm espíritos que se manifestam 
visivelmente, trabalhando apenas na 
base dos oráculos. (Conclusão)

Lançados Sexta-feira em Maputo

- “No contexto actual de Moçambique, a cultura deve desempenhar seu papel como factor de coesão social, da 
unidade, da paz e da convivência Sã”, Filipe Nyusi, depois de testemunhar o lançamento dos livros

económico inclusivo, fundamental para 
diversificar a economia de Moçam-
bique, gerar rendas, novos postos de 
emprego e reduzir as desigualdades 
sociais”, apelou, acrescentando que, a 
literatura em particular, é um elemento 
preponderante para a construção da 
identidade social, cultural e artística.

Nyusi anunciou que o governo con-
tinuará a implementar políticas estra-
tégicas e estratégias que estimulem a 
emergência de empresários do sector 
cultural e criativo, que promovam e pro-

cional que, dentre outras acções estru-
turantes, destacam-se a promoção da 
bienal de artes plásticas, bem como o 
apoio, realizado nos últimos tempos às 
obras artísticas e literárias de conceitua-
dos artistas moçambicanos, nome-
adamente Tomás Vieira Mário, Paulina 
Chiziane, UngulaneBaKaKhossa, Aldino 
Muianga, PMourada, entre outros.

A operadora é parceira da AEMO há 
vários anos e tem dado a sua contri-
buição para dar voz aos fazedores da 
literatura moçambicana.

Presidente Nyusi no lançamento dos livros de Marcelino dos Santos
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O piloto moçambicano Paulo Oliveira, com 
larga experiência no desporto motorizado, fruto 
da sua participação em diferentes provas do 
rally todo-o-terreno, em países como Marrocos, 
Espanha, Portugal, entre outros, é o represent-
ante de Moçambique nas provas da Jordânia.

É uma corrida desafiante, que irá contar com 
a presença de grandes pilotos de todo o mun-
do, mas Moçambique entra na prova com a 
esperança de fazer uma boa pontuação para o 
Campeonato do Mundo de Bajas.

As conquistas de Paulo Oliveira nas corridas 
todo-o-terreno são elementos de inspiração e 
de confiança que levará também para a Baja? 
da Jordânia de onde quer trazer uma boa pon-
tuação. Basta recordar que, em Outubro do 
ano passado, 2020, Oliveira elevou a bandeira 
moçambicana ao qualificar-se para o Rally Da-
kar, nas provas de classificação do “Andalucia 
Rally”, da Espanha.

“Vamos com muita expectativa, para marcar 
pontos. O objectivo é disputar o campeonato 
do Mundo de Bajas onde vamos tentar pontuar 
o mais possível, mas também preparar o Rally 

Dakar-2022. Será um excelente treino em pistas 
muito próximas de Dakar, uma vez que a Jordâ-
nia faz fronteira com Arábia Saudita. Teremos 
dois dias de corrida, num total de 1.000 km, com 
dois sectores selectivos de 500 km cada, feitos 
entre dunas, deserto, pistas abertas e rochas”, 
anotou o piloto.

Paulo Oliveira sublinhou que “Temos dois 
grandes objectivos: participar no campeonato 
de mundo de Baja, nesta que é a primeira vez 
que Moçambique marcará presença em todo 
o campeonato de Baja e, por outro lado, fazer 
a preparação para o nosso grande objectivo, 
que é marcar presença na Arábia Saudita, no 
Dakar 2022”.  

Moçambique será assistido por uma estru-
tura da equipa do piloto campeão do mundo 
em 2018, Mohomad Balooshi, de Dubai. Paulo 
Oliveira irá pilotar uma moto KTM 450 CC. A 
próxima corrida será no Qatar, a 8 de Abril.

A participação do piloto moçambicano na 
Jordânia conta com o apoio da Secretaria de Es-
tado do Desporto, ATCM e Federação Moçam-
bicana de Automobilismo e Motociclismo. P

Sinceramente, não gosto de pessoas 
figuronas, e talvez seja por isso que não me 
dou bem com o líder da Junta Militar da Re-
namo, Mariano Nhongo, a viver nas matas, 
como primata, por causa de muitas figuras. 

 Ele diz que não vai aderir ao processo de 
Desmobilização, Desarmamento e Reinte-
gração (DDR), antes de o Governo aceitar 
negociar com a Junta Militar da Renamo 
sobre os detalhes do processo. Afirma isso 
como se o seu pequeno grupo continu-
asse a ter gente. Esquece que as peças 
principais do grupo já se entregaram ao 
Governo, por verem que, na Junta Militar 
da Renamo, o futuro não é promissor.

Em teleconferência, concedida a jor-
nalistas a partir de “parte incerta”, Nhongo 
disse que ainda não está ultrapassado o 
problema que leva a si e a seus homens 
armados a não aderirem ao DDR. Insiste 
que quer negociar com o Governo. Mas 
qual Governo? Esquece que já foi con-
vidado, por várias vezes, para abandonar 
as matas e a usar de meios ao seu dispor 
para chegar ao Governo. Esquece que 

para si e para os seus subordinados, o 
Governo chegou a decretar uma trégua 
para permitir o curso normal das negocia-
ções rumo ao fim do conflito que se vive 
na região centro do país.

O pronunciamento de Nhongo, hoje, 
acontece numa altura em que André 
Matade Matsangaíssa Jr, João Machava e 
Paulo Guirrande, entre outros guerrilheiros, 
acabam de abandonar as matas para aderi-
rem ao DDR que já levou cerca de 1.500 
homens ao convívio social, o que representa  
29% dos mais de cinco mil homens a serem 
abrangidos pelo processo no país.

Eu, sinceramente falando, não consigo 
entender o que este homem pretende. Ele 
é muito estiloso e, com fraca capacidade de 
imaginar que, a continuar assim, o seu des-
tino está também a ser desenhado de for-
ma minuciosa, sendo que, quando chegar 
a vez da sua implementação, Nhongo não 
terá mais espaço para estilar. Por isso, antes 
de ser penalizado pelo seu comportamen-
to arrogante, um xibakela terá que apanhar 
neste momento.
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