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DESTAQUE

Comerciates informais de Maputo revoltados“Heróis da desgraça” é assim 
como os munícipes de Maputo, 
principalmente comerciantes 
informais, classificam os agen-
tes da Policia Municipal pela 
alegada actuação oportunista, 
injusta e desajustada à realidade 
social e económica do País. Esta 
conclusão surge do facto dos co-
merciantes informais considera-
rem como sinistra a actuação da 
Polícia Municipal de Maputo, que 
é caracterizada por perseguir, 
violentar e confiscar produtos, 
incluindo perecíveis vendidos 
nos passeios, ruas, entradas de 
mercados, incluindo no interior 
dos parques e terminais de trans-
portes de passageiros.

Troféu do herói

ANSELMO SENGO                                       
Email: sengoans@yahoo.co.b

Ao que se sabe, a Polícia Municipal 
é uma unidade, especializada com 
funções de garante da aplicação das 
decisões dos órgãos e das autoridades 
municipais, garantia da ordem e segu-
rança no território municipal, fiscaliza-
ção e garantia do cumprimento das 
Posturas, Regulamentos Municipais e 
demais Leis vigentes no País. 

Entretanto, em Março de 2020, logo 
após a decretação do primeiro Estado 
de emergência pelo Presidente da 
República, no quadro das medidas de 
prevenção e mitigação da pandemia 
da Cobvid-19, o município de Maputo 
retirou dos passeios e ruas da capital, 
todos vendedores informais.

Na altura, a edilidade havia identi-
ficado que aproximadamente, quatro 
mil vendedores informais que ocupa-
vam locais impróprios, dos quais 2300 
exercem a actividade na zona Baixa da 
cidade de Maputo, 300 na Praça dos 
Combatentes e os restantes no Zim-
peto. 

Mas porque os vendedores se re-
cusavam há a mais de seis meses em 
aceitar abandonar voluntariamente 
os passeios, estes organizaram mani-
festações de protestos, tendo na se-
quência, bloqueado as ruas e avenidas 
da baixa da capital e partiram vidros de 
algumas lojas. A actividade comercial 
esteve encerrada e as viaturas impedi-
das de circulação.

Na altura, a polícia de intervenção rá-
pida foi chamada a intervir para repor a 
ordem e disparou gás lacrimogéneo e 
balas de borracha e ao mesmo tempo, 
retirava as barricadas montadas pe-
los manifestantes logo nas primeiras 
horas da manhã. Todavia, seis meses 
depois, o comércio informal voltou 
às ruas de Maputo, assim como, os 
aglomerados voltaram a caracterizar o 
dia-a-dia dos mercados da cidade.

Para todos, a justificação é a alegada 
falta de alternativa de sobrevivência, 
apontando como inexistente o em-
prego.

Na sequência disso, o Presidente do 
Conselho Municipal da Cidade de Ma-
puto Eneas Comiche, anunciou na pri-
meira quinzena de Fevereiro passado, 
o reforço das medidas de prevenção e 
controlo da covid-19.

“No âmbito da renovação da venda 
informal, é proibida a venda em locais 
impróprios e todos mercados retalhis-
tas”, tais como, “mercado do Zimpeto e 
as feiras de produtos agrícolas, devem 
observar o funcionamento das 6h às 
17h, segunda à sábado e das 6 às 12h 
aos domingos”, disse Comiche.

As novas posturas abrangeram tam-
bém o mercado do peixe que passa 
a observar horário, por exemplo, no 
pavilhão, das 7 horas às 17 horas e nos 
restaurantes, das 9 às 20horas.

Para o efeito, o edil de Maputo fez sa-
ber que a polícia municipal em articu-
lação com o Comando da Polícia da 
República de Moçambique deveria as-
segurar o cumprimento das medidas 
de prevenção e do recolher obrigatório 
em todos os distritos municipais da ci-
dade de Maputo entre às 21 horas até 
às 04horas da manhã.

CONFISCAÇÃO DE PRODUTOS

Nos últimos tempos, tem aumen-
tado o tom dos comerciantes e da 
sociedade que questiona o papel 

da policia Municipal. Estas acusam 
esta unidade policial municipal de 
violar sistematicamente os direitos 
humanos e de perpetuar a pobreza 
na zona urbana. 

“Será que a Polícia Municipal 
deve garantir o cumprimento das 
medidas de prevenção e contenção 
da Covid˗19 violando os direitos dos 
munícipes?”, questionam-se os co-
merciantes informais do mercado 
Xikelene, localizada nos arredores 
da capital.

Os vendedores que na sua maio-

ria residem nos bairros periféricos 
da capital moçambicana, dizem ser 
vítimas preferenciais e diárias das 
alegadas incursões oportunistas da 
polícia municipal.

Os nossos entrevistados referem 
ainda que não compreender quan-
do é que estão a desrespeitar as me-
didas de prevenção da Covid-19 e 
quando é que não estão, pelo facto 
de, a polícia municipal, permitir o 
exercício do comércio informal e 
pagarem a taxa diária. 

“Mas já não percebemos, quando 
é que somos proibidos porque de 
um momento para, esta mesma 
polícia vem com carro e começa a 
perseguir a todos, a distribuir cham-
bocos e a confiscar os nossos produ-
tos incluindo perecíveis. Afinal de 
contas, a polícia municipal deve 
nos bater e roubar nossos produtos 
ou apenas deve nos sensibilizar a 
observarmos as medidas de pre-
venção da Covid-19”, indagam os 
informais.

Além de Xikelene, a nossa re-
portagem tem estado a presenciar 
e a receber reclamações dos vend-
edores dos mercados Xipamanine, 
Fajardo, Zimpeto incluindo dos 
parques e terminais dos transportes 
de passageiros da praça dos com-
batentes, grande Maputo, Zimpeto 
e da baixa da cidade, onde, os Ma-
putenses assistem diariamente este 
jogo de gato e rato, e nalguns casos, 
de polícia ladrão, envolvendo agen-
tes da policia municipal de Maputo.

O caso de oportunismo que 
mexeu com os cidadãos de Maputo 
e com o mundo em geral, foi denun-
ciado semana passada nas redes so-
ciais, por uma fotografia mostrando 
um agente da polícia municipal car-
regando na mão esquerda, dois bal-
des de chamussas e badjias confis-
cadas a um comerciante ambulante 
no mercado Fajardo. 

É que apesar da campanha de re-
tirada dos passeios e ruas, de todas 
as actividades informais e indicação 
bancas disponíveis nos mercados 
municipais, como alternativa, os 
vendedores recusam-se sob alega-
ção de não ser suficientes para acol-

her a todos.
Sem estratégia viável para 

responder à resistência dos co-
merciais informais, a polícia mu-
nicipal tem recorrido a medidas de 
repreensão e violência, incluindo de 
apreensão dos produtos vendidos 
que, muitas vezes, desconhecem-
se o destino.

Aliás, dados que o PUBLICO teve 
acesso, concluem que as medidas 
de prevenção contra a COVID-19, 
aliadas a ma actuação da policial 
municipal, estão a provocar, ao nível 
da actividade de comércio informal 
na cidade de Maputo a redução do 
esforço das pessoas que exercem 
essa actividade, o que é medido 
pelo tempo de trabalho entre a 
saída e a chegada a casa (tempo 
da jornada de trabalho); e também 
a redução do volume de vendas e, 
consequentemente, do rendimen-
to líquido.

Refira-se que Eneas Comiche afir-
mou durante o encerramento do 
IV curso de formação dos agentes 
da Policia Municipal que os finalis-
tas tinham a oportunidade impar 
de defender os interesses do Mu-
nicípio, o cumprimento da Lei e 
das Posturas Municipais em prol do 
bem-estar e da convivência sã e pa-
cifica com os munícipes.

Apelou ainda aos agentes da 
polícia municipal a prestar um ser-
viço de qualidade e livre de actos indis-
ciplina, de preguiça e de corrupção.

Entretanto, a reacção dos muníci-
pes não é positiva, na medida em que 
consideram os agentes da polícia mu-
nicipal como “os principais promotores 
e responsáveis pelo desrespeito pelas 
posturas municipais, assim como, pelo 
surgimento de uma relação conflituo-
sa da edilidade e os cidadãos”. 

À questão colocada pelo Jor-
nal PUBLICO se a perseguição dos 
vendedores informais e a confis-
cação de produtos seriam ou não 
uma prática recomendável e justa, 
o Conselho Municipal de Maputo, 
respondeu por intermédio do direc-
tor do Gabinete de Comunicação 
e Imagem, Mussá Momad que a 
postura camarária proíbe o exercí-
cio de qualquer tipo de comércio 
na via pública. Relativamente à con-
fiscação dos produtos pertencentes 
aos comerciantes informais, Mussá 
Momad esclareceu que ela decorre 
do comportamento reincidente do 
vendedor.

“Quando o vendedor informal é 
interpelado pela primeira vez, os agen-
tes da polícia Municipal, fazem uma 
advertência e ao mesmo sensibiliza-o 
a deixar de usar a via publica como lo-
cal de comércio. Mas quando se trata 
de reincidência, já não há espaço 
para advertência, senão mesmo 
confiscar os bens”, esclareceu o jor-
nalista, actualmente em exercício 
no Conselho Municipal de Maputo, 
ocupando o cargo de director do 
Gabinete de Comunicação e Ima-
gem, Mussá Momad.

Agente da Polícia Municipal com badjias confiscadas
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A Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), como um sujeito activo do 
Diálogo Público Privado em prol 
da promoção de reformas contínu-
as para a melhoria do ambiente de 
negócios, espera que o próximo 
Decreto a ser hoje anunciado pelo 
Presidente da República, adopte 
medidas que ajudem a aliviar o su-
foco em que se encontram as nos-
sas empresas. Essencialmente, o 
sector privado, representado pelo 
Vice-Presidente da CTA, Prakash 
Prehlad, defendeu ainda em con-
ferência de imprensa realizada 
quinta-feira, o levantamento do re-
colher obrigatório alegadamente 
por estar visto que o número de 
casos mostra uma tendência de 
redução na segunda quinzena do 
mês de Março. Noutra hipótese, o 
sector defende o alargamento do 
horário do recolher obrigatório 
para 23 horas como forma de evi-
tar a violação de Direitos Humanos 
por parte das autoridades fiscal-
izadoras, e também, por julgar ser 
tempo razoável para que todos os 
cidadãos abrangidos pela medida 
estejam já recolhidos nos seus 
aposentos. 

Próximo decreto deve aliviar 
sufoco das empresas

Defende a CTA

ANSELMO SENGO                                       
Email: sengoans@yahoo.co.b

Para o efeito, esta agremiação 
propõe, primeiro, uma discussão 
prévia do Governo com o sector priva-
do antes da aprovação do próximo 
Decreto como forma de permitir a sua 
harmonização e assegurar que a sua 
implementação esteja alinhada com 
as expectativas do sector empresarial e 
minimizar os constrangimentos resul-
tantes do desalinhamento de perspec-
tivas e de interpretação do Decreto.

“Pelas experiências passadas, con-
statámos que o tempo entre a aprova-
ção e a implementação das medidas, 
que tem sido geralmente de menos 
de 24 horas, não permite a sua devida 
absorção e melhor discernimento da 
parte dos fiscalizadores e dos agentes 
económicos, fazendo com que a sua 
implementação cause constrangi-
mentos ao sector empresarial devido 
ao desalinhamento de interpretação”, 
refere a CTA.

E para minimizar estes constrangi-
mentos e assegurar que haja tem-
po suficiente para que os agentes 
económicos se preparem para a entra-
da em vigor das novas medidas, bem 
como alinhar a interpretação do De-
creto com as entidades fiscalizadoras, 
o sector privado defende que após o 
anúncio das medidas pelo Presidente 
da República, as disposições que intro-
duzem alterações significativas con-
stantes do Decreto, devem entrar em 
vigor no período de três a cinco dias 
após a sua publicação.

Sobre o recolher obrigatório estabe-
lecido, entre as 21h00 e 4h00, na área 
Metropolitana do Grande Maputo, 
o sector privado refere que durante 
os poucos dias da implementação, 
recebeu queixas dos empresários e, 
ainda, dos próprios trabalhadores que 

o horário fixado têm estado a causar 
inúmeros constrangimentos pela re-
alidade, que não pode ser ignorada, 
da falta de meios de transporte público 
para responder à demanda da sua 
procura, particularmente no grande 
Maputo.

“Portanto, julgamos que este horário 
do recolher obrigatório é impraticável, 
visto que mesmo para os estabeleci-
mentos que encerram às 17 horas, da-
das as distâncias que separam os trab-
alhadores dos seus postos de trabalho 
e residências, aliado à conhecida crise 
dos transportes”, observou Prehlad. No 
mesmo diapasão, entende que o Gov-
erno deve autorizar a reabertura de pi-
scinas a favor dos hóspedes dos hotéis 
que possuem o selo Limpo & Seguro. 
Este selo, certifica os estabelecimentos 
turísticos que respeitam o cumpri-
mento do protocolo sanitário no con-
texto da COVID-19. Adicionalmente, 
propõe-se a reabertura de piscinas que 
se localizam em hotéis cuja capacidade 
para albergar pessoas é inferior ao esta-
belecido no Decreto. 

“Assim, nos destinos turísticos de 
massa, que merecem de facto algum 
controlo mais duro, as piscinas podem 
permanecer encerradas, contudo, 
nas zonas que não são um destino de 
turismo pelo facto de ter sempre um 
número reduzido de pessoas, sugeri-
mos a sua reabertura para não prejudi-
car, desnecessariamente, estes estabe-
lecimentos”, propôs.

AUTORIZAÇÃO DE VENDAS 
ONLINE

Embora não esteja expressamente 
estabelecido no Decreto, afigura-se 
uma proibição de transacções com-

erciais por via de plataformas online. 
Ora, no entendimento da CTA, este 
mecanismo de transacções económi-
cas devia ser incentivado visto que as-
segura o distanciamento pessoal, des-
encoraja aglomerações, e, ao mesmo 
tempo, permite a continuidade da 
actividade comercial.

Por isso, “propomos que o Decreto 
estabeleça, de forma expressa, a autor-
ização de venda de quaisquer produ-
tos (incluindo bebidas alcoólicas) por 
via de plataformas online, advertindo, 
obviamente, sobre a necessidade de 

assegurar as medidas de higienização 
durante o momento da entrega dos 
produtos”, apelou o vice-Presidente 
para de seguida, salientar que a alínea 
h) do número 1 do artigo 5 do De-
creto nº 54/2013 de 7 de Outubro, que 
proíbe a venda de bebidas alcoólicas 
por ambulantes, está desactualizado, 
tendo em conta que, em 2013, a re-
alidade do país e do mundo eram bas-
tante diferentes. 

“Actualmente, as TIC estão no 
domínio das transacções, e não se justi-
fica que Moçambique ignore este facto 

que, acima de tudo, garante a continu-
idade do sustento das famílias, num

cenário de distanciamento social e 
físico”, destacou.

Na mesma, a CTA propôs ao Gover-
no para autorizar a reabertura de bares 
e venda dos seus produtos por via de 
plataformas online, através do serviço 
de “Delivery” como forma de minimi-
zar os constrangimentos resultantes 
da acumulação de stocks que pelo 
facto de estarem encerrados, com o 
risco de vencimento da sua validade e, 
ao mesmo tempo, assegurar a conten-
ção da propagação da pandemia

“Somos também pelo alargar do 
tempo de funcionamento das lojas 
de conveniência, uma vez estas serem 
de emergência, que servem para re-
sponder às necessidades urgentes 
de alguns produtos por parte dos ci-
dadãos”, explicou para depois apelar 
ao Executivo para alargar o horário de 
funcionamento das bombas de com-
bustíveis (24 horas), permitindo, assim, 
que estas lojas sirvam, de postos emer-
genciais conforme preceitua a sua 
criação, sem prejuízo do cumprimento 
das regras de prevenção emanadas 
pelas entidades sanitárias.

O mesmo apelo de alargamento do 
horário de funcionamento, estende-
se também para os bottles stores sob 
o argumento de que a sua actividade 
não promove aglomeração de pes-
soas. 

Para as empresas do ramo industri-
al, agrícola e pesqueiro, a CTA defende 
laboração contínua, pois, como a in-
dústria, não devem ser sujeitas a uma 
outra autorização paralela durante 
este período, mesmo pela natureza 
das suas actividades.

“Tal deve-se ao facto de que nestes 
sectores a interrupção da actividade 
resulte em custos avultados para as 
empresas”, destacou Prakash Prehlad.

DESTAQUE
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Pelo segundo ano consecutivo, a 
celebração da Páscoa, efeméride 
de grande relevância para os cris-
tãos, por simbolizar a morte e res-
surreição de Jesus Cristo, ocorreu 
a meio às restrições, decretadas no 
contexto da prevenção e conten-
ção da Covid-19, impactando na 
realização de actividades que as-
sinalam o dia.

Covid-19 sabota celebração da Páscoa

Publicidade

Na tradição católica, a semana em 
que se celebra a sexta-feira Santa e a 
Páscoa, exalta-se a morte e a ressur-
reição de Jesus Cristo. Em tempos 
normais, a data impulsiona não só a 
actividade religiosa dos cristãos, mas 
as vendas, como também o turismo 
doméstico, já que a sexta-feira santa, 
para o caso de Moçambique, é um dia 
em que toda a actividade formal pára 
por causa da tolerância de ponto.

Como no ano passado, as rezas 
deste ano tiveram a particularidade 
de serem realizadas em ambientes 
restritos e familiares, dado que as 
igrejas se encontram encerradas, em 
cumprimento de uma das medidas 
adoptadas pelo Governo, no contexto 
da prevenção e contenção da propa-
gação da Covid-19. 

Este facto verificou-se sexta-feira 
Santa até ao dia de ontem, domingo, 
em que famílias cristãs, em números 
restritos, oraram em suas casas, recor-
dando a morte de Jesus Cristo, rela-
cionando-a com dezenas de pessoas 
sacrificadas no distrito de Palma, víti-
mas do terrorismo. As rezas, nas mes-
mas circunstâncias, prosseguiram até 
ontem, domingo, em devoção a Jesus 
Cristo, ocasião em que as famílias cris-
tãs foram renovar o sentido da paz, o 
perdão, o amor e a solidariedade para 
com o próximo, sobretudo para com 
as famílias que se encontram em situa-
ção difícil, como é o caso dos afectados 
pelo terrorismo.

Recentemente, o país foi surpreen-
dido por mais um ataque brutal, pro-
tagonizado por grupos terroristas, a 
nordeste da província de Cabo Del-
gado. O ataque cobarde à vila-sede do 
distrito de Palma veio agravar a crise 
humanitária, com mortes ainda por 
contabilizar, algumas das quais por de-
capitação, um número indeterminado 
de feridos, para além de êxodo da 
população, ainda hoje em demanda 
de lugares relativamente seguros, so-
bretudo na cidade de Pemba, capital 
provincial. 

SIGNIFICADO DA PÁSCOA

Representantes das diferentes igre-
jas cristãs que, a propósito, foram abor-
dados, explicaram que a Páscoa sig-
nifica esperança para os cristãos e para 
as pessoas de boa vontade que têm fé 
em Deus e amor em Cristo para com a 
humanidade. Explicaram ainda que é 
o amor que transforma as pessoas e 
não as guerras e desavenças.

“A esperança é a palavra que prev-
alece diante das dificuldades devido 
à pandemia da Covid-19 que afecta 
a vida concreta de muitas famílias 
moçambicanas e a dimensão da fé”, 
referiram.

Lembraram o facto de agora não 
se poder celebrar a festa pascal nas 
condições habituais, mas recomen-
dou que cada crente o faca em priva-
do, na base de que Cristo está em 
qualquer lugar onde está uma, duas 
ou mais pessoas a rezar.

Referiram igualmente que, du-
rante a celebração da Páscoa era im-
portante que todos os crentes pen-
sassem na solidariedade e afecto ao 
povo de Cabo Delgado martirizado 
por ataques terroristas que destroem 
o tecido social. Apelaram também à 
ajuda para com as vítimas de terror-
ismo, devendo os moçambicanos 
não esperar pela ajuda externa, mas 
sim a serem os primeiros a prestarem 

auxílio aqueles que necessitam.
Para Felicidade Chirindza, Presi-

dente do Conselho Cristão de 
Moçambique (CCM), o mais impor-
tante, nos dias que correm, é obser-
var rigorosamente as medidas de 
prevenção da Covid-19, amando e 
perdoando um ao outro.

Enquanto isso, Dom Carlos Matsin-
he, Bispo da Igreja Anglicana, afirmou 
que apesar das restrições impostas 
pela Covid-19, Deus estará presente 
em cada um através da sua crença 
por ele, “acompanha as nossas vidas 
e se compadece connosco”

Matsinhe apelou também à soli-
dariedade para com a populacao de 
Cabo Delgado devendo cada crente 
fazer as suas oracoes nesse sentido. 
Pediu a celebração de uma páscoa 
com amor e sem guerras tal como 
está acontecendo no norte do país.

APELO AOS JOVENS

O líder da Igreja Católica, na cidade 
de Maputo, Dom Francisco Chimoio, 
apela aos jovens para que não se 
deixem enganar pelas falsas promes-
sas dos terroristas, destruindo vidas, 
em troca de dinheiro “manchado de 
sangue”.

O bispo reagia aos ataques que 
têm ocorrido nos distritos do norte 
da província de Cabo Delgado desde 
2017 e muito recentemente na Vila 

de Palma.
Refira-se que, os apelos para o dis-

tanciamento dos que se aliam aos 
terroristas e combate a este grupo 
chegam de todos os lados. 

Para o arcebispo de Maputo, neste 
momento, há necessidade de os 
moçambicanos serem solidários uns 
com os outros, principalmente os jo-
vens de toda a região Norte do país. 
Dom Francisco Chimoio diz que não 
podem deixar-se aliciar para fazer 
parte do grupo extremista.

“Precisamos de encorajar a juven-
tude a não se deixar enganar com 
as falsas promessas; devemos ajudar 
esses jovens a sair desses ambien-
tes que destroem a vida humana 
e infra-estruturas”, apelou a fonte, 
acrescentando que é necessário que 
os jovens percebam que precisam de 
ganhar dinheiro de forma justa, não 
se aliando aos que querem destruir 
o país.

Segundo Dom Chimoio, não serão 
as armas a resolverem os problemas 
do país, muito pelo contrário, agra-
vam a situação, causando mortes, 
destruição de infra-estruturas e 
deslocados como se verifica, neste 
momento, depois dos ataques em 
Palma.

“O grande apelo que faço é de 
muita serenidade e, sobretudo, 
muita procura de compreensão, 
muita educação nesse sentido para 

que compreendam que a vida não 
se ganha através de armas de fogo; 
o ambiente saudável cria-se com a 
compreensão e solidariedade com 
os outros”, referiu.

O chefe da igreja católica, em Ma-
puto, defende ainda que é preciso 
pactuar pela paz, pela abertura e sin-
ceridade, ou seja, é necessário que 
as partes que promovem violência 
armada conversem com o Governo 
de forma franca.

COVID AFECTA FÉ CRISTÃ

O Arcebispo da Beira, Dom Cláudio 
Dalla Zuanna, diz que a pandemia da 
Ccovid-19 é um grande desafio para a 
fé cristã e que, por outro lado, torna a 
família mais fortificada, o que, para ele, 
é o mais importante porque a família é 
a célula base de uma sociedade.

“De facto, a contingência que vi-
vemos actualmente afecta a fé, porque 
ela não é individual, não é pessoal, ela 
está numa família, a família de Deus. 
Então, quando uma família não pode-
se encontrar, não pode-se reunir, com 
certeza que a mesma fica fragilizada”, 
explicou Dom Cláudio Dalla Zuanna.

Porém, para o Arcebispo da Beira, 
as contingências vividas, actualmente, 
podem proporcionar uma ocasião 
para os fiéis descobrirem recursos que 
têm dentro de si e renovarem as per-
spectivas.

Dom Cláudio Dalla Zuanna Dom Francisco Chimoio

DESTAQUE
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Julgamento estremece juízes e procuradores
Ao que tudo indica, o julgamento 
da ex-directora provincial do 
Serviço de Investigação Criminal 
(SERNIC) da província de Maputo, 
Benjamina Chaves, acusada de 
prática de 18 crimes, de entre eles, 
abuso do cargo e função, peculato 
e, ainda, ter feito desaparecer 274 
viaturas das instalações do SER-
NIC, poderá implicar alguns procu-
radores e judiciais supostamente 
envolvidos no esquema. Por isso, 
segundo apurou a reportagem do 
PÚBLICO, o ambiente no Tribunal 
Judicial da província de Maputo 
é de descontentamento e revolta 
entre os magistrados, alegada-
mente por discordarem de práticas 
que violam os deveres éticos e de-
ontológicos, protagonizadas por 
alguns colegas.

Da antiga directora do SERNIC na província de Maputo

- Suposta falta de energia interrompe primeiro dia de julgamento 

E este não deixaria de ser um julga-
mento mediático, como tantos outros, 
que nos últimos anos brindaram a 
sociedade moçambicana, tendo em 
conta a qualidade dos intervenientes 
processuais nele envolvidos e que se 
esperam revelações bombásticas so-
bre abuso de poder e de esquemas 
de corrupção, envolvendo servidores 
públicos e, nalguns casos, aplicadores 
da lei e da justiça. Recorde-se que este 
julgamento que arrancou na semana 
antepassada e que, de forma misterio-
sa, foi interrompido para ser retomado 
quinta-feira passada*(indicar a data da 
tal quinta-feira), além de Benjamina 
Chaves, 55 anos, funcionária do Estado 
com a categoria de Inspectora de In-
vestigação, que exerceu de Agosto 
de 2019 a 2020, o cargo de directora 
provincial do SERNIC, em Maputo, o 
PÚBLICO sabe que deveria envolver 
também juízes, procuradores, agentes 
do SERNIC e outras pessoas com pod-
er de Estado. Todavia, de fontes próxi-
mas ao Tribunal Judicial da província 
de Maputo, a nossa reportagem foi 
informada de que tal não irá acontecer 
porque tanto a magistrada do Ministé-
rio Público que teve a ousadia de res-
gatar o processo do arquivo e acusar, 
assim como a juíza da causa, temem 
pelas suas vidas.

Só para ilustrar, as fontes explicam 
que o processo para ser acusado pela 
Procuradoria Provincial e depois pro-
nunciado pelo Tribunal, levou muito 
tempo porque era tramitado a “passo 
de camaleão” e nenhum magistrado 
mostrava-se corajoso para assumir o 
dossier. 

“Este dossier é muito ‛quente’ 
porque para além da ex-directora do 
SERNIC na província de Maputo, tem 
cobertura a nível do Tribunal Judicial 
da província, e o mesmo acontecia 
na Procuradoria Provincial. E se não 
tivesse sido esta procuradoria, a culpa 
iria morrer solteira, tal como acontece 
com muitos casos de abuso do cargo 
e função, peculato, desvio de bens do 
Estado, entre outros crimes que são 
praticados diariamente pelos agentes 
do SERNIC, juízes e procuradores”, disse 
a fonte.

Aliás, o próprio Ministério Público 
(MP), refere na acusação que cabia à 
ré “zelar pelo normal funcionamento 

da instituição e coordenar todas as 
actividade em conformidade com os 
ditames da lei”, mas “preferiu trilhar os 
caminhos da corrupção”.

Segundo a acusação, entre 2016 e 
2019, Benjamina Chaves que actual-
mente exerce as mesmas funções em 
Sofala, teria tramitado expedientes 
relacionados com 331 viaturas apreen-
didas em consequência de roubos na 
África do Sul e na província de Maputo. 
Paradoxalmente, o Tribunal quer saber 
do paradeiro de 274 carros, de que não 
se tem qualquer rasto.

JUÍZES E PROCURADORES 
ENVOLVIDOS

Para a acusação, não se justifica que 
não existam documentos junto do 
SERNIC que indiquem o paradeiro das 
viaturas, nem se saiba do seu destino. 
Para já, de acordo com a acusação, as 
viaturas eram entregues a indivíduos 
estranhos à instituição sem, contudo, 
obedecer os comandos legais. Uma 
das pessoas estranhas ao SERNIC que, 
segundo a acusação, beneficiou ilicita-
mente de uma viatura de marca Mer-
cedes Benz, é a filha da ex-directora.

No mesmo esquema, de acordo 
com a acusação, a ré “emitia despachos 
de entrega de viaturas por escrito e 
verbalmente sem, contudo, obedecer 
a normas” que deviam envolver a Pro-
curadoria ou um Juiz de Instrução.

Mesmo sem constar dos autos, por 
motivos acima elencados, as fontes 

do PÚBLICO revelam que a nível da 
província de Maputo, os bens apreen-
didos pelo SERNIC, nunca são reverti-
dos a favor do Estado ou devolvidos 
às vítimas. Não. Estes bens, observa 
um magistrado, passam para a esfera 
privada de alguns juízes e procura-
dores.

“Se o vosso Jornal quiser ir ao fundo 
sobre assunto que é perigoso, deve 
deslocar-se ao Tribunal da Machava 
e encontrará muitos carros de luxo 
com matrícula estrangeira que andam 
com juízes e procuradores. Mesmo a 
nível da direcção provincial do SERNIC 
há muitos carros apreendidos, com 
matrículas estrangeiras, que hoje são 
usados pelos agentes”, apontou a fonte.

Acrescentou que não são apenas 
carros que passam para a propriedade 
dos magistrados. 

“Temos situações graves e flagrantes 
de mobílias, dinheiro e outros bens de 
luxo apreendidos em residências de 
traficantes e outros criminosos que 
estão nas casas de alguns juízes e pro-
curadores da província de Maputo. 
Por isso, queria convidar os Conselhos 
Superiores de Magistratura Judicial e 
do Ministério Público para investiga-
rem o funcionamento dos tribunais e 
procuradorias nesta parcela do país. 
Pedimos para investigarem também 
o enriquecimento de alguns colegas, 
cujos sinais são visíveis a olho nu”, de-
plorou a fonte.

Outra preocupação levantada pelas 
nossas fontes está relacionada com 

afectação de juízes nos tribunais da 
província de Maputo, incluindo no 
de polícia onde se suspeitam haver 
falta de transparência no processo, as-
sim como de alguns visados estarem 
alegadamente em conflito com a lei. 
A nível da procuradoria provincial há, 
igualmente, barulho em torno de um 
antigo procurador distrital que depois 
de expulso, foi recentemente nomea-
do conselheiro da procuradora-chefe 
provincial.

No que concerne à interrupção do 
julgamento na semana antepassada 
para ser retomado quinta-feira, a re-
portagem do PÚBLICO teve acesso à 
outra versão dos factos que colocam 
em causa a gestão dos tribunais.

Contrariamente à alegação da juíza 
da causa, segundo a qual a interrupção 
do julgamento teria sido por causa da 
ausência dos declarantes, o Jornal PÚ-
BLICO apurou que tal não constituía 
verdade. O que sucedeu, de acordo 
com dados a que tivemos acesso, foi 
que as instalações do Tribunal Judicial 
do distrito da Matola ficaram sem en-
ergia no contador credelec porque não 
se efectuou a recarga.

Questionado pelo Jornal sobre de 
quem é a responsabilidade de com-
prar energia e pagar água doTribunal 
distrital da Matola, as fontes respon-
deram ser dos juízes-presidentes dos 
tribunais judiciais de província. Para 
sustentar esta responsabilidade, os 
nossos interlocutores referiram que a 
lei atribui aos juízes-presidentes dos 

tribunais judiciais de província a com-
petência de dirigir e representar o tribu-
nal; supervisionar a secretaria judicial; 
presidir e dirigir a distribuição de pro-
cessos; proceder disciplinarmente con-
tra funcionários do tribunal, dar-lhes 
posse e prestar sobre eles informações 
de serviço; controlar a gestão do orça-
mento e do património bem como a 
arrecadação de receitas do Estado e, do 
Cofre dos tribunais.

Aliás, as nossas fontes contaram que 
é hábito os tribunais distritais a nível da 
província de Maputo ficarem sem en-
ergia só porque aquele que tem a re-
sponsabilidade de a comprar não o fez.

RÉ DESMENTE ACUSAÇÕES

Perante o tribunal, a ré disse que já 
não se recordava de que teria ou não 
tramitado expedientes relacionados 
com 331 viaturas apreendidas no ter-
ritório nacional e sul-africano. Depois 
responsabilizou o Ministério Público, 
na sua qualidade de guardiã da le-
galidade, pela responsabilidade de 
efectuar a actividade inspectiva com 
o objectivo de aferir o estágio dos pro-
cessos e dos bens ligados aos proces-
sos, ora desaparecidos. Na mesma es-
tratégia, apontou o Chefe da Brigada 
de Investigação, Francisco Timane, 
como sendo a pessoa que propunha 
a ela sobre a entrega de viaturas a fiéis 
depositários.

Nas suas declarações de defesa, 
Benjamina Chaves denunciou a ex-
istência de um “sindicato do crime 
organizado” que envolve agentes do 
SERNIC no roubo de viaturas na provín-
cia de Maputo, em que “há ainda uma 
cidadã (identificada em tribunal) que 
se faz passar por representante da IN-
TERPOL e, em conivência com alguns 
agentes, tanto da PRM, assim como do 
SERNIC, retira viaturas apreendidas nas 
esquadras e manda para a África do Sul”. 

A ré negou que atribuía as viaturas 
apreendidas aos seus familiares.

Refira-se que durante a abertura do 
ano judicial 2021, o Presidente do Tribu-
nal Supremo, Adelino Muchanga, fez 
saber que o Conselho*(que Conselho?) 
apreciou, no ano findo, 59 processos 
disciplinares, dos quais 08 visando mag-
istrados judiciais e 51 visando oficiais de 
justiça, que culminaram com a aplica-
ção de várias medidas, sendo de desta-
car a expulsão de 2 juízes e 10 oficiais de 
justiça.

E deixou o ‛aviso à navegação’ de que: 
“Tal como no passado, continuaremos 
exigentes no tocante ao cumprimento 
dos deveres éticos e deontológicos 
por parte dos nossos magistrados e 
oficiais de justiça, por acreditarmos 
que só uma magistratura íntegra tem 
legitimidade para impor aos outros o 
cumprimento da lei.”

Benjamina Chaves, antiga directora do SERNIC

DESTAQUE
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Até aqui tudo bemEditorial

Jornal Público Assinatura 2021

Entrega ao domicílio
Ano/Mtn Semestral Trimestral 

4.200,00 2.200,00 1.500,00

Apesar de estar ainda presente o espe-
ctro da incerteza, os números que nos são 
reportados pelas autoridades nacionais 
de saúde, relativamente à taxa evolutiva 
da Covid-19, proporcionam-nos algum 
alívio, por os mesmos estarem a regredir. 
Em obediência ao protocolo de saúde 
estabelecido no âmbito da prevenção da 
Covid-19, Moçambique, depois de se ver 
pressionado pela doença nos meses de 
Janeiro e Fevereiro passados, nos últimos 
tempos tem estado a somar ganhos na 
luta contra a mesma. 

Para se manter este nível de controlo da 
situação há que reconhecer o esforço que 
as autoridades nacionais têm efectuado, 
através da definição e implementação de 
medidas severas que vêm influenciando, 
de diversas formas, o funcionamento da 
sociedade. Trata-se de condicionalismos 
que duram há quase um ano, variando 
conforme a evolução das estatísticas da 
pandemia.

Os primeiros dois meses deste ano co-
incidiram com o início de uma segunda 
vaga de contaminações, internamentos 
e mortes em números que diária ou se-
manalmente batiam recordes, pression-
ando o sistema nacional de saúde que 
ficou à beira do colapso no sector público 

e esgotou a capacidade de internamento 
no privado. O Governo foi obrigado a to-
mar medidas severas para mitigar o mal e 
salvar vidas, destacando-se, entre outras, 
a restrição no movimento de cidadãos 
através da implementação do recolher 
obrigatório a partir das 21 horas até às 4, 
no epicentro da epidemia, que continua 
a ser a região do Grande Maputo, um 
conglomerado que reúne as cidades de 
Maputo e Matola e os distritos de Mar-
racuene e Boane.

Ora, entre os transtornos à vida das 
pessoas, que incluíram, para além das 
limitações na circulação, condicionalis-
mos em diversos sectores de actividade 
civil, política e económica, a sociedade 
testemunhou um pânico que fez temer 
efeitos como os que muitos países experi-
mentaram ou ainda enfrentam por causa 
desta pandemia, caracterizado por várias 
infecções, hospitalizações e mortes.

Mas o facto de os números que nos 
são reportados pelas autoridades nacio-
nais de saúde estarem a mostrar uma 
tendência decrescente de casos da Co-
vid-19 ‛ contaminação, internamentos 
e óbitos, não significa que Moçambique 
já não está sob ameaça da doença, pois, 
apesar das medidas que vêm sendo tom-

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 pes-
soas dos campos para as cidades. Hoje, 
assistimos novelas a retratar problemas 
nos lares e outros acontecimentos soci-
ais, 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 par-
ceiro 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 respeita-

dos nas povoações. São homens com 
muita riqueza, muita 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 falei 
com algumas pessoas que levam esta 
experiência, algumas das quais jovens. 
As primeiras afirmações destas mul-
heres apontam o enteado como o in-

imigo nº1 e a sogra como a inimiga nº2, 
e outra família do marido. As madrastas 
não gostam dos enteados e preferem o 
marido, mesmo sabendo que conhe-
ceu 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 
madrasta começa quando o pai dos 
filhos presta carinho nos seus filhos. 
Quando procura saber dos seus filhos 
se jantaram 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 mul-
her. Alguns homens fracos e sem 
coragem de decidir correm com os 
filhos. Outros mandam os filhos para 
a casa dos avós, irmãs, tios, etc. 

adas, incluindo a disponibilidade de vaci-
nas, ainda não se vislumbra a solução de-
finitiva para o problema, o que, mais uma 
vez, remete-nos à vigilância obrigatória.

A redução de casos de covid-19 em 
Moçambique é para nós um desafio na 
intensificação das medidas de prevenção 
da doença, conforme ficou evidente no 
último pronunciamento à nação, feito 
pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, 
que manteve, na prática, as medidas an-
unciadas a 4 de Fevereiro, sendo a única 
grande novidade a retoma das aulas 
presenciais em todos os níveis de ensino.

Esta evidência deriva, fundamental-
mente, do facto de a relativa baixa nos 
números da pandemia não significar, 
necessariamente, um controlo total, pelo 
que as medidas de mitigação que vêm 
sendo implementadas e mensalmente 
revistas, ainda são absolutamente ne-
cessárias, de acordo com as advertências 
dos especialistas. 

Entretanto, mais do que as premissas 
de controlo emanadas pelas autoridades, 
é necessário que os demais sectores da 
sociedade não relaxem, devendo cum-
prir, de forma escrupulosa, o protocolo 
sanitário estabelecido pelas autoridades 
nacionais e internacionais de saúde. Há 

que imprimir ainda mais seriedade no 
cumprimento das medidas de combate 
à pandemia, já que, vezes sem conta, te-
mos testemunhado comportamentos 
desviantes que concorrem para a ma-
nutenção do perigo.

Hoje, segunda-feira, o Chefe de Estado 
dirigir-se-á à nação para se pronunciar 
sobre o actual estágio da Covid-19, e acr-
editamos que novas medidas poderão 
ser tomadas e exortado todo o povo 
moçambicano a cumprir com as mes-
mas, porque qualquer desleixo porá as 
suas vidas em perigo. 

O esforço na prevenção não pode 
ser posto em causa, nem por incúria e 
muito menos por excesso de confiança 
por parte de sectores que se iludem pela 
relativa queda dos números da Covid-19 
ou pelo advento de vacinas, como as que 
Moçambique acaba de receber dos seus 
parceiros.

Gostaríamos de alertar que as vaci-
nas não são e dificilmente virão a ser, 
em países como o nosso, o garante 
de um controlo pretendido para a 
pandemia, na medida em que, pelos 
dados em nosso poder, a corrida a elas 
reveste-se de sinuosidades que vão 
desde a limitação de recursos finan-

ceiros para adquiri-las à incógnita da 
sua eficácia, pois o novo coronavírus 
vai apresentando estirpes que põem 
em causa a sua efectividade como 
meio de combate à pandemia.

Perante esta premissa, Moçam-
bique deve apostar, mais do que na 
vacina dos laboratórios, como sempre 
disse o mais alto magistrado da nação, 
nas medidas de prevenção desde a 
primeira hora avançadas como meios 
de combate ao novo coronavírus. Evi-
tar aglomerados, adoptar medidas de 
higiene previstas e o uso de máscaras, 
devem continuar a ser as formas privi-
legiadas de combate à pandemia no 
país. 

Mais do que isso, tem de haver res-
peito escrupuloso às medidas anuncia-
das pelas autoridades, e um mecanis-
mo de controlo rigoroso relativamente 
ao cumprimento das medidas no seio 
das comunidades. Este mecanismo, 
para além das autoridades policiais, de-
via envolver as autoridades locais, com 
destaque para as estruturas dos bairros, 
com a missão específica de reportar às 
autoridades competentes quaisquer 
casos de incumprimento de que tenham 
conhecimento a nível da sua jurisdição. 

Vida de Madrasta e 
enteados

Ficha Técnica
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Cartão de saúde

Páscoa que nos pode custar caro

Sapiência

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

Hoje, vamos falar de um tema 
que pode parecer estranho e 
caricato: O CARTÃO DE SAÚDE. 
Quem ler este artigo, vai cer-
tamente achar estranho ou 
mesmo caricato que em sede 
de opinião pública, se fale de 
um documento que à partida 
é individual e emitido por uma 
entidade médica autorizada, 
quando alguém está doente. 
No entanto, ocorreu falar dele 
porque no presente momento 
todos andamos doentes, e a 
instituição de um cartão de 
saúde pode ajudar no registo 
e controlo de doenças, como 
também na criação de uma 
estatística em relação às várias 
doenças e doentes existentes 
no país. Pode parecer caricato 
a instituição de tal cartão, con-

ALEXANDRE CHIURE

As autoridades migratórias 
do país anunciaram, há dias, 
aos microfones e em canais 
de televisão, que Moçambique 
espera receber, por alturas da 
Páscoa, através da fronteira de 
Ressano Garcia, mais de 150 
mil visitantes idos da África do 
Sul, o país mais afectado pelo 
novo coronavírus a nível da 
África Austral e da SADC. 

Em condições normais, 
consideraria este facto uma 
grande notícia. Como moçam-
bicano, encher-me-ia de 
alegria porque, sendo que uma 
parte deles é constituída por 
estrangeiros, simples turistas, 
as taxas de ocupação dos hoté-
is ou estâncias turísticas iriam 
melhorar. É que devido à cov-
id-19, o sector bateu no fundo 
do poço.

Os turistas farão gastos em 
restaurantes porque vão pre-
cisar de alimentar-se. Os escul-
tores, artistas plásticos e out-

tudo, seria um instrumento 
útil tanto para o seu portador 
como para o Sector da Saúde 
e para o Governo em matéria 
de saúde pública e não só. Os 
próximos tempos não serão 
nada fáceis para o ser humano 
em termos de doenças que 
vão eclodir em resultado da 
Covid 19 e não só. Hoje, todos 
estamos preocupados em sa-
ber sobre o nosso estado de 
saúde. No entanto, a maior 
parte das vezes nem sabemos 
do nosso grupo sanguíneo 
e muito menos nos lembra-
mos da última consulta feita, 
doença, dos medicamentos 
receitados e que tomamos e 
aqueles que por razões clara-
mente identificadas pelos 
médicos não podemos tomar 
por deles sermos alérgicos. 
Falta-nos um instrumento que 
identifique o nosso estado 
de saúde. Vivemos momen-
tos em que uns padecem de 
doença momentânea e outros 
‛ a grande aflição ‛, reside nas 
doenças crónicas (por exemp-

lo, hipertensão, diabetes, can-
cro, Hiv-sida) e estes últimos 
dificilmente são considerados 
ou atendidos em tempo útil 
por não possuírem um docu-
mento que os identifique 
como tal. Salvo opinião con-
trária, o Cartão de saúde ser-
viria de um documento com 
valor importantíssimo para 
se saber, em caso de alguma 
enfermidade, o histórico de 
saúde do cidadão, e, para o 
momento que atravessamos, 
se já foi vacinado ou se esteve 
infectado e qual o seu estado 
de saúde epidemiológico, etc. 
Como se deverá desenhar o 
referido cartão e os elementos 
que deverão nele constar, isso 
constitui matéria que os pro-
fissionais de saúde poderiam 
determinar. Uma coisa é certa, 
a falta de um cartão de saúde 
coloca tudo e todos em dúvida 
sobre o nosso estado de saúde 
no país, e, mormente em rela-
ção ao controlo das doenças 
e doentes. Muitos dirão que 
isso é assunto de cada um, 

que é segredo, contudo, cada 
vez mais as tecnologias vão 
evoluindo e hoje, a divulgação 
do estado de saúde das pes-
soas começa a ser um assunto 
público, como forma de aler-
tar sobre a perigosidade de 
algumas doenças.  Aliás, ex-
istem países, principalmente 
na Europa e na América, onde 
as pessoas exibem o cartão de 
saúde e são atendidas e socor-
ridas nos hospitais ou Centros 
de Saúde em tempo útil em 
caso de alguma emergência de 
doença. Não se trata, pois, de 
mais um cartão, pois, falando 
da Covid 19, e tendo em conta 
o programa de vacinar uma 
população, é preciso identificar 
os que já foram vacinados e os 
que carecem de vacina, bem 
como o seu seguimento em 
termos de assistência médica. 
Caberá, de uma ou de outra 
forma, ao Estado criar o me-
canismo de controlo, por se 
tratar de uma doença pública 
e que cabe na despesa pública. 
É neste âmbito que se poderia 

criar o cartão de saúde, pois, to-
dos que vão ser vacinados terão 
de declarar ou determinar-se o 
seu estado de saúde antes de 
tomar a vacina. Certamente que 
será emitido um cartão para 
o efeito. Não se pretende com 
isso dizer que o cartão venha 
substituir os cartões que são 
emitidos nos hospitais quando 
se está doente e, quando o 
médico recebe o doente numa 
consulta ou indica, por exem-
plo, quando é que o mesmo 
deve voltar à consulta. Trata-
se de um cartão a ser usado 
para identificar, por exemplo, 
os doentes de doenças cróni-
cas, e, serviria também para 
o registo de vacinas tomadas 
como forma de controlo geral. 
Logicamente que os que não 
possuírem doenças crónicas 
teriam o cartão mas com reg-
isto de vacinas que tiverem 
tomado. Uma simples opinião 
que certamente abre espaço 
para uma reflexão… Gato es-
caldado até de água morna 
tem medo!.......

ros ganhariam algum dinheiro 
porque na partida de regresso 
à casa, levarão algumas lem-
branças de Moçambique. 

Se cada um deles, incluindo 
os moçambicanos que vêm 
passar a Páscoa com os seus fa-
miliares em Maputo e noutras 
províncias do sul do país, ga-
star, durante a sua estadia, o 
mínimo de mil meticais, esta-
mos a falar de uma receita de 
pouco mais de 150 milhões de 
meticais em menos de uma se-
mana. É claro que alguns irão 
gastar muito mais.

Ficaria feliz e muito feliz com 
a notícia porque entre os 150 
mil visitantes estarão meus 
familiares, amigos e vizinhos 
daqueles que se confundem 
com irmãos de sangue que 
atravessaram a fronteira para o 
lado de lá em busca de sustento, 
oportunidades ou de melhores 
condições de vida que não as 
encontram do lado de cá. 

Esta revelação alegrar-me-ia 
porque representaria a melhoria 
de estatísticas, quer do serviço 
migratório, quer e sobretudo 
do turismo, afinal a situação 
do novo coronavírus reduziu 
grandemente a mobilidade de 
turistas no mundo e em Moçam-
bique, em particular na capital 

do país, onde há casos de hotéis 
que estão encerrados. 

Apesar destas vantagens to-
das que representa a recepção, 
em uma semana, de mais de 150 
mil visitantes, se alguém per-
guntar-me se estou satisfeito, 
direi que não. Mas porquê as-
sim? Muito simples. É que para 
mim, até prova em contrário, to-
dos estão infectados pelo novo 
coronavírus e poderão compli-
car a nossa vida. 

Com a fragilidade que todos 
nós conhecemos no controlo 
das nossas fronteiras, aliada à 
corrupção, muitos dos viajantes 
vão passar sem apresentar os 
testes da covid-19. Outros fá-
lo-ão contra a exibição de tes-
tes falsos que circulam por aí e 
que alguns foram detectados. 

Outros, como sempre, usarão 
caminhos obscuros e bem con-
hecidos: saltar a rede ou passar 
por baixo dela ou por locais já 
violados em ocasiões anteri-
ores. Esta é a razão da minha 
inquietação. 

É esta situação que me tira o 
sossego, sobretudo quando me 
lembro da má experiência do 
final do ano em que milhares 
de moçambicanos regressaram 
ao país para as festas da famí-
lia e da transição do ano sem o 

comprovativo nas mãos de que 
estão livres da doença. O resul-
tado é o que todos vimos:As 
taxas de infecções dispararam e 
chegámos, pela primeira vez, a 
pouco mais de mil em 24 horas. 
O número de mortos quase 
atingiu 20 casos no mesmo 
período. 

Felizmente, agora a situação 
está melhor com o recolher 
obrigatório na zona metropoli-
tana de Maputo, a fechar dois 
meses, mas a história pode 
reeditar-se caso haja relaxa-
mento no controlo fronteiriço 
e se as pessoas embarcarem em 
emoções e descuidarem-se na 
sua protecção.

Quanto às autoridades, espe-
ro delas muito rigor no controlo 
de entradas na fronteira. Para 
começar, elas têm que levar em 
conta o que pode significar a 
entrada no país de mais de 150 
mil pessoas em termos de risco 
de contaminação com o novo 
coronavírus. É preciso primeiro 
desconfiar para depois confiar. 

Os serviços migratórios em 
Maputo já vieram a público 
dizer que estão preparados 
para receber estes viajantes na 
Páscoa com a experiência acu-
mulada de outras ocasiões.

O sector de Saúde ainda não 

disse nada sobre como é que 
está organizado para fazer face 
a esta avalanche de pessoas. 
Será que podemos ficar tran-
quilos e com a certeza de que 
os visitantes não nos vão arran-
jar mais problemas do que já 
temos quanto à covid-19?

Podemos ficar seguros de 
que não há o risco de eles 
nos conduzirem precipitada-
mente para a terceira vaga de 
infecções, transportando para 
Moçambique a perigosa vari-
ante sul-africana? 

Para o nosso conforto, a 
Saúde tem que nos dar garan-
tias de que todos aqueles que 
irão cruzar a linha da fronteira 
para cá fizeram o teste da cov-
id-19. Tem que se reforçar para 
atender esta avalanche de pes-
soas consciente de que poder-
emos pagar caro por qualquer 
erro cometido como é o caso 
de descontrolo, falta de profis-
sionalismo e cedência a actos 
de corrupção por parte de al-
guns funcionários, não só da 
saúde, porque não trabalharão 
sozinhos neste processo, mas 
também da própria polícia. Não 
pensem nos vossos bolsos, mas 
no país inteiro, nos 30 milhões 
de moçambicanos que confiam 
em vocês.
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NACIONAL

Face à nova vaga de propaga-
ção da pandemia da COVID-19 
que aumenta as incertezas 
sobre o futuro, com impactos 
cada vez mais visíveis no sec-
tor empresarial, a Confederação 
das Associações Económicas de 
Moçambique(CTA), defende a 
adopção, com urgência, de novas 
medidas de estímulo e apoio ao 
sector empresarial, que passam 
por travar a introdução ou agra-
vamento de quaisquer taxas e 
impostos, em que mesmo num 
contexto altamente desafia-
dor como este, tem-se assistido 
a um grande apetite do Gov-
erno, particularmente a nível 
dos municípios, de introdução 
ou agravamento de taxas e/ou 
impostos que aumentam o su-
foco do sector empresarial. Se-
gundo o Vice-Presidente da CTA 
Prakash Prehlad, que falava em 
conferência de imprensa real-
izada quinta*feira em Maputo, 
o Governo deve acelerar o paga-
mento das dívidas que tem com 
as empresas referentes ao for-
necimento de bens e serviços e 
o reembolso do IVA, como forma 
de capitalizá-las, evitando, assim, 
um colapso do tecido empre-
sarial.

Taxas e dívidas do Estado 
sufocam sector privado

Terrorismo condiciona oportunidades de negócio

ANSELMO SENGO                                       
Email: sengoans@yahoo.co.b

Na referida conferência que serviu 
de balanço da implementação do Es-
tado de Calamidade Pública em vigor 
no país, visando conter a propagação 
da Pandemia da Covid-19, a CTA rep-
resentada por Prakash Prehlad fez 
saber que apesar dos desafios que 
se afiguram devido a este quadro 
adverso, o sector empresarial vem 
tentando sobreviver aos impactos 
negativos desta crise, mantendo a 
sua actividade e salvaguardando os 
postos de trabalho.

Por isso, “para valorizar este esforço 
e evitar o colapso do sector empre-
sarial e da economia de forma geral, 
defendemos que se deve, imedi-
atamente, travar todas as intenções 
de introduzir ou agravar taxas e/ou 
impostos durante o período da crise, 
impelindo, assim, o agravamento da 
carga tributária que já se afigura bas-
tante pesada para as empresas na-
cionais, particularmente para as PME”, 
disse o Vice-Presidente.

A CTA propõe ainda, como me-
didas de estímulo e apoio ao sector 
empresarial, a prorrogação da dis-
pensa dos pagamentos por conta 
e especiais por conta do IRPC e que 
seja renovada para o ano de 2021, e 
a sua aplicabilidade seja alargada a 
todas as empresas ou pelo menos às 
empresas enquadradas no grupo de 
“pequenos contribuintes” que ten-
ham verificado no exercício anterior 
de 2019, um volume de negócios não 
superior a 70 Milhões de Meticais.

No que se refere à adaptação e 
alargamento da abrangência da me-
dida referente à redução do custo 
de electricidade, o sector privado 
propõe que, por um lado, a medida 
seja prorrogada para um prazo de 

12 meses e, por outro, seja reestrutu-
rada de modo a que seja mais abran-
gente, incluindo, para além das PME, 
as empresas de todas as dimensões 
dos sectores críticos (mais afectados 
pela pandemia) tais como o sector da 
Hotelaria e Restauração, Comércio e 
Agricultura.

Adicionalmente, propõe igual-
mente que esta medida seja adapta-
da, isentando não só a taxa fixa, mas 
também a taxa de ponta, de modo 
que, durante esta fase da crise, as em-
presas suportem apenas o consumo 
efectivo de electricidade.

De acordo com Prakash Prehlad, 
uma outra alternativa seria a titular-
ização destas dívidas e permitir que 
títulos possam ser usados para o 
pagamento de impostos e demais 
obrigações com o Estado.

Quanto à moratórias no pagamen-
to de empréstimos bancários, a CTA 
considera que a medida tem sido 
implementada individualmente pe-
los bancos comerciais, impulsionados 
pela medida adoptada pelo Banco 
de Moçambique, que consiste na 
isenção da obrigatoriedade de con-
stituição de provisões regulamenta-
res mínimas para a restruturação de 
créditos dos agentes económicos af-
ectados pela pandemia da COVID-19.

Entretanto, Prakash Prehlad ob-
serva que a vigência desta facilidade 
terminou em Dezembro de 2020, 
afigurando-se, contudo, a neces-
sidade da sua renovação, de modo 
que os bancos comerciais continuem 
com o exercício de restruturação dos 
créditos, concedendo diferimentos 

de pagamento de juros e capital aos 
agentes económicos afectados pela 

COVID-19.
As propostas do sector privado na-

cional não ficam por aqui. De acordo 
com o Vice-Presidente da CTA, visan-
do o estímulo e apoio ao sector em-
presarial, desde que foi introduzida 
a linha de financiamento estimada 
em 500 milhões de USD no segundo 
semestre de 2020, até a esta parte, 
nota-se que os bancos comerciais, 
praticamente, não estão a utilizar para 
os objectivos, pelos quais, foi criado.

“Essencialmente, esta é uma linha 
comercial com uma taxa de juros 
pouco razoável, de cerca de 7%. Por-
tanto, para que esta linha seja efecti-
vamente utilizada pela banca comer-
cial, que irá posteriormente repassar 
o efeito para a economia real, é ne-
cessário que ela seja reestruturada de 
tal forma que os 500 milhões de USD 
sejam transaccionados no Mercado 
Cambial Interbancário (MCI) através 
de uma operação de venda directa 
aos bancos comerciais”, defende a 
CTA.

Com esta postura, Prakash Prehlad 
sublinhou que será possível limitar a 
forte depreciação cambial que vem 
caracterizando a economia moçam-
bicana aumentando a oferta de 
moeda externa no mercado, minimi-
zando, assim, o excesso de procura.

“Nós, a classe empresarial do país, 
estamos conscientes de que é preciso 
buscar as melhores e mais eficazes es-
tratégias para encontrar um equilíbrio 
entre a preservação da saúde pública 
e a protecção do sector produtivo”, fri-
sou o Vice-Presidente.

De acordo com o Vice-Presidente da 
CTA, várias empresas têm enfrentado 
dificuldades em receber os pagamen-
tos desde Dezembro, por falta de clareza 
da parte da CCSV em relação às merca-
dorias recebidas.

“Com a paralisação e desmobiliza-
ção geral, não se sabe como é que as 
empresas procederão em relação aos 
investimentos feitos em mercadorias e 
bens para fornecer aos projectos. As em-
presas locais correm um grande risco de 
perder credibilidade perante fornece-
dores internacionais bem como peran-
te a Banca”, referiu Prakash Prehlad.

Nestas situações de insegurança, 
observou haver um grande risco de a 
logística ser transferida da cidade de 
Pemba para outros pontos.

A CTA fez saber, igualmente, que dev-
ido a esta insegurança, alguns bancos já 
demonstraram desinteresse em apoiar 
as empresas nacionais para os projectos 
no norte, uma situação que só favorece 
às empresas estrangeiras.

Nesse contexto, e atendendo a esta 
situação de real emergência que põe 

em perigo não só a vida de muitas pes-
soas, mas também o futuro de Moçam-
bique, a CTA afirma que pode ser o 
promotor de um protocolo de coorde-
nação entre as empresas de segurança a 
operar na província de Cabo Delgado e 
as Forças de Defesa e Segurança, como 
forma de desenvolver acções conjun-
tas que culminem com o controlo da 
dinâmica territorial e aumentem a capa-
cidade preditiva que ajude a prevenir os 
perigos das acções terroristas.

“Uma vez restabelecida a situação de 

segurança na zona norte de Cabo Del-
gado, a CTA pode, também, ser porta-
voz e promotora de solicitação de in-
centivos para o sector privado nacional, 
que, de facto, foi obrigado a abandonar 
os seus negócios e os seus bens no ter-
ritório”, propõe.

Para Prakash Prehlad, o restabeleci-
mento dum ambiente seguro em Cabo 
Delgado terá como consequência ime-
diata a minimização do risco de perda 
de postos de emprego e oportunidades 
de negócio existentes.

Até agora, a acção de terroristas tem impactado negativamente na actividade das empresas, particular-
mente nacionais contratadas ou subcontradas para operar no local, uma situação que tem vindo a assum-
ir uma dimensão que impede o lançamento de qualquer projecto de desenvolvimento na zona norte da 
província de Cabo Delgado.

Em Cabo Delgado

Prakash Prehlad, Vice-Presidente da CTA
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“Cadê” o carapau moçambicano? 

MIGUEL MUNGUAMBE                                          
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Leituras realizadas na primeira 
metade da independência nacional 
sinalizam a ocorrência do carapau ao 
longo de toda a costa moçambicana, 
ou seja, do rio Rovuma até à Ponta de 
Ouro, com destaque para o Banco de 
Sofala e Baía de Delagoa, hoje, Ka Tem-
be, sendo que, nesta última, o carapau 
era mais abundante durante o verão e, 
significativamente, menos abundante 
no inverno.

Na altura, para permitir uma melhor 
exploração do negócio, foi criada uma 
empresa denominada MOSOPESCA, 
que estava concentrada na captura 
do carapau para o consumo interno, e 
que para além da sua captura, recebia 
fauna acompanhante da frota sovié-
tica, no caso os crustáceos. Por sua vez, 
a MOSOPESCA vendia a produção à 
PESCOM. A maior captura desta em-
presa foi de 7.109 toneladas, ocorrida 
em 1983.

Semana passada, o académico 
Nelson Capaina, especializado em de-
senvolvimento rural e territorial, lançou 
uma pesquisa que elucida os moçam-
bicanos sobre a cadeia de valor do 
carapau importado e sua possível sub-
stituição pela produção nacional. Ele 
mostra, através da sua pesquisa, que 
não existem conhecimentos cientí-
ficos consolidados em Moçambique 
sobre o estado do recurso do carapau, 
muito menos uma linha de produção 
específica. Aliás, nos actuais moldes de 
produção e distribuição de pescado 
nacional, o pesquisador afirma que 
não estão criadas as condições para 
reduzir as cotas ou bloquear as impor-
tações do carapau, concluindo que 
para inverter o cenário, investimentos 
devem ser realizados em toda a ca-
deia de valor, desde a produção até ao 
abastecimento.

Ligado à família de pesquisadores 
centrados no Observatório do Meio 
Rural (OMR), o investigador diz que 
é necessário que se evite uma per-
spectiva produtivista, que destaca o 
aumento da produção, sem ter em 
consideração o acondicionamento e 
escoamento do pescado capturado, 

bem como especificações dos merca-
dos de consumo. Para o caso concreto 
do carapau, refere, devem ser aprofun-
dados os factores que, por um lado, 
bloqueiam uma possível produção e 
consumo de carapau nacional e, por 
outro, encontrem modelos capazes de 
superar o actual mapa de distribuição 
nacional do carapau importado.

Refira-se que o carapau consumido 
no país é importado a partir de países 
da costa atlântica da região austral, ca-
sos de Angola e Namíbia.

Algumas vozes, no país, têm rec-
lamado o fim das importações ou 

redução significativa das respectivas 
quotas, com o argumento de que 
os moçambicanos devem consumir 
o produto nacional, no contexto do 
“Made In Mozambique”.

Do outro lado, estão os que, con-
trariamente, defendem a sua con-
tinuidade, precisamente porque a 
produção nacional é sustentada pela 
pesca artesanal e, neste subsector, não 
estão criadas as condições para a sua 
captura, congelamento e distribuição 
massiva do pescado congelado, a 
preços competitivos com o carapau 
importado.

A produção nacional do carapau, na 
perspectiva de abastecer parte signifi-
cativa do território nacional, segundo o 
pesquisador Nelson Capaina, depende 
de algumas condições prévias que, 
neste momento, não existem no país, 
destacando, entre outras, as linhas de 
investigação para apurar o manancial 
deste pescado existente nas águas 
nacionais, infra-estruturas de proces-
samento, câmaras de choque e de 
conservação, e transportes. Ajuntando 
a isto, a fonte destaca a emergência de 
um subsector de pesca industrial que 
tenha como espécie-alvo o carapau, 
portanto não como fauna acompan-
hante, com frota que possa garantir de-
sembarques em toneladas considera-
das suficientes para o abastecimento 
do mercado nacional.

VALOR DO CARAPAU

O carapau faz parte das espécies 
pesqueiras menos valorizadas no que 
diz respeito à qualidade. Se aceitarmos 
o argumento de que pescado de alto 
valor é essencialmente demandado 
pelos consumidores ricos e urbaniza-
dos, enquanto o pescado de baixo 
valor é essencialmente demandado 
por pessoas com baixa renda, as per-
centagens na importação do carapau 
não são surpreendentes; mormente 
a sua contribuição para a soberania 

alimentar que, dentro das suas pos-
sibilidades financeiras, as pessoas têm 
de se alimentar e, por consequência, 
garantir a sua segurança alimentar. 

Relativamente à variação anual, o 
maior crescimento das importações 
do carapau foi de 33.2%, observado 
há sete anos, quando o país passou 
de 50.989 toneladas em 2013, para 
67 905 toneladas em 2014. Este cres-
cimento viria a abrandar, com subidas 
ligeiras, nos anos seguintes, tendo ob-
servado, no entanto, uma taxa nega-
tiva de menos de 21.8%, em 2019. 

Refira-se que a Nova Zelândia, o 
segundo maior exportador de cara-
pau para Moçambique, desde 2014 
tem observado uma redução nas 
suas capturas de pescado em geral. E 
esta tendência foi, com uma oscilação 
moderada, verificada para o caso par-
ticular do carapau em 2019. 

A literatura mostra que o cara-
pau encontra-se presente em vários 
mares, ocupando predominante-
mente as zonas subtropicais. Pela ori-
gem das importações, o predomínio 
vai para a Namíbia (88%), a Nova 
Zelândia (7%) e a África do Sul (2%). 
Mas é o carapau namibiano que os 
moçambicanos mais consomem, pois 
está directamente relacionado com a 
proximidade territorial, custos de aqui-
sição e logísticos, nomeadamente com 
os transportes.

Depois de atingir níveis altos da 
sua captura, estimados em pou-
co mais de 7 mil toneladas, em 
1983, o que levou Moçambique 
a ser referenciado como um dos 
países com costa marítima onde 
abunda o carapau, a captura 
deste produto deixou de ser efec-
tuada, levando o país a viver de 
importações. Para a hipnose na 
produção nacional de carapau 
e a consequente captura deste, 
prevaleceram vários condicional-
ismos, de entre os quais a ausên-
cia de linhas de investigação para 
apurar o manancial deste pesca-
do existente nas águas nacionais, 
infra-estruturas de processamen-
to, câmaras de choque e de con-
servação, sem deixar de lado o 
transporte, que seria importante 
no processo de escoamento da 
produção para os diferentes mer-
cados nacionais.

- O carapau massivamente consumido pela população moçambicana é principalmente importado a partir de países da costa atlântica da região austral, caso 
Angola e Namíbia, respectivamente 
- A maior captura de carapau nacional foi ocorreu em 1983, altura em que o país chegou a atingir 7.109 toneladas deste pescado. 
- Desde então, a captura de carapau caiu em desuso, contribuindo para a subida das importações deste pescado, descrito como importante na alimentação 
de muitos moçambicanos de baixa renda. 

OMR- Nelson-Capaina 

NACIONAL
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Conquistas e desafios da Mulher 
Moçambicana 

Comemora-se esta quarta-feira, 
7 de Abril, dia da Mulher Moçam-
bicana. Para avaliar o percurso da 
luta pela emancipação económica, 
principalmente política, o Jornal 
PÚBLICO entrevistou a Secretária-
geral da Organização Moçam-
bicana da Mulher (OMM), Mari-
azinha Niquisse, que afirma que, 
apesar das conquistas alcançadas 
nos diversos domínios da vida, per-
sistem ainda muitos desafios que 
urgem eliminar. Para Mariazinha 
Niquisse, na actual conjuntura, a 
luta da mulher deve estar centrada 
no combate aos males que afec-
tam a sociedade, o caso de analfa-
betismo, casamentos prematuros, 
a discriminação e violencia contra a 
mulher e criança, incluindo o aces-
so à oportunidades de emprego.

ZAQUEU MASSALA                                             
Email: kmassala@gmail.com

Segundo a Secretária-geral da 
OMM, o dia 8 de Março deve ser visto 
como momento de mobilização para 
a conquista de direitos e para discutir 
as discriminações e violências morais, 
físicas e sexuais ainda sofridas pelas 
mulheres, como forma de impedir 
que retrocessos ameacem o que já foi 
alcançado em diversos Países.

De acordo com Mariazinha Niqu-
isse, neste momento o maior desafio 
da mulher moçambicana é a luta pelo 
desenvolvimento do país e o combate 
aos casamentos prematuros, à crimi-
nalidade e violações.

“Temos que trabalhar com o gov-
erno na área da agricultura, comércio, 
entre outras áreas”, apontou.

Por isso, segundo a entrevistada, 
“quando falamos do dia 7 de Abril, es-
tamos a homenagear a nossa heroína 
Josina Machel. Sabemos que Josina 
Machel, foi combatente e primeira 
esposa do malogrado Samora Moisés 
Machel. Ela lutou para a causa da mul-
her para além de libertar o país. E de lá 
para cá, muita coisa avançou, tendo 
em conta que, quando foi criado o 
destacamento feminino, poucas mul-
heres ocupavam cargos de direcção 
e chefia. A mulher era só para servir o 
lar, para além de servir como fonte de 
economia, porque está mulher era 
sujeita a casar-se mais cedo que é para 
ter o dinheiro e entregar o irmão mais 
novo para ser usar”.

Para a Secretária-geral da OMM, es-
tas práticas já não acontecem. 

“Mesmo nas zonas rurais, já temos 
professoras, enfermeiras e mulheres 
polícias. Em suma, toda mulher está 
representada e a sociedade já vê que 
esta mulher afinal serve para outras 
funções e não só para estar no lar”, an-
otou. 

A título de exemplo, apontou o sec-
tor de agricultura onde 80% das pes-
soas que estão lá são mulheres. Por 
isso, “felicitamos o Governo moçambi-
cano por ter introduzido o Projeto Sus-
tenta que envolve muitas mulheres”, 
enalteceu, acrescentando que, hoje a 
mulher encontra-se engajada no de-
senvolvimento e melhoria de vida das 
suas famílias através do seu envolvim-

ento activo na área do comércio formal 
e informal.

“E quando olhamos para o nosso 
Governo que tomou posse recente-
mente, podemos constatar que a 
maior dos membros são mulheres. Dos 
21 Ministérios que nós temos no País, 
10 são dirigidos por Mulheres e outros 
cinco, tem como vice- Ministras, mul-
heres. Temos ainda três governadoras 
provinciais e seis Secretárias de Estado 
na Província”, indicou Mariazinha Niqu-
isse. 

Para ela, estes indicadores revelam 
que Moçambique já ultrapassou a fas-
quia de 50 por 50.

Aliás, fez saber que a nível da África 
Austral, Moçambique está em primeiro 
lugar nos órgãos de soberania com a 
indicação de quatro mulheres para diri-
gir igual número de órgãos de sobera-
nia, designadamente, a Presidente da 
Assembleia da República, do Conselho 
Constitucional, a Procuradora-geral da 
República e a Presidente do Tribunal 
Administrativo.

“Mas não basta só ser dirigente, é 
preciso ter responsabilidade pelo trab-
alho que lhe é confiado. Se está lemb-
rando, nos últimos anos, a Assembleia 
da República está a ser dirigida por 
mulheres. Antes da Esperança Bias, es-
tava a Verónica Macamo que dirigiu a 
Assembleia por duas legislaturas”, disse.

ACABAR COM A CRIMINALIDADE 
NO LAR

Na ocasião, a fonte sublinhou que 
neste momento o maior calcanhar de 

Aquiles é combater o analfabetismo e 
os casamentos prematuros.

“É que se quisermos ter uma mulher 
a dirigir o País é preciso garantir que 
esta mesma mulher tenha uma forma-
ção adequada”, sublinhou.

Outro desafio apontado pela Se-
cretária-geral da OMM é de acabar a 
criminalidade contra a mulher, contra 
o homem e contra toda sociedade 
moçambicana.

“Existindo um problema entre mari-
do e mulher, a solução deve ser o diálo-
go. Não estou a falar de um diálogo 
no âmbito político, não. Refiro-me ao 
diálogo familiar entre marido e mulher 
que no final do dia, vai criar bases para 
o desenvolvemos do lar, do bairro e 
último, de toda a sociedade moçambi-
cana”, apelou.

Para Mariazinha Niquisse, este desa-
fio torna-se premente porque surgem 
na sociedade moçambicana, situações 
cada vez mais alarmantes de mulheres 

que matam os seus maridos com re-
curso a óleo quente, assim como, de 
homens que submetem as sus mul-
heres ao sofrimento. 

“Temos igualmente casos de mul-
heres que são discriminadas e violadas 
nos seus lares e fora do lar”, deplorou.    

 Entretanto, algumas mulheres ouvi-
das pela nossa reportagem,  queixam-
se da falta de oportunidade e de assistir, 
à violação contínua dos seus direitos.

Emília Alberto, mãe de quatro filhos, 
defende uma maior valorização das 
mulheres, uma vez que ela joga um 
papel importante na sociedade.

“Nos dias que correm, vemos mui-
tos crimes relacionados com a violação 
sexual, física e psicológica contra as 
mulheres, no lugar de a valorizar. Pa-
rece-me que maior parte dos homens 
não sabem que é a mulher que cuida 
da casa, das crianças até do próprio 
marido”, anotou, para de seguida, apela 
as mulheres a andar de cabeça erguida. 

A falta de oportunidade no acesso 
ao emprego, sobretudo nos mega-
projectos, foi também secundada 
por Assima Ibraimo alegadamente 
por causa de situacoes de descrimi-
nacao que dizem estar a sofrer. 

Como soluçao da falta de emprego, 
Assima Ibraimo, refere que a maior 
parte das mulheres recorrem ao 
comercio informal para garantir o 
sustento da sua família. 

O PÚBLICO interpelou também 
Lucinda Nguenha, mãe de seis fil-
hos. Esta, apela a  respeito e valori-
zação das mulheres moçambicana, 
observando que os homens devem 
saber que uma mulher não é uma 
escrava  ou uma empregada do-
méstica.

“A mulher é mãe, esposa e, na-
lguns casos chefe de família que 
merece respeito tal como o homem 
é respeitado”, apelou. 

De 56 anos de idade, Lucinda 
Nguenha afirma que a mulher não 
pode ficar em casa de braços cruza-
dos a espera que o seu marido para 
traga comida. “Não. A mulher deve 
igualmente ir a luta pelo bem-estar 
da sua família”, concluiu. 

 Mariazinha Niquisse, Secretária-geral da Organização Moçambicana da Mulher
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Mulher deve andar de cabeça erguida

A Comissão Política da Frelimo 
saúda o trabalho das Forças de 
Defesa e Segurança, que tudo 
têm feito para garantir a segu-
rança e sossego das populações. 
Em comunicado saído da 58ª Ses-
são Ordinária realizada quarta-
feira e que foi alargada aos Pri-
meiros Secretários dos Comités 
e Secretários das Organizações 
Sociais, para analisar a actual 
situação política, económica e 
sócio-cultural do país, a Frelimo 
apela ainda à união de esforços 
de todos os segmentos da socie-
dade, à solidariedade de moçam-
bicano para moçambicano, e à 
busca de soluções para o alívio 
do sofrimento das populações 
que vivem o drama causado pe-
los ataques e brutalidades ter-
roristas. 

Frelimo apela à união de esforços 
Na busca de soluções para o drama de Cabo Delgado

Nesta sessão que foi dirigida por Filipe 
Nyusi, Presidente da FRELIMO e Presi-
dente da República de Moçambique, a 
Comissão Política foi actualizada sobre 
a situação no teatro operacional norte, 
onde os ataques terroristas têm vindo a 
causar mortes, deslocados no seio das 
populações e destruição de infra-estru-
turas, actos que minam  a tranquilidade 
e ordem públicas.

No final, além de saudar o trabalho 
das Forças de Defesa e Segurança, que 
tudo têm feito para garantir a segurança 
e sossego das populações, a Comissão 

Política apela ainda à união de esforços 
de todos os segmentos da sociedade, 
à solidariedade de moçambicano para 
moçambicano, e à busca de soluções 
para o alívio do sofrimento das popula-
ções que vivem o drama causado pelos 
ataques e brutalidades terroristas.

O Comunicado de imprensa enviado 
à nossa Redacção, refere ainda que a 
Comissão Política acolhe com satisfação 
as manifestações de repúdio e conde-
nação aos ataques terroristas em Cabo 
Delgado, por parte de alguns países e 
organizações nacionais e internacionais, 
que de forma unânime reiteram a sua 

solidariedade para com as autoridades e 
o povo moçambicano, bem como o em-
penho nos reforços de cooperação com 
Moçambique, com vista à estabilização 
do país.

Relativamente à situação da Covid-19 
no país, o órgão reitera o apelo às popu-
lações para que continuem a observar 
todas as medidas de prevenção e con-
tenção da Pandemia Global e encoraja 
o Governo e o Presidente da República a 
continuarem o aperfeiçoamento de me-
canismos de distribuição e administração 
das vacinas contra Covid-19 aos grupos 
prioritários.

No entanto, na terça-feira, 30 de Março, 
a implementação do Acordo de Paz e 
Reconciliação de Maputo assinado a 6 
de Agosto de 2019 pelo Presidente da 
República Filipe Nyusi e da Renamo Os-
sufo Momade, conheceu marcos históri-
cos, com o encerramento de mais de 
metade das bases militares da Renamo, 
e Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração de um total de 2.307 ex-
combatentes, o correspondente a 44% a 
meta prevista.

Com o efeito, a Comissão Política 
saudou Filipe Nyusi pelos avanços alca-
nçados na implementação do processo 
de Desmilitarização, Desmobilização e 
Reintegração, no quadro dos esforços de 
restauração da paz efectiva em Moçam-
bique. Noutro contexto, a Comissão Políti-
ca congratulou o Presidente do Partido e 
da República pela participação na 30.ª ci-
meira de Chefes de Estado e de Governo 
dos países-membros do MARP, realizada 
de forma virtual devido à Covid-19; pela 
participação nas exéquias fúnebres do 
Presidente de Tanzânia, John Pombe Ma-
gufuli, o que reforçou os laços históricos 
e de irmandade, de cooperação com a 
Tanzânia que remonta aos tempos da 

luta de libertação nacional e ainda pela 
abertura do Ano Lectivo-2021, no dis-
trito de Monapo, província de Nampula, 
sob o lema "por uma educação inclusiva, 
patriótica e de qualidade", momento de 
renovação do aconselhamento aos pais, 
encarregados de educação e aos alunos 
para o cumprimento rigoroso de todas 
as medidas de prevenção da covid-19.

Ainda nesta sessão, a Comissão Políti-
ca passou em revista os preparativos da 
IV Sessão Ordinária do Comité Central e 
orientou os órgãos do Partido, a todos 
os níveis, a prosseguirem com os seus 
trabalhos, observando os parâmetros es-
tabelecidos pela situação de Calamidade 
Pública, devido à Pandemia da Covid-19.

Pela passagem do dia 28 de Março, 
Dia do Médico Moçambicano, a Fre-
limo congratulou e encorajou esta classe 
profissional a prosseguir com os seus 
esforços de consolidação do sistema 
nacional de saúde, bem como a sua 
nobre missão de salvar vidas e prestar 
assistência aos afectados e infectados 
pela Covid-19, aliviando assim o seu 
sofrimento. 

Por fim, a Comissão Política saudou 
as Forças de Defesa e Segurança pelo 
seu abnegado patriotismo e encoraja-
as a continuarem empenhadas na sua 
missão de proteger os cidadãos, institu-
ições públicas e privadas, reforçando a 
sua prontidão na defesa da integridade 
territorial.

NACIONAL

ZAQUEU MASSALA                                             
Email: kmassala@gmail.com

Emília Alberto, mãe de quatro 
filhos, defende uma maior valoriza-
ção das mulheres, uma vez que a 
mulher juga um papel importante 
na sociedade. “Nos dias que correm, 
assiste-se a muitos crimes relaciona-
dos com a violação de mulheres, no 
lugar de valorizá-las. Parece que a 
maior parte dos homens não  sabe 
que é a mulher que cuida da casa, 
das crianças até do próprio marido”.

Mesmo assim, Emília Alberto 
apela a todas as mulheres a andar 
de cabeça erguida pois “a mulher 
enfrenta muitos desafios nos dias 
de hoje, e o meu apelo é que elas 
não  podem deixar-se levar, porque 
tanto os homens quanto tanto as 
mulheres, gozamos dos mesmos 

Mesmo com a força dos artigos 
35 e 36 ambos da Cosntituição 
da República de Moçambique, 
que versam, entre outros, sobre 
o princípio da universalidade e 
igualdade e princípio de igualdade 
do género, em Moçambique os di-
reitos da mulher continuam muito 
a desejar. Numa ronda efectuada 
à margem do mês da mulher 
moçambicana, algumas mulheres 
revelaram que apesar da mulher 
desempenhar um papel extrema-
mente importante na sociedade, 
os seus direitos continuam a ser 
violados. Apesar dos desfios im-
postos, algumas defendem que a 
mulher deve andar de cabeça er-
guida.

direitos”.  

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

A mesma ideia é secundada por As-
sima Hebraimo, que considera que, ape-
sar de haver igualdade de género, muitas 
mulheres continuam a  ser discriminadas 
sobretudo no que diz respeito à falta de 
oportunidade nos mega-projectos, e à 
falta de valorização das mesmas. Por isso, 
explica Assima Hebraimo, maior parte 
delas passa a vida diabolando na rua a 
vender badjias, ou verduras para o sus-
tento da sua família. 

Natural do distrito de Angoche, provín-
cia de Nampula, a norte de Moçam-
bique,  Hebraimo  conta que abandou a 

sua terra natal para a caapital moçambi-
cana  para viver junto do seu marido com 
quem tem dois filhos. Ela diz que a única 
forma que enconmtrou para ajudar o seu 
marido é vender bolinhos numa esquina 
da praça dos heróis moçambicanos. E 
apela às outras mulheres a não cruzar 
os braços só porque não encontram 
oportunidade de emprego nos outros 
sectores.   “Há muitas mulheres que não 
conseguem enfrentar a vida, ficam à 
espera só dos seus maridos para colocar 
tudo em casa. Só porque têm vergonha 
de vender qualquer coisa na rua para 
sustentar os seus filhos. O dinheiro vem 
de várias formas, não apenas do trabalho 
de escritório. Eu estou nesta esquina to-
dos os dias a vender bolinhos e cana-de-

acuçar, e no final do dia consigo ganhar 
um pouco de  dinheiro para alimentar os 
meus filhos”.

 
TRATAMENTO DA MULHER   

Enquanto isso, Lucida Ngonha, 
mãe de seis filhos, apela ao maior res-
peito e valorizaçao de todas as mulheres 
moçambicanas.  Todos devem saber que 
uma mulher não é escrava ou emprega-
da doméstica que no final do mês espera 
receber salário. 

 Com 56 anos, ela conta que as mul-
heres devem ser bem tratadas e valori-
zadas, os maridos devem saber que uma 
mulher não é uma escrava para levar só 
a cama como muitos pensam, porque a 

mulher goza dos mesmos direitos.  “Uma 
mulher não pode ficar de braços cruza-
dos à espera do seu marido para trazer 
comida em casa. Neste período em que 
estamos é muito difícil um homem fazer 
tudo sozinho, daí que há necessidade de 
os homens e as mulheres ajudarem-se 
mutuamente”, diz com ar de preocupa-
ção enquanto atende os seus seus clien-
tes de alface.

Tersa Francisco, 54 anos, diz que o 
papel da mulher ainda continua muito 
a desejar, uma vez que até então ainda 
existem mulheres que dia após dia são 
humilhadas pelos seus próprios famili-
ares, com o pressuposto de que muitas 
delas por causa da idade são considera-
das feiticeiras.

Emília Alberto Assima Hebraimo
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CENTRAIS

Aliás, logo após a assinatura do 
Acordo de Paz e Reconciliação Nacio-
nal, a 6 de Agosto de 2019, o Presiden-
te da República fez saber que o rastilho 
que acende a tocha da Paz Efectiva e 
da Reconciliação Nacional, condições 
necessárias para resgatar e assegurar 
a sustentabilidade do caminho do 
desenvolvimento que, desde a nossa 
independência, 1975, conheceu vários 
momentos de descontinuidade.

No seu discurso, o Presidente da 
República fez saber que a implemen-
tação do Acordo Geral de Paz (AGP) 
trouxe transformações de relevo na 
sociedade moçambicana, no que 
tange à organização do Estado, Con-
stituição da República, estruturação, 
organização e composição das Forças 
Armadas. 

“Introduziu o processo de realização 
de eleições regulares ‒ de cinco em 
cinco anos ‒, para a escolha do Presi-
dente da República e Deputados da 
Assembleia da República. 

Introduzimos critérios e modali-
dades para formação e reconhecimen-
to de partidos políticos”, apontou para 
de seguida observar que, infelizmente, 
ao cabo de pouco mais de 20 anos de 
Paz, registaram-se, de novo, desenten-
dimentos de natureza política, que 
acabaram desembocando num outro 
conflito armado, causando muitas 
mortes e destruições, mas, acima de 
tudo, a economia e predisposição dos 
investidores nacionais e estrangeiros. 

“Para acabarmos com este conflito 
pós-independência, foi assinado, a 05 
de Setembro de 2014, um Acordo de 
Cessação de Hostilidades, em Maputo, 
convencidos de que era a última vez”. 
Paradoxalmente, de acordo com 
Nyusi, o tempo veio provar que não 
foi último, uma vez que, um ano de-
pois, as divergências pós-eleitorais 
agudizaram-se, culminando num 
novo conflito armado. 

Definitivamente, o processo de 
Desarmamento, Desmobilização 
e Reintegração (DDR) dos guer-
rilheiros da Renamo é irreversível 
e caminha a contento, rumo ao 
alcance dos seus objectivos, ape-
sar dos preconceitos que têm sido 
alimentados por alguns círculos de 
opinião. Com o efeito, foi concluído 
terça-feira, 30 de Março último, o 
processo do DDR, na província de 
Manica, que contemplou 817 ex-
guerrilheiros da Renamo e outros 
43 membros da auto proclamada 
Junta Militar, incluindo André Mat-
sangaíssa Júnior. Para o enviado 
especial do Secretário-Geral das 
Nações Unidas para Moçambique 
e Presidente do Grupo de Contac-
to, Mirko Manzoni, estes feitos rep-
resentam um marco significativo 
na implementação do Acordo de 
Paz e Reconciliação de Maputo as-
sinado, a 6 de Agosto de 2019, pelo 
Presidente da República Filipe Ny-
usi e da Renamo Ossufo Momade, 
uma vez que mais de metade das 
bases militares da Renamo encon-
tra-se agora encerrada, com um to-
tal de 2.307 ex-combatentes (44% 
do total) desarmados e desmobili-
zados.

Nações Unidas elogiam DDR; 
 - “Sustentar a Paz é um mecanismo mais barato do que alimentar uma guerra”, afirmou Filipe Nyusi, no dia 6 de Agosto de 2019, depois da assinatura do 
Acordo de paz e reconciliação nacional de Maputo.

Manica encerra bases da Renamo

Das lições aprendidas, ficou evidente 
que a paz efectiva e duradoura é uma 

construção que exige muito esforço e 
empenho permanentes. 

“A Paz efectiva implica a eliminação 
dos factores que alimentam o conflito, 

a organização do Estado que satisfaça 
a todos e a promoção de uma vida 
melhor para todos, um exercício que 
envolve a participação de todos”, sub-
linhou o Chefe de Estado. 

Prosseguiu ainda afirmando que 
a construção da paz duradoura re-
quer respeito pelo primado da lei e a 
necessidade de os cidadãos, partidos 
políticos e outras forças da sociedade 
desenvolverem as suas actividades, 
sem recurso à violência, mesmo em 
situações de divergência de opiniões 
sobre determinados assuntos. 

No entanto, Filipe Nyusi destacou 
que o processo de implementação do 
Acordo Geral de Paz deixou a lição de 
que a reintegração socioeconómica 
condigna dos ex-combatentes, de 
modo a eliminar a vontade de se en-
volverem em conflitos é outro aspecto 
fulcral para a violência. 

“Ao historiarmos sobre os camin-
hos que percorremos na busca de 
paz, queremos extrair lições de tudo André Matsangaíssa Júnior,  no acto de registo  de  desmobilizado

Encerramento da Base de Bárué  marcou o fim DDR em Manica
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quanto fizemos de bom e de errado e 
capitalizar e corrigir. 

No nosso espírito genuíno de rec-
onciliação, não fizemos este exercício 
para questionar as nossas conquistas, 
nem julgar ou vangloriar o passado de 
que fizemos parte. Pelo contrário, que-
remos assentar a nossa marcha rumo 

à paz definitiva, progresso e bem-estar 
assente em bases mais sólidas”, esclare-
ceu.

Aliás, o Presidente da República 
frisou que “sustentar a Paz é um me-
canismo mais barato do que alimentar 
uma guerra”.

METADE DAS BASES DA 
RENAMO ENCERRADA

Por esse facto, o encerramento das 
bases da província de Manica mereceu 
palavras de satisfação do enviado es-
pecial do Secretário-Geral das Nações 
Unidas para Moçambique e Presidente 
do Grupo de Contacto, Mirko Manzoni. 

Na sua declaração, Mirko Manzoni 
expressou a sua satisfação pelo facto 
do processo de Desarmamento, Des-
mobilização e Reintegração continuar 
a decorrer com seriedade ao longo das 
últimas semanas, com a realização de 
actividades em três bases, nomeada-
mente de Báruè, Tambara, e Mossurize, 

todas localizadas na província de Mani-
ca, no centro do país. 

“É com satisfação, que informamos 
que mais 817 ex-combatentes, inclu-
indo 11 mulheres, foram agora desar-
mados e desmobilizados, tendo dado 
os seus primeiros passos no sentido da 
reintegração económica e social”, de-
stacou Mirko Manzoni. 

Para o enviado especial do Secre-
tário-Geral das Nações Unidas para 
Moçambique e Presidente do Grupo 
de Contacto, os esforços permanentes 
para envolver os membros da Junta 
Militar da Renamo (JMR) também gan-
haram um dinamismo significativo du-
rante este ciclo de DDR.

A título ilustrativo, Mirko Manzoni 
fez saber que 43 membros da Junta 
Militar liderada por Mariano Nhongo, 
incluindo André Matsangaíssa Júnior, 
participaram, semana passada, no pro-
cesso conduzido em Manica. 

“Continuamos a encorajar todos os 
restantes membros da JMR a escol-
herem o diálogo para resolverem os 
seus diferendos e a recordar-lhes que o 
processo de DDR continua aberto para 
eles, sendo a opção mais viável para as-
segurar o seu regresso pacífico à vida 
civil”, apelou. 

O enviado especial do Secretário-
Geral das Nações Unidas para Moçam-
bique e Presidente do Grupo de Con-
tacto sublinhou igualmente que a 
conclusão das actividades do DDR na 
província de Manica assinala um mar-
co significativo na implementação do 
Acordo de Maputo, uma vez que mais 
de metade das bases militares da Ren-
amo já se encontra encerrada com um 
total de 2.307 ex-combatentes (44% do 
total) desarmados e desmobilizados. 

“O compromisso sustentado dos su-
periores, das partes, dos grupos técni-
cos de trabalho, dos líderes comunitári-
os e do povo de Moçambique constitui 
a garantia de que o processo continua 
a avançar rumo a uma paz duradoura, 
apesar dos desafios apresentados pela 
COVID-19”, enalteceu o diplomata. 

Frisou ainda que “estamos deter-
minados a trabalhar com o povo 
moçambicano para assegurar que 
o país se mantém no caminho certo 
para alcançar uma paz permanente e 
uma reconciliação genuína”.

Na mesma terça-feira, o Governo, 
reunido na sua 10.ª Sessão Ordinária, 
no ponto prévio, analisou e saudou o 
processo do DDR porque atingia 44% 
do seu cumprimento integral, corre-
sponde à desmobilização e reintegra-
ção de cerca de 2300 ex-guerrilheiros 
das Ranamo.

O Porta-voz do Governo, Filmão 
Suazi, assinalou no seu habitual brief-
ing à imprensa que apesar dos de-
safios impostos pela pandemia da 
Covid-19 e pelos ataques armados 
protagonizados pela Junta Militar, foi 
possível alcançar esta cifra percentual, 
que mostra avanços significativos na 
implementação do Acordo de Paz e 
Reconciliação de Maputo.

“Referimo-nos ao primeiro desafio 
que é a Covid-19, que faz com que 

algumas cerimónias previstas como 
esta, no lugar de comportar 100 pes-
soas, passem a acolher um quarto 
somente, e mesmo assim, o processo 
conheceu progressos assinaláveis”, 
apontou.

O segundo desafio, de acordo com 
Filmão Suazi, é a escassez de recur-
sos financeiros que condicionam, 
de certa vez, o curso normal do pro-
cesso. O terceiro e último desafio, são 
os ataques armados protagonizados 
pela junta militar da Renamo.

“O alcance destes números, no 

concerne ao Desarmamento, Des-
mobilização e Reintegração dos 
guerrilheiros da Renamo é um 
grande sucesso”, sublinha o Porta-voz 
do Governo.

Refira-se que o Presidente da Re-
namo, Ossufo Momade, disse sem-
pre estar comprometido com a paz 
e recentemente fez saber que estava 
satisfeito com a adesão dos antigos 
guerrilheiros do partido ao processo 
de Desarmamento, Desmobilização 
e Reintegração (DDR).

 “Vamos chegar às nossas unidades 

militares para que possamos estar 
com aqueles que dentro de meses 
vão poder ser desmobilizados e en-
corajar para que possam aderir ao 
DDR. O processo está a andar, esta-
mos satisfeitos porque aqueles que 
estavam a resistir, já estão a aparecer”, 
disse o líder da Renamo, na Zambézia, 
onde esteve de visita de trabalho re-
centemente.

Na ocasião, revelou que cerca de 
1.400 guerrilheiros residuais da Rena-
mo, aguardavam, na Zambézia, pelo 
processo de DDR.

CENTRAIS
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Eventos sociais proibidos em crescendo

Gapi relança economias locais
O Gapi relançou as economias 
das províncias afectadas pelos 
ciclones Idai e Kneneth através 
de um programa de assistência 
técnica e financeira, no qual se in-
cluiu um instrumento de crédito 
especial designado FEREN - Fundo 
de Emergência e Reabilitação 
Económica, envolvendo uma par-
ceria da Gapi com a FAN e a CTA, 
com o apoio da Danida. No global 
o FEREN foi dotado de recursos 
na ordem de quase um milhão 
de dólares. Passados dois anos, 
Adolfo Muholove, presidente da 
Comissão Executiva da Gapi, por 
ocasião da passagem do segundo 
aniversário daquela calamidade, 
recorda que poucas semanas após 
a passagem dos ciclones Idai e 
Kenneth que, em Março de 2019, 
fustigaram e causaram danos 
avultados nas províncias de Sofala, 
Manica, Zambézia, Cabo Delgado 
e Nampula, a Gapi desencadeou 
um programa de assistência a mi-
cro e pequenos negócios vítimas 
da tragédia, denominado “Hoje, 
apesar dos limitados recursos de 
que dispúnhamos, os resultados 
da prontidão com que responde-
mos são visíveis e comprovam a 
eficácia do nosso modo de inter-
vir”. 

ECONOMIA

Dois anos depois do Idai e Kenneth

Em tempos da Covid-19

O número de casos da Covid-19 no país tende a reduzir e, na ordem inversa, crescem os eventos sociais privados e 
proibidos, sobretudo, as festas de casamento.

A pronta intervenção da Gapi foi 
feita através de um programa de as-
sistência técnica e financeira, no qual 
se incluiu um instrumento de crédito 
especial designado FEREN - Fundo de 
Emergência e Reabilitação Económi-
ca-envolvendo uma parceria da Gapi 
com a FAN e a CTA, com o apoio da 
Danida. No global, o FEREN foi dotado 
de recursos na ordem de quase um 
milhão de dólares.

“Desde o início, estávamos cientes 
que a dimensão dos recursos de que 
dispúnhamos era insuficiente para as 
necessidades criadas pela tragédia Idai 
& Kenneth. Mas não ficámos parados. 
Concebemos um conjunto de ini-
ciativas, com vista a mostrar a outras 
instituições e potenciais parceiros os 
caminhos para intervir em situações 
como aquelas. Fomos pioneiros. 
Fizemos o nosso papel. Era esperado 
que outras entidades dessem segui-
mento”, acrescentou o PCE da Gapi.

As declarações de Adolfo Muholove 
foram feitas durante uma sessão de 
reflexão organizada por ocasião do 
31º aniversário desta instituição que se 

assinala em Março. Ao longo dos próxi-
mos meses, os gestores da Gapi vão 
continuar a auscultar os seus parceiros 
e clientes sobre o papel e a estratégia 
desta instituição financeira de desen-
volvimento, face aos desafios que o 
país enfrenta para uma maior inclusão 
social e económica.

Visitando os lugares afectados, 
nota-se que as cerca de três dezenas 
de beneficiários da intervenção do FE-
REN, conseguiram recuperar e relançar 
os seus negócios. As infra-estruturas 
anteriormente destruídas, ressurgiram 
fruto da intervenção financeira, através 
de financiamento e também de as-
sistência técnica aos beneficiários.

No processo de implementação do 
FEREN foi também estabelecida uma 
parceria com o FARE (Fundo de Apoio 
à Reabilitação Económica), o que pos-
sibilitou a aplicação dos créditos con-
cedidos a taxas de juro na ordem dos 
10 a 12,5 por cento.

 
ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

 
Aquando da ocorrência do ci-

clone Idai, a Gapi desdobrou-se em 
acções, com vários parceiros, para 

Os quintais de hotéis têm sido o 
palco de curtição e são locais de maior 
risco, tendo em conta que são fecha-
dos. Há gente que, na verdade, ainda 
perde noites em curtição e em festas 
de casamento, em locais não permiti-
dos por lei, como hotéis e restaurantes, 
violando-se completamente o decreto 
que, para a contenção da Covid-19, em 
Moçambique, determina a não realiza-
ção deste tipo de eventos. 

A realidade que nos é reportada 
pela Inspecção Nacional das Ac-
tividades Económicas (INAE), ocorre 
numa altura em que o número de 
casos da Covid-19 em Moçambique 
tende a reduzir, graças aos esforços das 
autoridades que têm definido e imple-
mentado medidas de controlo que 
vêm influenciando, de diversas formas, 
o funcionamento da sociedade. Trata-
se, na verdade, de condicionalismos 
que duram há quase um ano, variando 
conforme a evolução das estatísticas 
da pandemia. 

Apesar das medidas que vêm sendo 
tomadas estarem já a produzir resul-
tados desejáveis que se reflectem na 
redução de números de infectados, 
óbitos e internados nas unidades hos-
pitalares, o problema ainda não pas-
sou, pairando ainda o espectro da in-
certeza sobre a doença que já vitimou 
muita gente no país. É que, apesar de, 
nas últimas semanas, os números altos 
de contaminação e mortes tenderem 
a baixar, Moçambique ainda não está 

em condições de aliviar, de forma sub-
stancial, as medidas preventivas, con-
forme ficou evidente no último pro-
nunciamento, à nação, do Presidente 
da República, Filipe Nyusi, que man-
teve, na prática, as medidas anunciadas 
a 4 de Fevereiro, sendo a única grande 
novidade a retoma das aulas presenci-
ais em todos os níveis de ensino.

No entanto, apesar da manutenção 
das medidas restritivas pelo Chefe de 
Estado, estabelecimentos hoteleiros 
ainda há que acolhem eventos sociais 
privados e proibidos, como casamen-
tos, colocando em xeque o decreto 
que versa sobre a matéria. 

As violações em tempos da Co-

vid-19 são várias, o que fez com que 
a Inspecção Nacional de Actividades 
Económicas (INAE), em apenas duas 
semanas, encerrasse 100 estabeleci-
mentos dos 846 abrangidos pela fiscal-
ização.

 “Nós temos encontrado, um pouco 
por todo o país, situações de realiza-
ção de festas em restaurantes, salões 
privados, quartos privados de hotéis, 
nas províncias, com destaque para a 
cidade e província de Maputo, Namp-
ula que foi onde encontrámos estabe-
lecimentos que acabaram autorizando 
esses eventos que, por força do de-
creto, não o podem fazer”, enumerou 
a Inspectora-geral da INAE, Rita Frei-
tas, sublinhando, ainda, que o agente 
económico que tenha uma quinta, um 
restaurante, hotel, não deve autorizar a 
realização de festas de aniversário ou 
casamento, independentemente do 
número dos participantes.

Segundo a explicação de Freitas, a 
situação de Calamidade Pública obriga 
que estas instituições estejam encerra-
das para proteger as crianças do novo 
Coronavírus, pois “elas não usam más-
caras e, dificilmente, conseguem cum-
prir com as medidas determinadas 
pelo Governo, no âmbito da Covid-19”.

As barracas e bottle store também 
entram na onda de violações, venden-
do bebidas alcoólicas fora do horário 
previsto pelo decreto presidencial. 
Aliás, o álcool é, também, comercial-
izado nas casas. P

mitigar o sofrimento, apoiar a recu-

peração dos pequenos negócios e 
reconstruir outros, primeiro com a 
Fundação Fernando Leite, que iden-
tificou as prioridades humanitárias. 
Do FEREN foram alocados três mil-
hões de meticais, destinados à re-
construção de mercados e apoio ao 
relançamento dos micronegócios 
nas zonas afectadas. O primeiro dos 
mercados beneficiados foi o Maqui-
nino, na Beira, tendo na ocasião o 
Presidente do Município, Deviz Si-
mango, descrito a iniciativa da Gapi 
e da Fundação Leite Couto como 
um “gesto de grande humanismo e 
compreensão pelo sofrimento dos 
afectados e sem meios próprios para 
recomeçarem as suas vidas”

 Foi também prestada assistência 
a municípios e administrações locais 
para reabilitarem os seus mercados, 
designadamente em Nhamatanda, 
Dondo, Búzi, Gorongosa, Caia, Gon-

dola, Sussundenga e Nicoadala.

REFORÇO À RESILIÊNCIA DE 
NEGÓCIOS FACE AOS RISCOS 

AMBIENTAIS

Em parceria com a OIT – Organiza-
ção Internacional de Trabalho, a Gapi 
iniciou um projecto focado na melho-
ria da resiliência das empresas e riscos 
de novos investimentos face aos prin-
cipais desafios ligados às mudanças 
climáticas. Capacitaram gestores de 
MPME e promotores de novos negó-
cios em matérias sobre a resiliência das 
organizações empresariais e respec-
tivos negócios.

A primeira fase contemplou a for-
mação de formadores em matérias 
que incluem a identificação do quão 
resiliente é uma organização; dos 
riscos que podem afectar uma orga-
nização e da avaliação do nível de vul-
nerabilidade; compreensão das priori-
dades da organização e de elaboração 
de planos de continuidade de negócio 
após ocorrência de desastres naturais, 
dentre outras.

 Rita Freitas
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O Banco de Moçambique acaba de lançar, em parceria com a Cooperação Financeira Alemã, através do Banco 
Alemão de Desenvolvimento KfW, a subvenção para o apoio de Emergência às Micro, Pequenas e Médias Em-
presas (MPME) no âmbito da COVID-19, com a assinatura dos Acordos entre o Banco de Moçambique e cinco 
Instituições de Crédito do país. Segundo um comunicado de imprensa do Banco de Moçambique, a subvenção 
supracitada, no valor de 6 milhões de Euros será disponibilizada como uma contribuição não reembolsável, em 
moeda nacional, para as MPME afectadas pela Covid-19 de modo a mitigarem o impacto da pandemia nas suas 
actividades. 

Taxa de juro mantém-se estática

Financiamento para Micro, Pequenas 
e Medias empresas

O Comité de Política Monetária 
(CPMO) do Banco de Moçambique 
decidiu manter a taxa de juro de 
política monetária, taxa MIMO, 
em 13,25%. A decisão é justificada 
pela prevalência de elevados ris-
cos e incertezas, não obstante a re-
visão em baixa das perspectivas de 
inflação no curto e médio prazos, a 
reflectir, em grande parte, os efei-
tos das medidas tomadas na ses-
são do CPMO de Janeiro de 2021. 
O CPMO decidiu, igualmente, 
manter as taxas de juro da Fac-
ilidade Permanente de Depósitos 
(FPD) em 10,25% e da Facilidade 
Permanente de Cedência (FPC) em 
16,25%, bem como os coeficientes 
de Reservas Obrigatórias (RO) para 
os passivos em moeda nacional e 
estrangeira em 11,50% e 34,50%, 
respectivamente.

As previsões de inflação foram re-
vistas em baixa, situando-se em um 
dígito. A inflação anual manteve 
a tendência de aceleração, tendo 
passado de 3,52% em Dezembro de 
2020 para 5,10% em Fevereiro último, 
como consequência do impacto dos 
choques climáticos e da repassagem 
da depreciação do Metical para os 
preços domésticos.

Entretanto, a inflação subjacente, 
que exclui os preços dos bens e ser-
viços administrados e dos frutos e 
vegetais, registou uma menor acel-
eração comparativamente à inflação 
geral, em linha com o esperado.

Para o curto e médio prazos, 
prevê-se um menor agravamento 
de preços, a reflectir, fundamental-
mente, a tendência actual para a 
apreciação do Metical decorrente 
das medidas tomadas na última 
sessão do CPMO, num contexto de 
fraca actividade económica.

No que concerne aos riscos à esta-
bilidade macroeconómica, o Banco 
de Moçambique refere, ainda, que 

ao nível doméstico, destaca-se a in-
certeza quanto à evolução da propa-
gação da COVID-19, resultantes das 
calamidades naturais e a prevalência 
da instabilidade militar, sobretudo na 
zona norte do país. Na conjuntura 
externa, realça-se a volatilidade dos 
preços das principais mercadorias de 
importação e exportação e a tendên-
cia para o fortalecimento do dólar 
norte-americano.

Mesmo assim, afirma que após 
uma contracção do Produto Interno 
Bruto em 1,3%, em 2020, antecipa-se 
um ligeiro crescimento em 2021, su-
portado pela perspectiva de retoma 
da procura externa, em resultado do 
avanço nas vacinações, da adopção 
de pacotes de estímulo fiscal e do 

alívio progressivo das medidas im-
postas no âmbito da COVID-19.

A nível doméstico, espera-se a 
retoma gradual do funcionamento 
da economia, em face da tendência 
para a contenção da propagação da 
COVID-19, num contexto de imple-
mentação de projectos na Bacia do 
Rovuma. Ainda assim, o CPMO con-
sidera pertinente o aprofundamento 
de reformas estruturantes na econo-
mia, visando o fortalecimento das 
instituições, a melhoria do ambiente 
de negócios, a atracção de investi-
mentos e a criação de empregos.

Entretanto, o Banco de Moçam-
bique esclarece que a perspectiva de 
aumento de gastos públicos para faz-
er face aos desafios do país, continua 

a justificar o agravamento do défice 
orçamental.

De entre os factores para a maior 
pressão fiscal, o banco central aponta 
a aquisição e logística de administ-
ração da vacina contra a COVID-19, 
a mitigação do impacto socio-
económico dos choques climáticos, 
bem como as despesas decorrentes 
da situação de instabilidade militar, 
sobretudo na zona norte do país. 
Com efeito, desde o último CPMO, 
a dívida pública interna, excluindo 
contratos de mútuo e de locação e as 
responsabilidades em mora, aumen-
tou de 183,8 mil milhões de meticais 
para 189,0 mil milhões.

APRECIAÇÃO DO METICAL

Desde o início de Março, a pro-
cura de divisas tem sido total-
mente satisfeita, como resultado 
de uma maior fluidez que se ob-
serva no mercado cambial, con-
trariamente à tendência registada 

no princípio do ano. Com efeito, o 
Metical apreciou, situando-se em 
73,35 MZN/USD, depois de 75,11 
MZN/USD em finais de Janeiro 
último. Paralelamente, as reservas 
internacionais brutas mantêm-se 
em níveis confortáveis, situando-
se em USD 3.987 milhões, suficien-
tes para cobrir mais de 6 meses de 
importações de bens e serviços.

O CPMO continuará a monitori-
zar a envolvente macroeconómica 
doméstica e internacional, bem 
assim os riscos prevalecentes, e 
não hesitará em tomar medidas 
correctivas necessárias antes da 
próxima reunião ordinária agen-
dada para o dia 19 de Maio de 
2021. P

Não obstante a revisão em baixa das perspectivas de inflação 

Afectadas pela Covid-19

Os recursos financeiros serão 
canalizados pelo Banco de 
Moçambique às MPME, através 
das instituições financeiras par-
ceiras, designadamente o Millen-
nium BIM, BCI, Société Générale, 
Mybucks Banking Corporation e 
Microbanco Confiança. 

*Os fundos foram projectados 
para ajudar as MPME a atender 
às necessidades de fluxo de caixa 
e de outros custos fixos durante 
a pandemia da COVID-19, in-

cluindo, mas não se limitando a 
pagamentos de salários, rendas, 
prestações de amortização de 
empréstimos bancários, facturas 
pendentes de fornecedores, fac-
turas de electricidade e água, e 
cobrirão um período máximo de 
três meses. 

Falando na cerimónia de lan-
çamento, Lothar Freischlader, 
Embaixador da República Federal 
da Alemanha em Moçambique, 
disse que “esperamos que os fun-
dos de emergência-Covid-19 aux-
iliem as MPME, em Moçambique, 
a sobreviverem à pandemia e que 
contribuam para maiores investi-
mentos com foco nas áreas rurais 
e no sector agrícola, facilitando 
o aumento da produtividade, a 
criação de emprego e, mais im-
portante, a redução sustentável 
de pobreza no país.” 

Na sua intervenção, Rogério 
Zandamela, Governador do Ban-
co de Moçambique, manifestou o 
seu profundo apreço ao Governo 
Alemão que através do Banco 
Alemão de Desenvolvimento - 

KfW disponibiliza uma linha de 
apoio às MPME moçambicanas 
para o alívio da pressão que se faz 
sentir sobre o tecido empresarial 
nacional em face das restrições 
impostas pela Covid-19, evitando 
que mais moçambicanos percam 
as suas fontes de rendimento. 

Adicionalmente, Rogério Zan-
damela assumiu o compromisso 
de flexibilizar e tornar mais célere 
a disponibilização dos recursos 
às instituições signatárias destes 
acordos, tendo apelado a estas 
a empreender maior celeridade 
na disponibilização dos recursos, 
sem prejuízo da observância dos 
critérios de elegibilidade. 

Os fundos poderão ser so-
licitados a partir da próxima 
segunda-feira, 12 de Abril cor-
rente, nas instituições financeiras 
acima mencionadas e estarão 
disponíveis até 30 de Junho, ou 
até que os fundos estejam es-
gotados. As instituições financei-
ras parceiras poderão fornecer 
informações adicionais sobre a 
disponibilidade de fundos. P 

ECONOMIA



Público
Segunda-feira 05  de Abril de 2021

16

Contribuintes aderem à 
Segurança Social 

As acções de consciencialização a trabalhadores e empregadores, junto a empresas, associações sócio-económi-
cas e outras unidades de produção, que têm sido levadas a cabo por equipas móveis do Instituto Nacional de Se-
gurança Social (INSS), bem como junto aos balcões, a nível da delegação provincial de Gaza, estão a contribuir 
para a entrada de mais contribuintes e beneficiários no sistema de segurança social obrigatório.

Publicidade

Apesar da Covid-19

Visando integrar a mulher e criança

A seguradora Ímpar apresentou, em Março de 2021, o seu programa de 
responsabilidade social denominado “Cidadão Ímpar” que visa integrar 
todas as suas actividades num programa estruturado e com objectivos 
claramente definidos.

Ímpar reestrutura seu programa

ECONOMIA

23 de Março 2021   |   Terça-feira 21Magazine independente

zz Tembo – Dá forca ao Homem
zz Diabetes 
zz Hemorróides
zz Sorte no Trabalho
zz Tensão Alta
zz Sucessos nos negócios
zz Impotência sexual
zz Ejaculação precoce
zz Recuperar amor perdido
zz Mulher ter sorte com homem
zz Pessoa que faz xixi na cama
zz Dá sorte a pessoas que não tem
zz Resolve conflitos conjugais
zz Asma
zz Paralisia
zz Menstruação prolongada
zz Dores das pernas

zz Protege o corpo e empresas
zz Faz subir de cargo
zz Faz acabar problemas do tribunal
zz Resolve problemas de gravidez
zz Resolve problemas de amor
zz Tira maus espíritos
zz Devolução de bens roubados
zz Sucessos nos exames
zz Diminuir barriga (estética)
zz Borbulhas no pénis 
zz Comichão
zz Dores das ancas e dores de cabeça
zz Ser apertado com espíritos anoite
zz Sonhar a fazer sexo
zz Deixar de fumar 

DOUTOR MWANACHIPETA
AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VARIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – Faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, largura 
e cumprimento)

Tem medicamentos para bafo que combate a Covid -19

Visite: Alto Mae, Paragem Av. De Angola, Perto da Nossa Farmácia
Contactos: 84 – 2236478, 870634739, 822226623

PUBLICIDADE

Nelson Lineu lança “O passo 
certo no caminho errado”

inventando um mercado numa 
“nação [literária] que ainda não 
existe”, parafraseando Cravei-
rinha. A nossa experiência tem 
sido boa, porque sobrevivemos 
às tempestades, mas amarga 
porque precisamos de vender 
livros. Só assim, iremos manter 
este projecto. 

Foi lançado recente-
mente o livro de Licínio 
Azevedo e já está dispo-
nível o livro de Ericino de 
Salema. São nomes que, 
embora conhecidos do 
público, não são de todo 
conhecidos na Literatura. 
Esta é a estratégia da 
Ethale: fazer luz a novas 
perspectivas?

O livro de Azevedo foi editado 
em Moçambique há 25 anos. 
Reeditamos no âmbito da nossa 
colecção de clássicos africanos, o 
livro esgotou em Moçambique, 
foi reeditado na África do Sul e 
nos Estados Unidos onde chegou 
a ser livro da semana no Essence 
de Nova York. Decidimos trazer 
de volta o texto, como iremos 
trazer de volta muitos outros 
textos moçambicanos. O livro de 
Salema é uma estreia. As cróni-
cas do livro têm cerca de 20 anos 
também. Isto mostra que o livro 
deve ser o culminar de um pro-
cesso, porque em Moçambique o 
escritor deve também ser activis-
ta. 

Para além da editora, a 
Ethale tem agora uma 
livraria, que vende não 
apenas obras da Ethale. 
É mais um passo para 
fechar o circuito?

As livrarias estão a desapa-
recer em quase todo mundo. 
Como negócio caíram. Pre-
cisava de existir alguém que 
fizesse por amor aos livros. 
Por isso que criamos este es-
paço onde se podem encontrar 
livros moçambicanos e africa-

nos, mas também CDs de mú-
sica e filmes. 

Temos a editora e a livra-
ria. Mas ainda assim foi 
lançada uma campanha 
de Crowfunding. Uma pro-
va de que a sustentabili-
dade no sector editorial é 
uma miragem?

A campanha visa angariar apoio 
para salvar a livraria. Já conse-
guimos 500 euros. Gostaríamos 
de conseguir 1500euros para as-
segurar o arrendamento da loja. 
A sustentabilidade no sector 
editorial é uma questão que pre-
cisa de muito trabalho. Preci-
samos de acções concretas. Por 
exemplo, pessoas que comprem 
livros, escolas que comprem li-
vros, bibliotecas municipais e 
públicas que comprem livros e 
acima de tudo uma sociedade 
que veja a cultura como lifesty-
le. A verdade é que todos preci-
samos de fazer a nossa parte. 

Celebramos surgimento 
de editoras, de iniciativas 
como a da Ethale, mas 
muito pouco fazemos 
para garantir a susten-
tabilidade das mesmas. 
Talvez por isso as edi-
toras morram à mesma 
velocidade que nascem. 
Falta ainda muito traba-
lho para que falemos em 
Mercado Editorial (assim 
com maiúsculas)?

Sim, falta. Mercado é um lu-
gar onde vende e se compra. 
Neste momento isso não exis-
te. Por isso que todos deve-
mos ser activistas, incluindo 
os que querem ser escritores. 
Antes de pensar em publicar 
meu livro, tenho de ajudar a 
formar mais leitores. E de-
pois tem as políticas do Es-
tado que neste momento de-
viam se focar na formação de 
leitores.

Depois de dois livros de poe-
sia, “O passo certo no ca-
minho errado” marca a in-
cursão, em livro, de Nelson 
Lineu no universo da prosa. 
Trata-se de crónicas escritas 
no ano2012 e publicadas na 
Revista Literatas – na altura, 
ainda Revista de Literatura 
Moçambicana e Lusófona.
Para o livro, que sai em for-
mato e-book sob chancela da 
editora Literatas, o autor se-
leccionou algumas crónicas, 
em parte, pelo fascínio da 
tradição moçambicana relati-
vamente a esse género. “Este 
encantamento – mais do que 
pela actualidade dos texto 
sou por remetera um deter-
minado momento histórico 
– vem do estilo, do trabalho 
oficinal do cronista”, entende 
o autor.
Se na poesia Nelson Lineu 
mostra-se adepto do verso 
curto e demasiado intimista, 
na crónica olha para os ou-
tros, para o quotidiano social 
e político, a radiografia de 
um tempo que não é assim 
tão distante e também por 
isso continua actual. 
O intervalo das publicações 
do autor, como que sugerem 
um labor dos bastidores. Es-
tas crónicas, apesar de terem 
visto a primeira luz em 2012, 
a consciência literária do au-
tor, tantos anos depois, em-

prestaram-nas outro brio.
Nelson Lineu, natural da 
Zambézia, é autor de “cada 
um emmim” (Literatas, 2014) 
e “asas da água” (TPC, 2018), 
que foimençãohonrosa do pré-
mio 10 de Novembro 2018.
A obra será lançada próxima 

terça-feira, 23 de Março, pelas 
17 horas, online, no facebook 
e YouTube da Revista Litera-
tas. Será um lançamento em 
jeito de conversa com o autor 
e com comentários dos jor-
nalistas Elton Pila e Leonel 
Matusse Jr.

Enquanto resgata os clássicos, a Ethale Publishing ilumina novas perspectivas.

Durante o primeiro trimestre do ano 
em curso, e não obstante as dificul-
dades causadas pela pandemia da CO-
VID-19, que está a abalar o nosso país e 
o mundo inteiro, a inscrição de novos 
contribuintes e beneficiários conheceu 
resultados satisfatórios naquela provín-
cia do sul do país, tendo ultrapassado a 
meta planificada, em 100,98%. 

Falando por ocasião do encer-
ramento do seminário de divulga-
ção do Sistema de Segurança Social 
Obrigatória, a delegada do INSS em 
Gaza, Eugénia Sunate, reiterou o com-
prometimento de continuar com a 
mesma dinâmica do sector, tendo 
em vista o alcance da meta do ano e 
do quinquénio, e prometeu trabal-
har com a sua equipa para encontrar 
soluções para as questões abordadas 
na referida formação, que tinha como 
beneficiários os gestores de empresas 
e os parceiros sociais. Disse, ainda, que 
o sector compromete-se a investir 
nos sistemas de atendimento, para re-
sponder ao cidadão com maior celeri-
dade e atempadamente.

O director dos Serviços Provinciais 

de Justiça e Trabalho, Manuel Mach-
anguane, que orientou a cerimónia, 
considerou a divulgação da legislação 
sobre a Segurança Social Obrigatória 
e auscultação das preocupações dos 
contribuintes e beneficiários, uma 
forma proactiva que o INSS tem en-
contrado no sentido de divulgar os 
seus serviços, bem como as inovações 
trazidas no atendimento ao utente, so-
bretudo o alargamento da cobertura 
de protecção social dos trabalhadores 
por conta própria.

A criação deste programa de re-
sponsabilidade social faz parte da 
estratégia da Seguradora Ímpar para 
a promoção e implementação de ac-
tividades que tenham impacto real 
sobre a sociedade, em particular sobre 
as mulheres e crianças.

“A Seguradora Ímpar investiu parte 
dos seus recursos em actividades liga-
das à cultura, desporto, educação, com 
particular atenção para a criança. Este 
ano lançámos o programa “Cidadão 
Ímpar” que para além da promoção 
de actividades com as crianças, vai in-
tegrar a componente do género em 
todas as suas actividades, promoven-
do o seu equilíbrio bem como pontos 
de vista associados à nossa estratégia”, 
disse Rui Oliveira, administrador da se-

guradora Ímpar.
Para o mês de Abril a seguradora 

apresenta a "Mulher Ímpar" com o ob-
jectivo de promover, discutir e divulgar 
oportunidades, desafios profissionais e 
pessoais da mulher moçambicana.

Através das plataformas de comu-
nicação digital nomeadamente Face-
book e Instagram, a seguradora Ímpar 
irá promover o debate de temas e 
desafios importantes para a Mulher 
Moçambicana.

A proposta da seguradora é apre-
sentar o programa “Cidadão Ímpar” 
como placa giratória e complementar 
de todas as actividades de responsabi-
lidade social da empresa, promovendo 
e resgatando os valores e hábitos inclu-
sivos na sociedade moçambicana.

Machanguane apontou, ainda, a 
informatização do Sistema de Segu-
rança Social como tendo sido um dos 
maiores ganhos que o beneficiário e 
o contribuinte obtiveram como van-
tagem, nos últimos tempos, visto que 
é inquestionável a celeridade no trata-
mento de vários processos, os paga-
mentos de contribuições, entre outras 
solicitações. A obrigatoriedade de 
inscrição dos trabalhadores por conta 
própria também merece destaque no 
concernente ao seu impacto social, 
disse.
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Em Moçambique

Conferência expõe Minas, 
Petróleo e Energia

A cidade de Maputo acolhe a 7ª Conferência e Exposição de Minas, Petróleo e Energia de Moçambique (MMEC), 
num evento híbrido a ser realizado pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique e pela 
ENH - Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, nos dias 21 e 22 de Abril corrente. 

Para a edição de 2021 da MMEC, 
segundo uma nota de imprensa en-
viada à nossa Redacção, será incluída 
uma conferência executiva realizada 
sob o tema "Utilização dos Recursos 
Naturais como Catalisador para o De-
senvolvimento Económico e Diversi-
ficação", e as duas webinars, no dia 23 
de Abril, estarão centradas nos temas: 
“Olhar para o futuro ‛ considerando o 
crescimento verde para o sector dos 
recursos naturais” e “O futuro da indús-
tria extractiva moçambicana, o que se 
segue?”.

O evento será acessível virtual-
mente com novas funcionalidades 
online, permitindo aos participantes 
assistir a todas as sessões e webinars 
pós-evento a partir do conforto das 
suas casas. Além disso, a aplicação 
virtual dá a oportunidade de interagir 
com outros participantes, organizar 
reuniões, ver os expositores, descrição 
dos patrocinadores, e aceder ao salão 
de exposições virtual.

A MMEC é a exposição industrial 
de maior sucesso em Moçambique e 
estima-se que irá atrair participantes 
de mais de 30 países, incluindo a par-
ticipação de ministros, directores se-
niores de empresas governamentais, 
parceiros estratégicos de desenvolvi-
mento, operadores dos sectores do 
petróleo e gás, mineração e energia, 

“Preenchemos as nossas minas a 
céu aberto, recolhemos sementes 
de plantas e árvores indígenas do 
solo superficial e criámos um banco 
de sementes para replantar a veg-
etação, a fim de devolver a terra ao 
seu estado original na primeira opor-
tunidade. Não utilizamos produtos 
químicos perigosos para a saúde e 
reciclamos a água utilizada nas nos-
sas lavouras”, declarou Amarildo Teix-
eira, director de Saúde e Segurança 
no Trabalho.

Na semana passada foi celebrado 
o Dia Mundial da Água, com o lema 
"A valorização da água", o qual, para 
a mineradora, está em linha com as 
suas práticas na gestão deste líquido.

A MRM acompanha de perto a 
utilização da água no processo mi-
neiro, para assegurar a sua utilização 
sustentável, avaliando a vida útil do 
lençol freático e implementando as 
boas práticas ambientais, para asse-
gurar a sua racionalização.

Entre as boas práticas de gestão 
da água na MRM, destacam-se a 
reutilização da água de esgotos do-

Mineradora recicla água utilizada A Montepuez Ruby Mining 
(MRM) continua focada na 
redução do impacto da explo-
ração mineira no ambiente. 
Utilizando estudos ambientais 
comprovados para se orientar, a 
empresa pretende cumprir e ul-
trapassar as melhores práticas in-
ternacionais, de modo a mitigar 
os efeitos da mineração nas suas 
operações. 

mésticos; recirculação da água uti-
lizada no processamento do minério; 
monitorização da qualidade da água; 
utilização de testes interlaboratoriais; 
bem como sensibilização dos trabal-
hadores para a utilização racional da 
água.

"A reutilização de águas residuais 

é uma das boas práticas que a MRM 
intensificou, para garantir o uso sus-
tentável da água, tendo instalado e 
posto em funcionamento uma es-
tação de tratamento de águas resid-
uais, com capacidade para 80 metros 
cúbicos, de onde a água tratada é 
utilizada para o jardim, na aldeia da 

MRM", explicou Amarildo Teixeira, di-
rector de Saúde e Segurança no Trab-
alho, sobre as medidas tomadas pela 
empresa para uma melhor gestão da 
água. 

Segundo Teixeira, toda a água 
utilizada na MRM para diversos fins 
provém de 23 furos abertos em toda 

a área de concessão e licenciada le-
galmente pela autoridade compe-
tente, ARA NORTE, através da licença 
de utilização e exploração de água 
n.º 049/2016, na qual foram fixados 
limites máximos mensais e anuais. 
E é dentro destes intervalos que a 
MRM desenvolveu um plano mensal 
e anual de monitorização do consu-
mo de água. 

A mineradora também monitoriza 
a qualidade da água para efeitos de 
consumo, descarga ambiental e ir-
rigação de jardins.

A MRM desenvolveu um sistema 
de reciclagem dentro da unidade 
de processamento de minério, no 
qual toda a água utilizada para a 
lavagem do material é enviada 
através de linhas de bombagem 
para a bacia de contenção de lamas 
e, depois do processo de decanta-
ção, a água resultante volta a circu-
lar na unidade de processamento.

Em conformidade com o diplo-
ma ministerial n.º 180/2004, relati-
vo às normas de qualidade da água 
para consumo humano, a MRM 
também envia trimestralmente 
amostras de água a laboratórios es-
tabelecidos, para assegurar que a 
empresa não só cumpre como tam-
bém ultrapassa os requisitos legais 
nacionais e as melhores práticas in-
ternacionais.

bem como investidores institucionais 
e prestadores de serviços com os quais 
os outros participantes poderão intera-
gir, partilhar tendências, trocar contac-
tos e estabelecer as maiores parcerias 
comerciais.

A MMEC é um evento bienal inter-
nacional abrangente a toda a indús-
tria extractiva com objectivos-chave 
de promover investimentos nestes 
sectores; partilhar conhecimentos e 
experiências; promover parcerias; a 
audição de decisores políticos-chave 
de organizações parceiras regionais e 
internacionais; e posicionamento de 
estudantes moçambicanos recente-
mente qualificados dentro da indústria.

O evento continuará a apresentar 
Moçambique como um país amigável 
para negócios onde estão a ser imple-

mentadas reformas políticas para en-
corajar o fluxo de investimento directo 
nacional e estrangeiro na indústria 

extractiva. Esta é a maior e mais bem-
sucedida exposição focada na indús-
tria em Moçambique, uma vez que o 

evento atrai visitantes com orçamento, 
poder de investimento e de decisão 
para se envolverem com fornecedores 
de tecnologia e soluções.

A edição de 2021 conta com o 
apoio especial dos seguintes parceiros 
e patrocinadores: Ministério dos Re-
cursos Minerais e Energia de Moçam-
bique, ENH - Empresa Nacional de Hi-
drocarbonetos, Associação Geológica 
Mineira de Moçambique (AGMM), 
Electricidade de Moçambique (EDM), 
Instituto Nacional de Petróleo (INP), 
Matola Gás Company, Gigawatt 
Moçambique e Total, Standard Bank, 
EY, Morais Leitão, e Departamento de 
Comércio Internacional (DIT).
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Investimento privado em passos largos
Os projectos de grande dimensão em curso no país representam evolução do investimento privado, segundo 
o Presidente da República, Filipe Nyusi, há dias, falando na esteira da inauguração da nova fábrica da Cervejas 
de Moçambique (CDM).

Standard Bank nomeado 
Melhor Banco Africano

O Standard Bank foi, recentemente, nomeado o Melhor Banco no Con-
tinente Africano, no decurso da 28ª cerimónia dos prémios anuais da 
Global Finance para os Melhores Bancos do Mundo

Baseada em Marracuene, provín-
cia de Maputo, a nova fábrica da 
CDM é uma construção de raiz, dot-
ada de tecnologias modernas, entre 
outras, de produção, embalagem e 
enchimento.

A fábrica que entrou em funcio-
namento última quinta-feira, de-
nuncia o reforço do investimento 
privado, que chega numa altura em 
que país está a precisar para dinami-
zar o crescimento da sua economia.

“Com os investimentos de ex-
pansão com capacidade produtiva 
de grande dimensão, a Cervejas de 
Moçambique dá um contributo 
valioso para a industrialização do 
país. Quero dar uma palavra de 
apresso à CDM por continuarem a 
depositar confiança no nosso país 
através de investimentos”, disse o 
Presidente Nyusi.

O PR apontou a ligação da indús-
tria inaugurada com o sector agrí-
cola, enfatizando a necessidade de 
transferência de tecnologias para 
os pequenos agricultores, para que 
a matéria-prima, nomeadamente 
o milho, açúcar, mandioca e outros 
produtos produzidos a nível nacio-
nal, seja de qualidade, o que vai din-
amizar toda a cadeia de valor dos 
produtos agrícolas solicitados pela 
empresa.

“Com a procura que a empresa 
vai gerar, serão estabelecidas ca-
deias de valor sustentáveis a prazo, 
acrescendo valor aos produtos agrí-
colas e com efeitos imediatos na 
geração de renda das famílias que 
constitui a base para o empodera-
mento da produção e elevação 
do nível do bem-estar social dos 
moçambicanos”, vincou o estadista.

Para o Presidente Nyusi, a liga-
ção da indústria cervejeira com a 
produção agrícola, vai permitir a 
consolidação de uma base diver-
sificada da economia traduzindo 
o incremento do peso no sector 
industrial alimentar e de bebidas 
orientada para a substituição de im-
portações, o que vai ter um impacto 

imediato e positivo na balança com-
ercial.

“Quando diversificamos a econo-
mia desta forma, tornamos o país 
robusto na economia. Esta fábrica 
serve de âncora na materialização 
do potencial industrial e de outros 
sectores de actividades, reforçando 
a visão integrada da indústria, co-
mércio, transporte e o sector imobil-
iário”, frisou.

Na ocasião, o Chefe de Estado 
desafiou a CDM a abraçar sistemas 
produtivos amigos do ambiente 
que permitam o menor consumo 
de água e energia, controlando os 
resíduos e emissões sobre o ambi-

ente, entre outros.
Por sua vez, o Presidente do Con-

selho de Administração da CDM, 
Tomás Salomão, informou que a 
empresa tem uma capacidade ini-
cial de produção de 2.4 milhões de 
hectolitros, cifra que poderá ser ex-
pandida ao longo do tempo para 
até 6.7 milhões, de acordo com a 
evolução das necessidades do mer-
cado. Na mesma ocasião, o PCA da 
CDM anunciou uma doação de um 
milhão de dólares norte-america-
nos ao Estado moçambicano para 
o reforço da capacidade de compra 
de vacinas para fazer face à pan-
demia da Covid-19. P

Os prémios surgem numa altura 
em que a indústria bancária tem des-
empenhado um papel importante no 
apoio às empresas e clientes afecta-
dos pela Covid-19. Eles demonstram 
o empenho do Grupo Standard Bank 
em promover o desenvolvimento 
socioeconómico nos mercados onde 
opera, no continente africano.

Os vencedores dos prémios deste 
ano são os bancos que responderam, 
cuidadosamente, às necessidades dos 
seus clientes em mercados difíceis e 
conseguiram resultados significati-
vos, ao mesmo tempo que lançaram 
as bases para o sucesso no futuro, de 
acordo com a Global Finance, publica-
ção norte-americana que tem mais de 
50 mil leitores em 189 países.

“Os bancos estão a desempenhar 
um papel fundamental na recupera-
ção económica em todo o mundo. Os 
prémios de Melhor Banco destacam os 
líderes na restauração do crescimento 
e no mapeamento de um caminho a 

seguir", disse Joseph Giarraputo, editor 
e director editorial da Global Finance.

"As avaliações deste ano são mais 
importantes e valiosas do que em 
qualquer ponto da sua história de 28 
anos, dadas as condições económicas 
sem precedentes criadas pela pan-
demia global", frisou.

Importa referir que todas as se-
lecções foram feitas pelos editores da 
Global Finance, após consultas com ex-
ecutivos financeiros de empresas, ban-
queiros e consultores bancários, para 
além de analistas de todo o mundo. 
Ao seleccionar estes bancos de topo, 
a Global Finance considerou factores 
que variavam desde o objectivo quan-
titativo até ao subjectivo informado.

Os critérios objectivos considerados 
para a nomeação do Standard Bank 
incluíram o crescimento dos activos, 
rentabilidade, alcance geográfico, re-
lações estratégicas, desenvolvimento 
de novos negócios e inovação em 
produtos. 
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Matrículas para 2021
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, encarregados de educa-
ção e ao público em geral, que ainda tem vagas para matricular 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

Publicidade

IBE- Directora carla Caomba

Transparência impõe-se na 
atribuição de bolsas 

Intervindo durante a cerimónia 
de Abertura da Reunião Nacional de 
Bolsas de Estudos que, há dias, decor-
reu em Maputo, o ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Daniel 
Nivagara, destacou a necessidade de 
reflectir sobre os melhores mecanismos 
de divulgação ao nível nacional, das 
oportunidades de bolsas de estudos; e 
harmonizar o processo de planificação 
de oferta de bolsas de estudos para o 
presente ano de 2021.  

O IBE é uma instituição pública de 
âmbito nacional, vocacionada à pro-
moção do acesso à formação em dife-
rentes subsistemas de ensino, através 
da atribuição de bolsas de estudos para 
frequência de diversos cursos no país e 
no estrangeiro, em conformidade com 
as políticas e as áreas prioritárias de de-
senvolvimento definidas pelo Governo.

Segundo o governante, as bolsas de 
estudos disponibilizadas pelo IBE, con-
stituem um mecanismo de auxílio para 
os concidadãos carenciados de recur-

sos financeiros para prosseguirem com 
a sua formação aos diversos níveis de 
ensino, pelo que o processo de gestão 
deve ser o mais abrangente, transpar-
ente e equitativo.  

Recorde-se que no contexto da pro-
moção do acesso, em tempo útil, de 
informação relativa à disponibilidade 
de bolsas de estudos e demais serviços 
prestados pelo IBE, foi lançado recente-
mente a Página Web e a Secretaria Elec-
trónica do IBE, com vista a facilitar, ainda 
mais, a interacção entre a instituição e os 
utentes, bem como melhorar o desem-
penho da instituição em atender às pre-
ocupações e solicitações dos cidadãos.

COMPROMISSO DO IBE

Por sua vez, a directora-geral do 
Instituto de Bolsas de Estudos, Carla 
Caomba, afirma que o IBE está com-
prometido com a promoção, expan-
são e o acesso equitativo ao Ensino 
Superior e Ensino Técnico Profissional 

com padrões de qualidade nacionais 
e internacionais, prestando particular 
atenção à retenção da rapariga e as 
disparidades geográficas e de género. 

“Considerando que o IBE é uma in-
stituição pública de âmbito nacional 
com a missão de assegurar a atribuição, 
coordenação integrada de bolsas de 
estudos para formação académica e 
profissional, dentro e fora do país, a 
nossa visão é promover a formação 
de quadros moçambicanos de quali-
dade, atraindo jovens com elevada 
capacidade e sentido de respon-
sabilidade e de intervenção compro-
metida com o desenvolvimento de 
Moçambique”, salientou a directora 
Carla Caomba. 

Na ocasião, explicou que o pro-
cesso de atribuição de bolsas de 
estudos que vai desde a publicação 
do edital no jornal, website do IBE e 
do MCTES, sendo que para garantir 
maior abrangência, a selecção de 
candidatos à bolsa interna é feita pela 

O Governo, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, exorta aos gestores de bolsas de 
estudos, a estabelecer um sistema de gestão transparente e integrado, profissional e equitativo de bolsas 
de estudos, com o envolvimento de actores relevantes, como sejam, as autoridades locais e as instituições 
de ensino.

Comissão Provincial de Bolsas de Estu-
dos criada pelo Secretário de Estado.

Em relação às bolsas estudos ex-
ternas, Carla Caomba refere que as 
candidaturas a nível nacional são 
submetidas nas modalidades físicas 
e on-line, sendo que a selecção e 
apuramento são feitos pelos países 

financiadores. 
No presente ano encontram-se sob 

gestão do IBE um total de 2.913 bolsas 
de estudos para os níveis de Licencia-
tura, Mestrado e Doutoramento, sen-
do 1.535 bolsas de estudos internas e 
1.378 externas distribuídas pela África, 
Ásia, Europa, América e Austrália. P

IBE- Ministro Daniel Nivagara

IBE- Participantes

Com lançamento da 1ª pedra 

Assembleia Municipal da Matola 
terá nova Sala de Sessões

Falando na ocasião, o edil da Matola 
disse esperar que o novo edifício dig-
nifique os munícipes da Matola. 

“O nosso primeiro desejo é que ten-
hamos aqui um edifício de qualidade e 
que dignifique os munícipes da Mato-
la, assim como os membros da Assem-
bleia Municipal que nela irão trabalhar", 
disse Calisto Cossa. 

Ainda no evento, o presidente do 
Município recordou ao empreiteiro 
sobre a sua obrigação contratual de 
entrega da obra dentro dos prazos 

estabelecidos, que são seis meses, 
para que os membros da Assem-
bleia possam voltar aos trabalhos 
do órgão em sede própria. 

A cerimónia contou com a pre-
sença do presidente da Assembleia 
Municipal, Vasco Betuel Mutisse, 
da administradora do distrito da 
Matola, Anastácia Rita Quitane, de 
membros do Executivo Municipal e 

A Assembleia Municipal da Ma-
tola vai contar brevemente com 
uma nova sala de sessões. Para o 
efeito, o presidente do Conselho 
Municipal da Matola, Calisto Cossa, 
lançou, quarta-feira passada, a 
primeira pedra das obras de con-
strução da futura sala de sessões. 
A empreitada vai custar aos cofres 
do Município cerca de 29 milhões 
de meticais e tem a duração de seis 
meses. No entanto, o Conselho Mu-
nicipal da Cidade da Matola, decid-
iu prorrogar o prazo de cobrança 
que terminou a 31 de Marco para 
30 do mês corrente, sem multas.

- E prorroga prazo de cobrança que terminou a 31 de Março para 30 do mês 
corrente, sem multas.

da Assembleia Municipal.
Refira-se que a empreitada foi 

adjudicada à empresa AJR Con-
struções LDA.

No entanto, a edilidade da Matola 
decidiu, nesta mesma quarta-feira, 
prorrogar o prazo de cobrança do 
Imposto Autárquico de Veículos, 
mais conhecido por Manifesto, até 

30 de Abril corrente, sem multas.
O período normal de cobrança 

decorreu de Janeiro a 31 Março de 
2021, e findo este período estabe-
lecido e reconhecendo as situações 
adversas que contribuíram para 
o não pagamento por parte de 
alguns munícipes, o Conselho Mu-
nicipal da cidade da Matola decidiu 

prorrogar o prazo de cobrança, de 
01 de Abril a 30 do mesmo mês, 
sem multas.

Para o efeito, a edilidade exorta 
aos munícipes para que paguem o 
Manifesto nas tesourarias do Con-
selho Municipal, nos três Postos Ad-
ministrativos Municipais e nas brigadas  
móveis, de forma atempada.

 Calisto Cossa.
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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)

NACIONAL

“Há solução para a crise de Cabo 
Delgado”

Numa altura em que a busca de 
soluções para a crise que se in-
stalou em Cabo Delgado, desde 
Outubro de 2017, não se revela 
ser de fácil alcance, o Parlamento 
Juvenil (PJ), uma das organizações 
da sociedade civil (OSC) moçam-
bicana, cuja vocação incide sobre 
a defesa dos direitos dos jovens, 
considera haver uma solução para 
o problema, avançando que a mes-
ma assenta no maior controlo dos 
jovens, uma responsabilidade que, 
na sua óptica, cabe ao Governo.

Publicidade

Segundo David Fardo, presidente 
do PJ, em Moçambique e em qual-
quer parte do mundo, a juventude 
compreende a faixa etária maiori-
tária da população, neste momen-
to, estimada em cerca de 30 mil-
hões de habitantes. Deste universo, 
afirma o activista social, 50 a 60% 
da população moçambicana, são 
jovens, muitos dos quais, sem ocu-
pação formal nem ocasional.

“No entanto, sendo a juven-
tude uma maioria da população 
moçambicana, obviamente, as suas 
necessidades também são muitas, 
não estando o Governo preparado 
para oferecer uma resposta atem-
pada e adequada aos jovens (como 
emprego formal e habitação con-
digna). Em função disso, os jovens 
se tornam frágeis e vulneráveis a 
qualquer tipo de manipulação e 
aliciamento pelos terroristas que 
operam em Cabo Delgado”, disse 
Fardo, última sexta-feira, falando ao 
Público, no contexto dos ataques 
que, recentemente, aconteceram 
naquela província, envolvendo ter-
roristas que atacaram Palma, um 
distrito adjacente a Afunge, onde 
decorre o maior investimento de 
África.

O ataque cobarde à vila-sede do 
distrito de Palma veio agravar a crise 
humanitária, com mortes ainda por 
contabilizar, algumas das quais, por 
decapitação, um número indeter-
minado de feridos, para além de 
êxodo da população, ainda hoje 
em demanda de lugares relativa-
mente seguros, sobretudo na ci-
dade de Pemba, capital provincial. 
Até porque nestas incursões, não 
só morreram moçambicanos ino-
centes, mas também estrangeiros 
envolvidos nos projectos, o que 
põe em causa o maior investimento 
privado no país e até no continente. 
Provavelmente, seja isto que os 
mentores desta desestabilização 
pretendem.

David Fardo, em exclusivo ao 
Público, refere que, “o que se passa 
no Teatro Operacional Norte é 
lamentável, surreal e sem paralelo 
na história do país e que merece re-
sposta à altura das Forças de Defesa 
e Segurança FDS e não só, devendo 
estar envolvidos nesta luta outros ac-
tores, entre nacionais e estrangeiros”.

“No Teatro Operacional Norte, o 
que está a acontecer, na verdade, é 
que os promotores da desordem 
em Cabo Delgado, encontram os jo-

- A mesma, segundo o activista social, David Fardo, passa pelo reforço de controlo da juventude que, neste mo-
mento, por se encontrar na condição de marginalização, sem emprego formal e uma habitação condigna, se torna 
vulnerável ao aliciamento por parte dos promotores de terrorismo

vens na situação de vulnerabilidade 
por não terem ocupação formal e, 
logo, quando estes são aliciados por 
dinheiro a aderirem ao grupo dos 
terroristas, não pensam duas vezes, 
colocando em causa o interesse na-
cional”, avança Fardo, para quem o 
Governo devia adoptar mecanismos 
para um maior controlo de jovens.

A constatação de Fardo vem 
numa altura em que as autoridades 
governamentais estão a consid-
erar impor controlo mais rigoroso, 
através do reforço das Forças de De-
fesa e Segurança (FDS), prometendo 
ainda uma cooperação mais estreita 
com diversos actores, entre naciona-
is e estrangeiros, e apelando a uma 
acção mais forte contra movimentos 
islâmicos que são considerados uma 
ameaça. 

Fardo refere, mais uma vez que, 
nesta luta, os moçambicanos, de-
vem estar juntos, unidos, indepen-
dentemente da cor política de cada 
um, da crença religiosa e da posição 
social para, em coro, gritarmos bem 
alto que basta desta matança. Afir-
ma ainda que “o PJ está a favor de 
que as FDS intensifiquem as suas 
acções de perseguição aos terroris-
tas até que seja eliminado o último 
homem, a bem da paz e segurança 
naquele ponto do país”.

JOVENS DEVEM RECUSAR 
CONVITES

Noutra variante, Fardo exortou 
aos jovens que, de qualquer das 
formas, sofrem a tentação, para se 

recursarem a qualquer tipo de convite 
de movimentos extremistas islâmicos.

“Agora não é hora de a gente fazer 
as lutas com recurso às armas ou 
a qualquer acto de violência. Num 

Estado de Direito como o nosso, há 
condições para que as lutas possam 
ser feitas e ganhas com recurso ao 
diálogo. Por isso, nós estamos aqui, 
como movimento cívico, advogando 

sobre os direitos da juventude”, fri-
sou Fardo, o segundo a liderar o PJ, 
depois de Salomão Muchanga, hoje 
na política, em que milita pela Nova 
Democracia (ND), o partido através 
do qual integrou a última corrida que 
o levaria à Assembleia da República 
(AR).

Os jovens, segundo Fardo, não se 
devem deixar enganar e juntar-se 
aos grupos terroristas que actuam 
desde finais de 2017, na província de 
Cabo Delgado no extremo norte de 
Moçambique, indicando que estes 
devem manter-se na linha da frente, 
defendendo a sua pátria e soberania 
nacional.

Aliás, Fardo alerta que o grande 
desafio que se coloca para a juven-
tude moçambicana é, efectivamente, 
defender a paz, lutar contra o terror-
ismo, defender a pátria e a soberania 
moçambicana.

A fonte exorta ainda a comunidade 
internacional no sentido de continuar 
a dar apoio necessário ao país, em 
termos de estratégias e não material, 
para se acabar com a guerra em Cabo 
Delgado e no centro do país, porque 
neste momento o que os moçambi-
canos precisam é a paz definitiva e 
não a guerra. 

Refira-se que desde a ocorrência 
do último ataque, diversas manifesta-
ções de apoio e solidariedade, prove-
nientes de todo o mundo, continuam 
a chegar ao distrito de Palma, uma 
atitude que que mostra que Moçam-
bique não está sozinho na luta con-
tra o terrorismo que desde verão 
de 2017, dilaceram a província de 
Cabo Delgado. P
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“Arca De Não É” é novo livro 
de Bento Baloi

Esta quinta-feira (8 de Abril), a Índico Editores, faz chegar às livrarias, o mais recente livro de Bento Baloi, 
“Arca De Não É”, a ser lançado nas plataformas virtuais da Revista Literatas, Centro Cultural Brasil-Moçam-
bique, Feira do Livro de Maputo, Festival Literário de Poços de Caldas (Flipoços, Brasil), e terá como apresen-
tadores, o poeta Armando Artur, o professor da UniZambeze, Martins Mapera e comentários da professora 
da Universidade de Lisboa, Ana Mafalda Leite.

Que diferença entre 
"mhamba" e missa? (2)

VAKITHY NYAMBUWE

O bem-estar interessa e é 
por esses moldes que acabam 
por cumprir discretamente, em 
detrimento co conhecimento 
da ala cristã. Em algumas oca-
siões a missa é antecedida pelo 
Mhamba, kuphahla swikwembu 
da família, parte feita no sigilo 
durante a noite, pelos anciões 
politeístas familiares, com a in-
tenção de evitar comprometer 
a visão ao mundo externo dos 
monoteístas e o respectivo es-
tatuto que lhes orienta na con-
gregação pertencente. E assim 
como no seu posicionamento 
na pirâmide social na vida do 
dia-a-dia e salvaguardar os va-
lores conquistados, da classe 
alta adquirida. Por exemplo, a 
um assimilado, na era colonial, 
não era aconselhável praticar os 
rituais dos indígenas, mas sim a 
missa. S a fizessem, seria “à porta 
de cavalo‛, de noite para o dia 
seguinte, acção que os crentes 
falsos ainda praticam pois nunca 
foi orientação de nenhuma insti-
tuição religiosa cristã.

 No dia seguinte, a suposta 
classe, muito cedo, antes do 
raiar do sol, abstém-se de todos 
os vestígios de mhamba tradi-
cional. Após a práctica tradicio-
nal, apresentam uma imagem 
nítida da missa cuja cerimónia 
é liderada pelos pastores prepa-
rados com antecedência. E se a 
igreja for a que proíbe o consu-
mo de álcool, todas as bebidas 
alcoólicas são recolhidas e acan-
tonadas em lugares seguros, as-
sim como na vizinhança com re-
lações saudáveis, visando evitar 
denegrir a imagem dos bifasses 
e da religião que professam. Fin-
da a missa, é servido um copo da 
água nos moldes da igreja para 
os pastores e os restantes parti-
cipantes da cúpula religiosa. Os 
que tomam os líquidos alcoóli-
cos, resistem a não tomá-lo, na-
quele instante, até à despedida 
e retirada dos líderes religiosos. 
Depois de ficarem indepen-
dentes destes, tiram as bebidas 
dos esconderijos e começam a 
beber. Ao cair da noite, um por 
um, vai-se despedindo, para re-

gressar à sua casa. Os que vêm 
de muito longe, regressam nos 
dias seguintes. As outras regras 
rituais são estendidas aos pró-
ximos dias, até que consigam 
consultar a um outro curandeiro 
para se saber se a missa correu 
bem ou mal. Caso não tenha sa-
tisfeito a vontade dos de fundos, 
remarca-se a cerimónia.

                                                   
 OS NEUTROS

Existem outros que realmen-
te são sérios, fazem a missa dos 
de fundos sem que recorram ao 
que acima se narrou, de duali-
dade de circunstâncias, fazem 
uma festa simples, baseada em 
discursos informativos da razão 
da realização daquele evento, 
simplesmente o dia das recor-
dações dos entes queridos. Nem 
antes, nem depois, contratam o 
curandeiro para aquele evento. 
Combinam a concentração na 
campa no cemitério, limpam a 
campa, depositam as flores e 
regam-nas, depois é indicada 
uma pessoa para fazer a oração, 
finda a qual tomam o caminho 
para darem continuidade em 
casa. Noutras ceitas não se pra-
tica nada.

Mhamba é Missa e Missa é 
Mhamba portanto a "missa" é si-
nónimo de mhamba, capacete, 
camuflagem, nova máscara dos 
assimilados na civilização e a se-
gunda camada pela via religiosa. 
Qual é o destino de mhamba? E 
a missa? Não é para os ente-que-
ridos ou os falecidos? Se alguém 
contestar é livre... pois cada um 
é livre de deduzir.

Dentre as ceitas existentes 
não é permissível a realização 
seja mhamba, seja missa dos 
seus crentes. Nem a sua parti-
cipação nas missas na casa dos 
seus familiares. Na missa, o ora-
dor principal é o padre (pastor) 
ou por este mandatado, cuja 
intervenção ao evento se baseia 
na oração. Consubstanciando, 
a missa no contexto da recor-
dação dos familiares mortos é 
liderada pela religião cristã. A 
missa está associada a Deus, aos 
de fundos, ao representante da 
igreja, crentes e orações. 

NOTA: Na edição número 539 
deste semanário, por lapso, não 
se fez a substituição do título re-
ferente ao artigo publicado neste 
espaço. No lugar de “Os Clientes 
do Curandeiro”, o título tinha que 
ser “Que diferença entre 'mamba' 
e missa. 

Pelos transtornos causados, as 
nossas sinceras desculpas!

Micultur reconhece escritor 
Aurélio Furdela 

O Ministério da Cultura e Turismo acaba de atribuir um diploma ao escritor 
Aurélio Furdela, em reconhecimento ao seu trabalho, nos últimos anos, na 
área literária em Moçambique. 

O escritor recebeu o Diploma 
de reconhecimento das mãos da 
ministra da Cultura e Turismo, El-
devina Materula, que, na ocasião, 
afirmou que a visão do Governo 
é resgatar todos os valores da lit-
eratura moçambicana e de outras 

expressões artísticas, abraçando os 
seus fazedores através de iniciati-
vas desta natureza. 

Também apelou ao escritor que 
continue na militância em prol de 
uma geração de escritores mais 
expressiva. 

“Arca De Não É” é um conjunto de 15 
crônicas publicadas anteriormente, de 
forma esparsa, no jornal online O País. 
A maestria do escritor revela-se delica-
damente quando combina oralidade 
e escrita, passado e presente, poesia e 
prosa, abordando situações e temas 
sobre a magnitude das desgraças 
causadas pelo ciclone Idai, no centro 
do país, em Março de 2019.

Partindo de um fenómeno natural, 
o escritor recria universos diegéticos 
trágicos, porém importantes na preser-
vação da memoria colectiva,   que 
transcendem o regional, provocando 
reflexões sobre questões ambientais e 
ameaças globais, como homenagem 
aos morreram ou perderam entes que-
ridos no centro do país. 

“Arca De Não É” é a nova obra literária 
do jornalista e  escritor moçambicano 
Bento Baloi, que compila uma série de 
crónicas não inéditas, mas que são "a 
voz da coragem que impediu que So-
fala se vergasse e ajudou as suas gentes 
a reerguerem-se e lutar contra todas as 
vicissitudes do ciclone Idai", conforme 
explicou o escritor.

Ele que também se pode consid-
erar um Noé, conta por que motivo 
estas histórias se juntam todas num 
único livro depois de terem sido pub-
licadas individualmente num Jornal: “ 
Esta é uma homenagem às centenas 
de homens, mulheres e crianças que 
resistiram. Aos homens, mulheres e cri-

anças deste país que acreditaram que, 
enquanto o sol raiar, o sorriso ainda é 
possível”, frisou o autor.

A segunda obra literária de Bento 
Baloi é constituída por 15 histórias, 
atravessadas por uma realidade atroz, 
cheia de desespero. Concorre para o 
efeito uma escrita intrigante, verosímil 
e absolutamente acutilante. Logo, 
desde o primeiro texto, “Jail house’’ até 
ao último,  “Arca De Não É’’, Baloi dá-nos 
a magnitude das desgraças causadas 
pelo ciclone Idai, no Centro do país, 
em Março de 2019, ressalta o também 
jornalista e ensaísta José dos Remédios, 
que assina o prefácio do livro.

“Na verdade, este é um livro com 
histórias catárticas. Em cada morte 
descrita, os narradores são perfec-
cionistas na representação da vida 
que se esfuma num ápice e da morte 
adiada. É no intervalo entre a partida 

e a sobrevivência que se evidenciam 
as grandes qualidades de Bento Baloi, 
enquanto ficcionista. Além das belís-
simas histórias (re)criadas, suportadas 
por um discurso penetrante, potente 
e distinto, o autor é ainda capaz de nos 
tornar solidários com os protagonistas, 
num acto nos reconstitui”, afirma José 
dos Remédios no prefácio.

Sobre Bento Balói, sabe-se que 
nasceu em 1968 no Vieira, subúrbio de 
Maputo, onde viveu até à maioridade.

Formado em Jornalismo, tem arti-
gos literários publicados em diversas 
páginas de especialidade de jornais 
e de revistas nacionais. Também es-
creveu, dirigiu e interpretou papéis em 
várias peças, tanto de teatro radiofóni-
co como de teatro de palco. Compôs 
ainda dois bailados encenados pela 
prestigiada coreógrafa Pérola Jaime. 

ARCA 
DE NÃO É
�����������

                                                    

������������nasceu em 1968 no bairro 
de Maxaquene (Ka-Vieira), nos subúrbios de 
Maputo. Desde os finais dos anos 80 que 
publica artigos literários em páginas de 
especialidade de jornais e revistas nacionais. 
Escreveu, dirigiu e interpretou papéis em 
diversas peças de teatro, tanto de palco 
como no radiofónico. Escreveu dois bailados 
e um livro sobre as primeiras eleições gerais 
multipartidárias na história de Moçambi-
que. O seu romance de estreia, Recados da 
Alma, foi publicado em 2016 pela Fundação 
Fernando Leite Couto e reeditado em 2018, 
em Portugal, pela Alêtheia Editores.

A segunda obra literária de Bento Baloi é 
constituída por 15 histórias, atravessadas 
por uma realidade atroz, cheia de desespe-
ro. Concorre para o efeito uma escrita 
intrigante, verosímil e absolutamente 
acutilante. Logo, desde o primeiro texto, 
“Jail house”, até ao último, “A Arca de não 
é”, Baloi dá-nos a magnitude das desgraças 
causadas pelo ciclone Idai, no Centro do 
país, em Março de 2019. Partindo de um 
fenómeno natural, o escritor recria univer-
sos diegéticos trágicos, porém importantes 
na preservação da memória colectiva. Há 
aqui um trabalho sobre a dor a fazer da 
escrita um meio de banalizar a existência, 
por ser qualquer coisa de fugaz. 

José dos Remédios
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O escritor Aurélio Furdela 
mostrou a sua satisfação pelo ges-
to e atenção do Governo, manifes-
tando o desejo de ver esta acção a 
ser replicada para a actual geração 
de escritores. 

Furdela tem um largo percurso 
como escritor, dramaturgo, guioni-
sta e letrista. 

Premiado em Moçambique e 
no estrangeiro, é autor das obras, 
“De medo Morreu o Susto”, "Gatsi 
Lucere", “O Golo que Meteu o Árbi-
tro”, “As Hienas Também Sorriem”, 
“Saga  d'Ouroˮ e tantas outras com 
traduções e publicações em anto-
logias a nível internacional. 

Como dramaturgo, escreveu 
e publicou várias peças originais 
para o programa de teatro ra-
diofónico “Cena Aberta”, da Rádio 
Moçambique. É autor de duas 
radionovelas, no âmbito do pro-
grama N’weti em Moçambique. 

Como letrista, destaca-se como 
autor da canção oficial da X Edição 
do Festival Nacional da Cultura - 
2018.
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Desde a ocorrência do último ataque 
ao distrito de Palmo, passam hoje dez 
dias, diversas manifestações de apoio 
e solidariedade, provenientes de todo 
o mundo, continuam a chegar ao local, 
uma atitude que que, por nós é descrita 
como positiva e encorajámo-la, porque 
muito contribui para a minimização do 
sofrimento das vítimas. Esperamos que 
(Deus queira), a situação volte à normal-
idade e os deslocados voltem às suas 
zonas de origem o mais breve possível, 
onde terão que retomar com as suas vi-
das normais, participando em diversas 
actividades produtivas e próprias para 
alavancar o desenvolvimento do país.

É caso da ONU e parceiros humanitári-
os que estão profundamente preocupa-
dos com a segurança dos civis na cidade 
de Palma, no norte de Moçambique, 
após o recente ataque por grupos ar-
mados não estatais e os confrontos em 
curso relatados na região desde 24 de 
Março.

Estamos preocupados com o terror-
ismo e seu impacto no país. Ficamos 
mais preocupados ainda quando os 

bárbaros ataques em lugares onde se 
desenvolvem projectos de exploração 
de gás deixam cada vez mais claro o que 
no início parecia suspeita: que o país 
está a ser alvo de uma agressão externa. 
Dizemos isto sem descurar, obviamente, 
o terreno fértil que os promotores de-
sta macabra guerra encontram em solo 
pátrio. Até porque nestas incursões, não 
só morreram moçambicanos inocentes, 
mas também estrangeiros envolvidos 
nos projectos, o que põe em causa o 
maior investimento privado no país e até 
no continente. Provavelmente seja isto 
que os mentores desta desestabilização 
pretendem e nós, como não nos identifi-
camos com esse tipo de comportamento, 
repudiamos bastante e encorajámos a to-
dos actores que, neste momento de dor, 
têm sido solidários para connosco.

O apoio que nos têm dado, quer mate-
rial ou moral, é bastante significativo para 
quem perdeu um pouco de tudo, desde 
o abrigo até aos parentes, na sequencia 
dos ataques promovidos pelos terroris-
tas que, tem a província nortenha de 
Cabo Delgado como epicentro.

BONS EXEMPLOS
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