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Aeroporto de Chongoene em Agosto
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Troquei o meu cartão SIM para LTE 5G ready
e agora vibro com a velocidade da Internet.
Termos e condições aplicáveis.
A troca do cartão é grátis em qualquer loja Tmcel.

“REDE LTE” EM EXPANSÃO: COBRE MAPUTO, MATOLA E MARRACUENE.

website: www.publicomz.com

Publicidade

2

Público

al

Segunda-feira 03 de Abril de 2021

Segunda-feira 03 de Abril de 2021
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estando tudo a ser feito para permitir
que o prazo da sua conclusão seja
cumprido.
Refira-se que, a aviação em geral
e os aeroportos em particular, assumem um papel preponderante na
sociedade, sendo muito mais do que
simples infra-estruturas de transporte,
mas um importante impulsionador
das economias locais, nacionais, regionais e internacionais.

ou

Credit Suisse e Privinvest instigam fúria
contra o Estado Moçambicano
- Num espaço de 12 meses, estes grupos empresariais mobilizaram forças e lançaram contra-ataques que se traduziram em 6 acções judiciais e 5 de arbitragem, contra o Estado moçambicano que, por sua vez, tem que se defender.
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privada das suas machambas, além de
exumações em 182 campas.
O Aeroporto foi preparado para
receber aeronaves de vários e terá capacidade inicial de 200 mil passageiros
por ano. O novo Aeroporto terá ainda
uma pista de aterragem e descolagem
de 1800 metros de extensão, na qual,
os aviões irão se movimentar.
O Público sabe que o empreendimento está na fase de acabamentos,

São inevitáveis os gastos de dinheiro em despesas com processos
do Estado no estrangeiro, quer no
pagamento de advogados, quer
em custas judiciais, nos processos
de arbitragem, ou mesmo de extradição para Moçambique, como
sucede no caso de Manuel Chang,
antigo Ministro da Finanças detido
na vizinha África do Sul, desde 29
de Dezembro de 2019. Segundo
Beatriz Buchili, que falava na Assembleia da República (AR) durante a apresentação da Informação
Anual, sustentou que ao Ministério Público compete, nos termos
da lei, representar o Estado e defender o interesse público, missão
cuja materialização pressupõe, o
dispêndio inevitável de recursos
financeiros.
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Por isso, Nyusi sublinhou que apesar
dos desafios que aludiu, “continuaremos, incansavelmente, empenhados na busca da paz e tranquilidade,
condição fundamental para o desenvolvimento do nosso país, sabendo
que podemos contar com a contribuição, entrega abnegada, alto sentido de patriotismo e responsabilidade
que os nossos trabalhadores sempre
demonstraram”.
O Presidente da República acrescentou que o Governo vai, ainda, manter a
coordenação com os parceiros sociais
e outros segmentos da sociedade,
bem como a acompanhar a par e
passo a situação laboral, sempre com o
intuito de minimizar, à medida do possível, o impacto negativo deste flagelo
sobre o trabalhador e os cidadãos mais
vulneráveis.
“Neste contexto, exorto a todos
os trabalhadores moçambicanos
e estrangeiros em Moçambique a
fazerem das inúmeras adversidades,
uma oportunidade para intensificar
a produção e produtividade de bens
e serviços essenciais para o mercado
interno e externo, mantendo a vitalidade da nossa economia e aumentando os postos de trabalho”, sublinhou
Filipe Nyusi para de seguida frisar que
“a todos, fazemos sinceros votos de
um Feliz Dia Internacional doTrabalhador, com a esperança renovada de que
melhores dias virão, se todos continuarmos coesos e empenhados no trabalho, observando estritamente as medidas de prevenção contra a Covid-19”.
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metros da cidade de Xai-Xai, a capital
provincial de Gaza.
A empreitada ocupa uma área de
1,4 milhões de metros quadrados,
e é composto por uma terminal de
passageiros, torres de controlo, várias
pistas, plataforma de estacionamento, área de manobra, facilidades de
navegação e instalações auxiliares, assim como uma estrada de acesso ao
aeroporto.
Recorde-se que o projecto de construção deste Aeroporto, afectou 366
famílias, maior parte das quais, se viu

no

construção deste empreendimento
acabaram por registar atrasos devido
à covid-19 que, entre outros aspectos,
obrigou à redução da força de trabalho e a restrições na mobilidade de
pessoas e de materiais desde a China
para Moçambique, devido ao encerramento de fronteiras.
A infra-estrutura, orçada em mais
de 70 milhões de dólares americanos,
financiados pelo Governo chinês, está
a ser implantada desde Outubro de
2018 na localidade de Nhancutse, distrito de Chonguene, cerca de 40 quiló-
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Fase inicial do prejecto com Filipe Nyusi a lançar a primeira pedra

O Chefe do Estado deixou este
apelo por ocasião do 1º de Maio, Dia
Internacional do Trabalhador, este ano
comemorado sob o lema "SINDICATOS
JUNTOSNALUTAPELOBEM-ESTAR,PAZE
PROGRESSO". Na sua mensagem, Filipe
Nyusi afirma que em nome do Governo de Moçambique e em seu próprio,
gostaria de saudar a todos os trabalhadores nacionais e estrangeiros que, do
Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao
Índico, continuam na vanguarda da
luta pelo bem-estar económico e social
dos moçambicanos.
“Este é o segundo ano consecutivo em que comemoramos este Dia
numa situação atípica caracterizada
pela prevalência da pandemia da COVID-19, com impacto preocupante
que nos obrigou a assumir novas formas de estar na vida e uma renovada
conjugação de acções céleres de prevenção e de combate à Covid-19 que
vêm afectando o normal funcionamento da nossa economia”, observa
estadista moçambicano.
Prosseguiu, referindo que, perante a
Covid-19 e outras adversidades, como
os ataques terroristas na Província
de Cabo Delgado, que resultam em
mortes, destruições, sofrimento humano e na desaceleração dos investimentos nacionais e estrangeiros no
País, o Governo adoptou medidas restritivas que abrandaram, ainda mais, o
ritmo da economia, mas também teve
outras intervenções com um impacto
positivo que se consubstanciaram na
retoma gradual das actividades.
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Apesar do impacto negativo do flagelo da Covid-19, o Presidente da
República Filipe Nyusi exorta a todos os trabalhadores moçambicanos e
estrangeiros em Moçambique a fazerem das inúmeras adversidades, uma
oportunidade para intensificar a produção e produtividade de bens e serviços essenciais para o mercado interno e externo, mantendo a vitalidade
da nossa economia e aumentando os postos de trabalho.

s:

Nyusi apela à intensificação
da produção

ttp

Três anos depois de o Presidente da República, Filipe Nyusi, proceder ao lançamento da primeira pedra para a
construção do majestoso Aeroporto de Chongoene, 40 quilómetros da cidade de Xai-Xai, a capital provincial de
Gaza, visando impulsionar o crescimento económico da zona, a empreitada é já uma realidade, estando prevista
a sua inauguração para Agosto próximo.

t.m

Parte dos edifícios em contrução

Apesar impacto negativo da Covid-19 no sector laboral

No terreno, os trabalhos decorrem a todo o gás, para permitir que a
empreitada que liga esta província a
outros pontos de Moçambique e da
região Austral de África, seja entregue
em Agosto, momento esperado
com muita ansiedade pelos agentes
económicos, que não vê o tempo de
inauguração a chegar, para se galvanizar a economia.
Ao cargo de uma construtora chinesa, denominada China Aviation International Construction and Investment
Co Ltd, a instalação de aeroporto vai
promover o desenvolvimento da economia local e regional, especialmente
no domínio do turismo, comércio e
parques industriais, melhorando as
condições de investimento da província, além de facilitar a circulação de pessoas e bens.
Mas, mais do isso, este aeroporto
visa responder à equidade e justiça social entre as províncias moçambicanas.
Aliás, até hoje, Gaza é a única província
do país que não tem aeroporto. E, o
Governo, porque é pelo desenvolvimento sustentável e equilibrado de
Moçambique, mobilizou recursos que
permitiram a implantação do magistoso Aeroporto, ainda em construção
em Chongoene.
“É nestes termos que tomámos
a decisão de implantar um aeroporto em Gaza, na certeza de que
será determinante no aumento da
velocidade do desenvolvimento da
província e do nosso o país, como
um todo. Este aeroporto deverá constituir uma das referências na região
austral”, dizia Nyusi, em tempos de
lançamento da primeira pedra que
revolucionou completamente a
província de Gaza.
Refira-se que, os trabalhos de
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Aeroporto de Chongoene:

- Inauguração da empreitada prevista para Agosto próximo,
- O novo Aeroporto será uma das referências, quase que obrigatória, na região Austral de África
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Um“monstro”que
vai impulsionar crescimento
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No seu informe, apresentado
quarta e quinta-feira na AR, Beatriz Buchili explicou que para além da acção
visando a responsabilização criminal
que corre seus termos nos tribunais
nacionais, no âmbito do processo n.º
1/PGR/2015, relativo às dívidas contraídas pelas empresas EMATUM, SA,
PROINDICUS, SA, e MAM, SA, com garantias do Estado, impôs-se que o Estado se opusesse em foro próprio, ao
pagamento de cerca de 2 mil milhões
de dólares americanos, de empréstimos contraídos fraudulentamente e
com o conforto de garantias ilegais.
Nesta acção de responsabilização
criminal, depois de recebida a acusação
definitiva pelo tribunal, no processo
n.º 18/2019-C, contra 20 arguidos, dos
quais 11 em prisão preventiva e 9 em
liberdade, a 19 de Agosto de 2019 foi
proferido o despacho de pronúncia e
ordenada a prisão de mais 8 arguidos.
Em paralelo, foi instaurado um processo autónomo n.º 536/11/P/2019,
cujos termos de instrução preparatória
correm na Procuradoria da RepúblicaCidade de Maputo, no qual, foi deduzido, a 9 de Novembro de 2020, o
despacho de acusação provisória contra 4 arguidos, um dos quais o antigo
ministro das Finanças, Manuel Chang,
e 3 antigos trabalhadores do Banco
de Moçambique que aguardam os
trâmites subsequentes em liberdade,
e proferido despacho de abstenção,
contra 2 arguidos.
Na mesma data de acusação, o processo foi remetido ao Tribunal Judicial
da Cidade de Maputo onde, sob o n.º
58/2020-10ª, corre seus termos.
Sobre Manuel Chang que se encontra detido desde 29 de Dezembro de 2018, na vizinha África do Sul,
Buchili informou aos parlamentares
que é acusado da prática dos crimes

Beatriz Buchili, PGR

de violação da legalidade orçamental, corrupção passiva para acto ilícito,
abuso de cargo ou função, associação
para delinquir, peculato e branqueamento de capitais e, os 3 antigos trabalhadores do Banco de Moçambique,
foram acusados da prática do crime de
abuso de cargo ou função.
A conclusão da instrução preparatória e consequente dedução da
acusação, só foi possível com a audição
em perguntas a Manuel Chang, no dia
20 de Outubro de 2020, no âmbito do
pedido de auxílio judiciário mútuo em
matéria penal à Autoridade Central da
República da África do Sul.
Relativamente ao processo de
extradição, a Procuradora-geral da
República salientou que em Fevereiro
de 2020, Moçambique retirou o recurso do Tribunal Constitucional, bem assim do Tribunal Supremo de Apelação
da África do Sul, na expectativa de que
o ministro da Justiça e Serviços Correccionais daquele país iria reanalisar
o processo com a brevidade possível.
Paralelamente, apresentou fundamentos adicionais ao pedido de
extradição do Senhor Manuel Chang,
para que fossem considerados na sua
tomada de decisão, tendo em conta a
decisão do tribunal norte-americano,
que se considerou incompetente, em
razão da matéria.
Em face da falta de decisão do
ministro da Justiça da África do Sul,
relativamente aos vários pedidos apresentados por Moçambique, no dia 29
de Dezembro de 2020, aproximadamente dois anos após a submissão do
pedido de extradição, a PGR remeteu
um ofício ao ministro da Justiça da
República da África do Sul.

“Através daquele ofício, manifestámos a nossa inquietação pela demora
da decisão sobre a situação de um arguido privado da liberdade, condicionado por uma decisão político-administrativa, com prejuízo na tramitação
dos processos judiciais que correm
em Moçambique, além da violação
dos direitos, liberdades e garantias do
próprio arguido”, lê-se na Informação
Anual de Beatriz Buchili, que de seguida reiterou ainda, a necessidade
da decisão de extradição de Manuel
Chang para Moçambique, único país
com jurisdição sobre o caso, uma vez
que estão reunidos todos os requisitos
legais para o efeito.
REPRESENTAÇÃO DA PGR EM
LONDRES
Beatriz Buchili referiu ainda, que corre
termos, desde Fevereiro de 2019, uma
acção cível intentada pela Procuradoria-

Geral da República (PGR), em Londres,
emrepresentaçãoedefesadosinteresses do Estado, contra diversos réus, com
destaque para o banco Credit Suisse, o
Grupo Privinvest, e alguns indivíduos
ligados a estas entidades, com o objectivo de ressarcir o prejuízo causado ao
Estado moçambicano.
Na referida acção cível, essencialmente, a PGR pede, em nome do Estado, a declaração da invalidade e ilegalidade, sendo, por isso, inexequíveis
as garantias fraudulentamente emitidas, no âmbito dos empréstimos
contraídos pelas empresas ProÍndicus
e MAM, bem como a reparação, nas
mais diversas vertentes legais, a ser
prestada por todos os réus, pelos danos causados ao Estado, em virtude da
emissão das referidas garantias.
Aliás, sustenta a Procuradoria-geral
da República, este posicionamento
viria a ser confirmado pelos acórdãos
do Conselho Constitucional, de 3 de
Junho de 2019 e de 8 de Maio de 2020,
que declararam a nulidade dos actos
inerentes aos empréstimos contraídos
pelas empresas EMATUM, SA, PROINDICUS, SA, e MAM, SA, bem como das
garantias soberanas conferidas pelo
Governo, em 2013 e 2014, com todas
as consequências legais.
“Não obstante, iremos prosseguir
com as acções cíveis já intentadas em
Londres, pois, como referimos na Informação anterior, a declaração de nulidade das garantias pelo Conselho Constitucional moçambicano, não pode ser
invocada à luz do Direito Inglês, jurisdição sobre a qual foram celebrados os
contratos de financiamento”,explicou.
Entretanto, em reacção à acção
da PGR em Londres, Buchili fez saber
que seguiram-se uma série de outras
acções judiciais e de arbitragem, movidas contra o Estado moçambicano,

pelos bancos Credit Suisse, VTB Capital,
Banco Comercial Português, e pelo
Grupo Privinvest.
“A reacção dos réus é, a nosso ver,
movida, entre outras razões, pelos
efeitos que acção instaurada pelo Estado moçambicano representa para
os seus interesses, como grupos empresariais. Temos plena consciência de
que se trata de processos complexos,
com o envolvimento de vários ordenamentos e sistemas jurídicos, o que
exige conhecimentos especializados.
Todavia, estamos determinados a
tudo fazer para assegurar que o país
não seja responsabilizado por dívidas
contraídas sob o amparo de garantias
fraudulentas, emitidas à margem das
normas legais”, assegurou.
A título de exemplo, de acordo com
a Procuradora-geral da República, num
espaço de sensivelmente 12 meses,
aqueles grupos empresariais mobilizaramforçaselançaramcontra-ataques
que se traduziram em 6 acções judiciais
e 5 de arbitragem, contra o Estado, às
quais, o Estado tem que se defender.
“Portanto, a acção cível intentada
em Londres é um imperativo do Estado e serve os mais legítimos interesses
do povo moçambicano traduzidos na
tese de não ao pagamento das dívidas
ilegais”, sublinhou Buchili.
Observou ainda que a Procuradoria-Geral da República é somente um
instrumento para a materialização
destes interesses, devendo merecer o
apoio e carinho de todos.
De seguida, Buchili pediu aos parlamentares para não se esquecerem
que foi, precisamente, a Privinvest
quem orquestrou todo o esquema
que culminou com a emissão de
garantias do Estado que viriam a
confortar os empréstimos feitos e os
contratos de fornecimento de equipamentos e prestação de serviços.
Por isso, a Procuradora-geral da
República indagou o seguinte aos
deputados, sobretudo, da bancada
parlamentar da Renamo: “Queremos
ou não pagar a dívida? Se não quisermos, devemos prosseguir com a
acção, e contamos com o vosso apoio”.
Aliás, para Buchili, de tal modo
que se diz que os valores que a PGR
pagou honorários aos advogados
estrangeiros são do povo, o valor que,
eventualmente, tiver que se pagar a
dívida, também será do povo.
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recursos, no lugar de serem postos
ao serviço das comunidades locais e
tornarem-se fonte de sustento e de
desenvolvimento, com a construção
de infra-estruturas, serviços básicos,
oportunidade de trabalho, são subtraídos, na total falta de transparência,
alimentando a revolta e o rancor, par-

Ca

ecente insegurança.
“Deploramos e condenamos todos os actos de barbárie cometidos.
Em Cabo Delgado pessoas indefesas
são mortas, feridas e abusadas. Elas
vêem os seus bens pilhados, a intimidade dos seus lares violada, as suas
casas destruídas e cadáveres de seus
familiares profanados. São obrigadas
a abandonar a terra que os viu nascer
e onde estão sepultados os seus antepassados”, referem os bispos católicos.
Acrescentaram que estes moçambicanos, na maioria mulheres e crianças, são empurrados para o precipício
da insegurança e do medo.
“Deploramos a prevalência deste
estado de coisas, sem indicações
claras de que a breve trecho haverá
superação das causas que alimentam
este conflito. Este estado de coisas faz
crescer e consolidar a percepção de
que por detrás deste conflito há interesses de vária natureza e origem,
nomeadamente de certos grupos de
se apoderarem da nação e dos seus
recursos”, observaram, para de seguida, referenciar que estes mesmos

Parte dos deslocados em Cabo Delgado
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Em 2019, um estudo desenvolvido
pelo Observatório do Meio Rural procurou explicar as possíveis causas dos
ataques terroristas que afectam os distritos costeiros de Cabo Delgado que
têm, no seu subsolo, muita riqueza e
acolhem um dos maiores projectos de
exploração de gás natural. Na altura,
o estudo em referência apontava a
pobreza que já se prolonga há muitos
anos; a euforia em torno das descobertas e a exploração de recursos naturais
que nos últimos 10 anos, além de
terem desviado a atenção da sociedade moçambicana, incluindo da comunidade empresarial, aumentaram
as desigualdades sociais por causa da
transferência das populações para outros locais sem se terem beneficiado de
quase nada.
Aponta igualmente a exclusão social, sobretudo no que concerne às
políticas de emprego, de formação e
de educação.
Em Abril passado, os Bispos Católicos de Moçambique, reuniram-se em
sessão plenária e em declaração final,
deploraram a trágica situação que vive
a população de Cabo Delgado e, ao
mesmo tempo, lamentaram a preval-
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Após vários meses de preparação e
consultas, foi assinado quarta-feira, 28 de
Maio, um acordo de parceria entre o Escritório das Nações Unidas para Serviços
de Projectos (UNOPS na sua sigla em
inglês), o Banco Mundial e o Ministério
da Agricultura e Desenvolvimento Rural
(MADER) para a Recuperação da Crise
do Norte do país por meio de soluções
duráveis de desenvolvimento e assistência humanitária. O evento foi testemunhado pelo Presidente da República de
Moçambique, Filipe Nyusi.
O projecto de Recuperação da
Crise do Norte de Moçambique é
um investimento de 100 milhões de
dólares americanos da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA)
a ser implementado pela Agência de
Desenvolvimento Integrado do Norte
(ADIN) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) em
áreas específicas da região Norte do
país por um período de três anos.
Serão financiadas actividades de recuperação imediata, incluindo res-

tauração de meios de subsistência e
criação de oportunidades económicas,
construção de coesão social e melhoria
do acesso aos serviços básicos, bem
como a reabilitação de infra-estruturas
públicas seleccionadas destinadas a
beneficiar as pessoas deslocadas internamente e comunidades acolhedoras.
Na sua intervenção, o ministro da
Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Celso Correia, afirmou que a actuação do governo teve como objectivo
conceber uma estratégia de médio e
longo prazos de desenvolvimento institucional, incluindo da própria ADIN,
para que os órgãos governamentais
possam prover a assistência vital para
as famílias que mais necessitam e que
estão em posição de vulnerabilidade.
Dirigindo-se à província de Cabo
Delgado, o Presidente da República fez
saber que a população tem sido alvo de
ataques, raptos, postos em cativeiros,
decapitações e mortes violentas.
Acrescentou que o povo inocente
e trabalhador de Cabo Delgado sofre da destruição impiedosa das suas
casas, dos seus meios de transporte e
de produção agrícola, industriais e comerciais.
“As acções terroristas, têm estado a
reduzir os resultados de muitos anos de
trabalho, de muitas famílias, coloca-as
em situação económica precária e bastante vulnerável”, disse, acrescentando
que “os nossos jovens, velhos e mulheres, têm sido alvos de bárbaros assassinatos por recusarem a sua filiação aos
grupos de homens sem alma, pátria,
nem história. Homens terroristas e assassinos, a mando de patrões cobardes,
gananciosos e sem rostos”.
Trata-se, segundo o Chefe de Estado, de terrorismo que afecta Moçambique que desde Outubro de 2017,
arrasta consigo dilacerações do tecido
social e da infra-estrutura económica,
incluindo a destruição de aldeias e vilas
em Quissanga, Mocímboa de Praia,
Nangade, Macomia e Palma.
Como resultado, Nyusi anunciou que
cerca de 700 mil famílias abandonaram
assuaszonasdeorigemouderesidência
preferida, acarretando custos humanitários de grandes proporções.
“Somos alvos de intenções ocultas
e nos recusamos a ser vítimas”, sublinhou o Presidente da República.
“Queremos recuperar a nossa segurança e defesa legítima da nossa
integridade territorial. Não vacilaremos
na defesa da nossa população e muito
menos, hesitaremos na busca permanente do nosso escopo, que consiste
na construção de um país livre de violência, na protecção dos direitos básicos dos cidadãos, e na consolidação
da nossa democracia”, destacou.
Prosseguiu ainda que, a unidade
dos moçambicanos, como um povo, e
a sua história secular, são as alavancas
indeléveis para o restabelecimento da
esperança colectiva. “Somos um país
que prima pelo respeito dos direitos
humanos, pela inclusão de todos cidadãos no processo de desenvolvimento. Queremos continuar a construir
esta convivência que escolhemos.
Queremos que os nossos jovens en-
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SUPOSTAS
CAUSAS DO EXTREMISMO

PARCERIA CORTA
RECRUTAMENTO DE JOVENS
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ANSELMO SENGO
Email: sengoans@yahoo.co.br

ticularmente no coração dos jovens,
e tornando-se fonte de descontentamento, de divisão e de luto.
Entretanto, os Bispos Católicos de
Moçambique afirmam reconhecem
que um dos motivos fortes que move
os jovens a se deixarem aliciar e a juntarem-se às várias formas de insurgência,
desde a criminalidade ao terrorismo,
ou também aquela outra insurgência,
não menos nociva, do extremismo
político ou religioso, assenta na experiência de ausência de esperança
num futuro favorável por parte dos
nossos jovens.
“Para a maioria deles não há oportunidades de se construir uma vida
digna. Sentem que a sociedade e
quem toma as decisões ignoram o seu
sofrimento e não escutam a sua voz.
É fácil aliciar pessoas, cheias de vida e
de sonhos, mas sem perspectivas e
que se sentem injustiçadas e vítimas
de uma cultura de corrupção, a aderirem a propostas de uma nova ordem
social imposta com a violência ou a
seguir ilusões de fácil enriquecimento
que conduzem à ruína. Como podem
ter os jovens perspectivas se o próprio
país parece não ter rumo, um projecto
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- Projecto vai criar 32 mil oportunidades de emprego, dar educação e formação à juventude local.
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Governo trava recrutamento de
jovens para extremismo

comum, no qual são convidados a
serem colaboradores activos e que
alimente a sua esperança? É nossa
posição de que nada justifica a violência. Nem a situação difícil, de falta de
uma perspectiva colectiva, partilhada
como uma nação, nem ressentimentos, nem intolerância ou interesses de
parte, de natureza religiosa, política ou
económica, devem desviar-nos, como
um povo para o caminho de qualquer
tipo de insurgência”, apelavam.
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Através da criação de emprego, educação e formação na região norte
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DESTAQUE
Para travar o recrutamento da
juventude local para aderir ao
extremismo que caracteriza a
província de Cabo Delgado desde
Outubro de 2017, o Governo de
Moçambique, representado pelo
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), e a
United Nation Office Project Service (UNOPS), assinaram, quartafeira em Pemba, um acordo para
a implementação do Projecto
de Emergência, cujo objectivo é
construir, a partir dos próximos
meses, 800 salas de aulas, 200 casas de professores, 10 hospitais,
43 redes de abastecimento de
água, 130 infra-estruturas comunitárias (desportivas e sociais),
20.000 latrinas melhoradas e 40
casas de banho públicas, tal como
enumerado pelo Chefe de Estado.
Haverá ainda planos para a criação
de 32.000 oportunidades de emprego agrícola e igual quantidade
em serviços sociais simplificados,
com formação inicial de 48 horas
e subsequente acompanhamento
ao longo da actividade.
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Rainer Fraufeld, do UNOPS e Celso Correia do MADER

contrem a sua motivação na recompensa baseada no trabalho, na realização das iniciativas empreendedoras,
num processo em que a formação é a
pedra angular”, frisou.
Ainda na sua intervenção, o Chefe
de Estado afirmou que “rejeitamos a
violência e todo o tipo de chantagem
como um modo de vida”, anotou, para
de seguida salientar que a segurança
vai-se reflectir num plano completo
para desarmar os terroristas e extremistas violentos, tendo como objectivo principal o retorno à normalidade nos distritos afectados.
Nyusi referiu que “temos a plena
consciência de que esse plano exige
coragem, determinação, persistência e
o tempo necessário que compreende
a capacitação e modernização das
nossas forças de defesa e segurança e
acarreta a escolha, pelos moçambicanos, do tipo de apoios provenientes
dos nossos amigos e países vizinhos
perante a ameaça”.
Aliás, o Chefe de Estado esclareceu
que, como Governo, “nunca recusamos apoios, pois várias vezes afirmámos que nenhum país é capaz de
combater sozinho o terrorismo. Estas
acções envolvem a costa do oceano
Índico, assim como, no controlo obrigatório das fronteiras que partilhamos e os esforços conjuntos em diferentes meios, incluindo a inteligência, irão
contribuir para prevenir a radicalização
do terrorismo e o desastre humanitário que acarreta”.
Relativamente ao evento, Filipe
Nyusi disse que acabava de se testemunhar um dos resultados decorrentes da promoção do desenvolvimento
socioeconómico, nos últimos oito meses, que coincidem com o período de
entrada em funcionamento da ADIN.
Por isso, a assinatura do acordo
entre o Governo de Moçambique
e o braço das Nações Unidas para a
implementação do plano de resposta
de emergência, representa um investimento de 100 milhões de dólares
financiados pelo banco Mundial, em
regime de donativo.
Este instrumento faz parte de um
pacote global de 1.1 mil milhões de
dólares americanos a serem aplicados
nas três províncias que compreendem
a região norte.
“Ainda hoje, aqui, recebemos com

satisfação a notícia de aceitação da
candidatura de Moçambique a um financiamento de mais de 700 milhões
de dólares norte-americanos. Por isso,
estamos de parabéns”,anunciou Nyusi.
O montante foi aprovado no âmbito
do instrumento de Alocação para a Prevenção e Resiliência (PRA, sigla inglesa),
e visa financiar actividades de prevenção da escalada do conflito e construir
resiliência na região norte do país, cujo
plano de desenvolvimento estratégico
está a ser ultimado pela ADI.
Uma das ideias-base assenta no
modelo de assistência social produtiva
em que os beneficiários deixam de depender de subsídios, alcançando a sua
autossuficiência.
Os planos prevêem igualmente
actividades especiais para órfãos e
menores que são já chefes de família, por via da desagregação das suas
famílias durante a guerra.

APOIO DO BANCO MUNDIAL
Já a Directora do Banco Mundial para Moçambique, Madagáscar,
Maurícias, Comores e Seicheles; África
Oriental e Austral, Idah Z. Pswarayi-Riddihough, reforçou na sua intervenção
que o Banco Mundial está a reestruturar o portfólio nacional para ouvir as
necessidades das pessoas, sendo este
o primeiro de vários novos projectos a
serem desenvolvidos para esse fim.
“Além disso, o projecto apoiará a
criação de empregos e o desenvolvimento de habilidades profissionais por
meio de treinamento e oportunidades

Crise humanitária com dias contados

DESTAQUE
de emprego temporário para os mesmos grupos-alvo. Outras actividades
apoiadas pelo projecto incluem apoio
às vítimas de violência de género; apoio
a iniciativas de acolhimento infantil
para famílias chefiadas por crianças;
estabelecimento de coesão social ao
nível comunitário e apoio aos comités
de construção da paz; revitalização do
engajamento cívico por meio de associações de jovens; apoio a actividades
de cura incluindo através das artes, desporto, dança e torneios, entre outros”,
disse a Directora do Banco Mundial.
Por sua vez, Rainer Frauenfeld, Director
Regional do UNOPS, fez saber que o
objectivo principal da parceria é continuar a prover assistência a todas aquelas
famílias que fugiram da violência presente no norte de Cabo Delgado assim
como suas famílias acolhedoras.
Espera-se que o UNOPS forneça
apoio geral ao FNDS na implementação do projecto por meio da Unidade
de Implementação do Projecto (UIP)
a ser estabelecida em Pemba com o
FNDS. O UNOPS administrará a implementação e fornecerá apoio técnico e
de capacitação ao FNDS, autoridades
locais e parceiros na implementação
de operações de emergência, incluindo nas áreas de Gestão Financeira,
Aquisições, Monitorização e Avaliação
e Supervisão de Salvaguardas.
Com o investimento de 100 milhões
de dólares americanos, vai construir, a
partir dos próximos meses, 800 salas
de aulas, 200 casas para professores, 10
hospitais, 43 redes de abastecimento
de água, 130 infra-estruturas comunitárias (desportivas e sociais), 20.000 latrinas melhoradas e 40 casas de banho
públicas, tal como enumerado pelo
Chefe de Estado.
Há ainda planos para a criação de
32.000 oportunidades de emprego
agrícola e igual quantidade em serviços
sociais simplificados, com formação inicial de 48 horas e subsequente acompanhamento ao longo da actividade.
A ocupação dos jovens, dando-lhes
educação, formação e emprego com
perspectivas de futuro é uma das estratégias para travar o alastrar do extremismo em Cabo Delgado, com o
recrutamento da juventude local.
Em declaração, o Enviado Pessoal
do Secretário-Geral das Nações Unidas
para Moçambique, Sr. Mirko Manzoni,
afirmou que “a situação em Moçambique requer uma cooperação estreita

entre todas as partes interessadas”.
“O Projecto de Resposta da Crise do
Norte de Moçambique lançado hoje
em Pemba, Cabo Delgado, ajudará
as pessoas afectadas pela violência
a reconstruírem as suas vidas, dará
oportunidades socioeconómicas para
as comunidades desenvolverem os
seus potenciais e oferecerá esperança
renovada de um futuro melhor, particularmente para os jovens” – Mirko
Manzoni, Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para
Moçambique.
Para o Enviado Pessoal do Secretário-Geral, o projecto também
fornecerá apoio às comunidades
acolhedoras que “ajudaram os seus
compatriotas moçambicanos durante
os tempos de necessidade”.
RESPOSTA HUMANITÁRIA
A Coordenadora Residente das
Nações Unidas e Coordenadora Humanitária para Moçambique, Myrta
Kaulard, afirmou em declaração que
“as Entidades das Nações Unidas têm
aumentado a sua presença no Norte
de Moçambique na área de desenvolvimento ao mesmo tempo que
fornecem assistência que salva e sustenta as vidas daqueles que mais necessitam, com atenção especial para
os jovens, mulheres e raparigas”.
“As Nações Unidas reiteram a sua
total disponibilidade para expandir a
sua colaboração com as instituições
nacionais e o apoio à Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte
para ajudar as pessoas deslocadas e as
famílias acolhedoras afectadas pela insegurança no Norte de Moçambique
a encontrarem urgentemente uma
esperança renovada no seu futuro”
‒ Myrta Kaulard, Coordenadora Residente das Nações Unidas e Coordenadora Humanitária para Moçambique.
Para fazer face às necessidades humanitárias das populações afectadas
pela crise no Norte de Moçambique,
as Nações Unidas e a comunidade humanitária lançaram junto com o Governo de Moçambique um apelo de
US$ 254 milhões para prover assistência humanitária que salva e sustenta
vidas a mais de 1,1 milhão de pessoas
durante o ano de 2021, incluindo os
que se refugiaram nas províncias de
Niassa e Nampula, vizinhas de Cabo
Delgado.
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gente e do Estado no geral. São mensagens que pronunciam mortes de
pessoas ou seu estado de saúde devido à pandemia, que se referem a alguns dirigentes do Estado sem que se
apresentem provas, que colocam em
causa a reputação, o bom nome, dignidade e vida privada de pessoas singulares e colectivas. Pior ainda, as que se
referem à guerra no centro e norte do
país. O avolumar das tais mensagens
falsas e sem responsabilidade faz com
que as pessoas se apercebam e concluam que fazer circular informações
falsas por ter divulgado falsa informação ou ter atentado contra os direitos
de alguém não constitui nenhum
problema ou crime no nosso país pois,
ninguém é responsabilizado ou punido por isso. Aliás, confirma-se esta tese,
pois não se conhece nenhum caso julgado e sentenciado. É o salve-se quem
puder! Os pronunciamentos falsos são
feitos de forma bombástica e banal e,
nalguns casos, contendo uma dose
de informação que leva qualquer
um a acreditar nelas. Muitas pessoas
veiculam informações sobre acontecimentos inexistentes, inventam factos
e levam as pessoas a acreditarem nas
suas mentiras. Têm circulado informa-
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Sapiência

ções falsas dando conta da morte de
alguns dos nossos concidadãos por
Covid, quando de facto os mesmos estão vivos. Entretanto, aos promotores
de tais informações nada aconteceu.
Muitas notícias nem sequer possuem
subscritor e circulam de forma rápida
e em anonimato, nas redes sociais.
Estranhamente, ainda não apareceu
quem de direito a desencorajar veementemente este tipo de atitudes,
facto que anima os prevaricadores a
continuarem a sua sanha criminosa.
Há pessoas que apoiam estas atitudes
e defendem que as pessoas têm direito a exercer o direito de liberdade de
expressão e de imprensa, quando, de
facto, estão a cometer um grande mal
contra as pessoas e a sociedade no
geral. Ora, tudo isto acontece na cara
e ouvido de quem tem obrigação de
evitar ou impedir que os seus autores
continuem a infestar a sociedade com
notícias falsas e perigosas através das
redes sociais, principalmente através
de grupos de Whatsapp. Até os Media
não escapam a este tipo de mensagens falsas. Numa clara situação de
informação emocional alguns chegam a divulgar tais mensagens ou
informações falsas sem a devida inves-

tigação e confirmação dos factos. Já lá
vão dois anos, circulou um dispositivo
legal (cuja eficácia é duvidosa) dando
conta de que as operadoras de telefonia móvel a operar no país, deveriam
cadastrar os seus assinantes/usuários
como forma de se proceder ao seu
controlo e das mensagens que pela
sua natureza possam colocar em
causa a ordem social e Estadual. Na
altura, tal medida pareceu caricata e
houve algumas reacções negativas,
mas viu-se a sua imperiosidade. Que
se saiba, a mesma visava controlar a
utilização do sistema de informação
móvel, conferindo-lhe dignidade e
seriedade em relação ao seu papel
de comunicar com responsabilidade.
No entanto, parece que o tal registo
foi para inglês ver, pois, nunca e em
nenhum momento se tomou conhecimento de algum resultado quanto
ao objectivo pretendido. Não restam dúvidas de que todos devemos
ter cuidado ao veicular informações
através do Whatsapp SMS ou MMS
ou qualquer órgão de informação.
Pela referida divulgação devemos estar conscientes da responsabilidade
quanto ao seu impacto e devemos
saber das suas consequências le-

gais. Esta preocupação surge, porque
neste momento da pandemia a
nossa sociedade vive usando o celular para se comunicar, através do qual
circula muita informação que nem
sempre é verdadeira. Muita gente
poderá questionar este assunto, apresentando várias razões, contudo, a
verdade é que se não houver quem
trave a veiculação de informações
falsas, teremos uma sociedade em
pânico, abandalhada e desorientada,
para não falar de traumas que se
vão criar nas pessoas visadas e seus
familiares ou amigos mais chegados. É, pois, chegado o momento
de o Ministério dos Transportes e
Comunicações travar esta onda de
desinformação, agindo no sentido
de localizar, responsabilizar e punir
os infractores, sem prejuízo de os mesmos serem levados à barra do tribunal
afim de responderem pelos seus actos
criminais. A outra recomendação é de
que se alguém recebe uma informação que considera duvidosa, antes
de a veicular, deve confirmar a sua
proveniência e obter esclarecimento
sobre a mesma. Entretanto, o mais
sensato é não divulgar tal informação,
pois, assim estará a evitar desinformar .

Os apresentadores de televisão que temos
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O momento que atravessamos
devido à COVID 19 tem sido aproveitado, por algumas pessoas, para veicular
mensagens falsas que colocam em
causa a vida social e os direitos das
pessoas em sociedade conforme plasmados nos artigos 35 e seguintes da
Constituição da República. O artigo 41
da Constituição salvaguarda o direito
à honra, ao bom nome, à reputação , à
defesa da imagem pública e à reserva
da vida privada do cidadão. Entretanto,
ultimamente nada disto se respeita
e a devassa da vida alheia parece ter
tomado conta da sociedade moçambicana e a justiça não se faz sentir para
travar esta onda de desinformação
que coloca em causa a vida social no
seu todo. Algumas das mensagens
veiculadas nas redes sociais, além de
serem falsas são tão graves e perigosas que atentam contra os direitos das
pessoas e perturbam a vida de muita

am

Público

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

ttp

Ficha Técnica

o

O canhão está no auge, a cada
edição, a cada reacção. Tudo surge a
propósito do pedido dos leitores desta rubrica, muito em especial a Dona
Calvina, casada e madrasta de três
enteados. Porém, dona Calvina pede
aconselhamento sobre como lidar com
seus enteados sem criar mágoa o seu
marido. Que em casa, a vida tornou-se
ferro e fogo e já pensa em divórcio na
sequência deste desentendimento.
Dona Calvina: fiz minha consulta nalgumas pessoas abalizadas desta matéria e nada mais, nada menos pode
fazer se não aguentar e ter paciência
com sua família. Falo dos enteados,
seu marido e a família mais próxima.
A própria palavra “madrasta” já
diz tudo. “Madrasta” vem do latim
“maltrata”, com maldade, mas não é
nada disso. Esse é o termo utilizado
para identificar apenas a nova mulher
do pai. Os enteados têm a consciên-

de mãe. Já para as madrastas, atitude
ideal é saber que seu papel tem suas
limitações. É bom deixar isso claro para
ambos os lados, tanto para os enteados
quanto para as madrastas, que podem
acabar desenvolvendo sentimentos e
atitudes de mãe. As relações entre eles
devem ser amistosas e cordiais.
Quanto à educação das crianças, as
regras devem ser definidas, sempre,
pelos pais. Porém, diálogos e opiniões
de quem vive muito próximo da criança também são válidos. A madrasta
pode e deve dar sugestões e fazer comentários sobre a educação dos filhos
do marido, sem receios, mas sempre
dentro do limite. Se a relação entre a
madrasta e a mãe da criança, por exemplo, não for das melhores, o ideal
é não interferir tanto e evitar zangas e
os problemas mal resolvidos que nada
têm a ver com as crianças. Saber qual é
o seu lugar e ter bom senso.
Daí que a diferença de tratamento
só vai trazer problemas para o quotidiano da família. Se os filhos do seu
marido são presentes em casa e na
convivência, esforce-se para manter a
união, principalmente entre os irmãos.
Não é porque eles não são seus filhos,
que não merecem seu carinho, cuidado e respeito. Essa atitude vinda dos
pais é exemplo para os filhos e enteados. Até próxima segunda-feira.
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cia de que madrasta é algo ruim, mas
é preciso mudar essa imagem, com
muita paciência e cuidado. Carinho e
atenção são essenciais, mas também é
necessário deixar as regras da sua casa
bem claras, para que tudo corra bem.
Se sentes ciúmes em relação aos
filhos do marido ou acha que eles são
tratados de forma diferente pelo pai,
deves procurar ajuda. Tens que pedir
encontro familiar onde até os filhos do
teu marido estejam presentes e fazer
entender qual é o seu lugar e que postura deve ter para lidar com a situação.
É preciso levar em conta que, quando
conheceu seu companheiro, sabia
que ele tinha filhos. A sua relação com
ele é uma coisa, a dos seus filhos com
os dele é outra, e a sua com os filhos
dele outra completamente diferente.
Sempre há soluções para os problemas, basta olhar o problema com
outro ponto de vista.
Quando a presença da madrasta
é frequente, o ideal é que haja uma
aproximação entre ela e a mãe da criança, mas nada forçado. Tratar bem e
com carinho o filho da ex-esposa irá
fazer com que a mãe dele confie em
si e a relação com a criança será mais
harmónica.
Entretanto, as relações entre pais e filhossãovitalíciaseoidealéseconvencer
de que ninguém vai tirar o seu lugar
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Pecado de ser madrasta
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FAKE NEWS (notícias falsas) E A COVID 19

do Banco Mundial em Moçambique
e resulta da (re)calibragem da carteira do Banco para se concentrar na
abordagem dos riscos de conflito e
violência. Esta recalibração foi levada
a cabo em diálogo com o Governo
de Moçambique e abrange as operações existentes e futuras.
Vale a pena notar que a atribuição
é feita em parcelas e está sujeita a
revisões anuais dos progressos feitos
pelo Governo, medidos pela consecução de marcos acordados anualmente com o Banco Mundial.
O conflito em Cabo Delgado resultou numa crise humanitária crescente, interrompeu a prestação de
serviços básicos, destruiu os meios
de subsistência e o tecido social das
comunidades afectadas e anfitriãs,
sendo que este primeiro projecto, a
ser financiado ao abrigo do PRA, irá
apoiar a prestação de serviços básicos em locais de realojamento seleccionados, financiar as actividades de
subsistência, tais como dinheiro para
programas de trabalho para jovens e
mulheres, fornecer insumos agrícolas
e de pesca para deslocados internos,
entre outros.
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nacional de Desenvolvimento (AID)
em apoio ao Projecto de Recuperação da Crise do Norte.
O referido projecto concentra-se
na abordagem de actividades de
recuperação imediata e precoce,
incluindo a restauração de meios
de subsistência e oportunidades
económicas, na construção da
coesão social, e na melhoria do acesso aos serviços básicos, bem como
a reabilitação de infra-estruturas
públicas seleccionadas destinadas a
beneficiar as pessoas deslocadas internamente (PDI) e as comunidades
de acolhimento em áreas específicas
do norte de Moçambique.
Esta operação tão necessária, bem
como os fundos desbloqueados
ao abrigo da elegibilidade PRA, irá
apoiar o Governo à medida que este
intensifica a sua assistência directa
aos deslocados internos e às comunidades de acolhimento e implementará a sua estratégia para evitar
a escalada do conflito, ao mesmo
tempo em que constrói a resiliência
da comunidade.
A ARP implica uma mudança fundamental no envolvimento do grupo

o

tivamente, travar a onda de recrutamento de jovens para o extremismo
a nível daquela região, em particular,
em Cabo Delgado.
Na implementação deste projecto de Emergência, a UNOPS terá
a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS), como contrapartes
na coordenação e implementação
das actividades acima indicadas.
O acordo de emergência é assinado numa altura em que o Banco
Mundial acaba de aprovar a elegibilidade de Moçambique para a
atribuição de prevenção e resiliência
(PRA), desbloqueando um financiamento de até 700 milhões de dólares
para prevenir a escalada do conflito e
construir resiliência em Moçambique.
O Banco Mundial aprovou, em
paralelo, uma subvenção de 100 milhões de dólares da Associação Inter-

ss

que além de Cabo Delgado, integra
as províncias de Nampula e Niassa.
Na verdade, o que se pretende,
na esteira deste acordo, é construir, a
partir dos próximos meses, 800 salas
de aulas, 200 casas de professores, 10
hospitais, 43 redes de abastecimento
de água, 130 infra-estruturas comunitárias (desportivas e sociais), 20.000
latrinas melhoradas e 40 casas de
banho públicas, tal como anunciou o
Chefe de Estado.
Para a construção de todas estas
infra-estruturas, certamente, o capital humano será indispensável, daí o
anúncio das 32 mil oportunidades de
emprego, a maior parte das quais, a
ser detida por jovens.
Para além das 32 mil vagas de
emprego, o projecto terá ainda igual
número de serviços sociais simplificados, com formação inicial de 48 horas
e subsequente acompanhamento
ao longo da actividade. Isto irá, efec-
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Uma luz, prenunciando a saída
airosa da situação difícil a que se encontra a província de Cabo Delgado,
ao norte do país, começa a brilhar no
fundo do túnel. Por intermédio do
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) e da United Nation Office Project Service (UNOPS), o Governo de Moçambique, na
pessoa do Chefe de Estado, Filipe Nyusi, assinou em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, um acordo
para a implementação do Projecto
de Emergência que irá proporcionar
oportunidades de emprego a 32 mil
jovens, numa altura em que a juventude tem sido o grupo alvo de aliciamento para integrar os movimentos
terroristas que atentam contra o desenvolvimento do país.
Os jovens serão ocupados em
vários empreendimentos sociais a
serem construídos à luz do acordo já
assinado, em benefício da zona norte,
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ALEXANDRE CHIURE
O artista Ivo Mahel, com muitas mágoas no coração e frustrações na sua
vida profissional como músico, fez, na
semana passada, desabafos nas redes
sociais e falou da qualidade do apresentador moçambicano como aquele
que carece de uma formação na especialidade.
Os seus ataques e as suas observações sugeriram-me uma análise profundasobreotipodeapresentadorque
temosnosdiferentescanaisdetelevisão
moçambicanos. Apresentador de carreira e não jornalista, responsável pela
condução de programas televisivos.
Talvez começar por dizer que a
maior parte deles não passou por uma
formação. Cada um chegou à televisão
ao seu jeito.Tem a sua história e as suas
origens. Uns vêm da música. Outros,
do teatro. Outros ainda, do anonimato,
em busca da realização dos seus sonhos de se tornarem apresentadores e,
os restantes, do diverso.
Todos estes estão hoje em frente
das câmaras. São caras de televisão e

apresentam vários programas, desde
os de carácter informativo, cultural,
desportivo e juvenil, aos de natureza
económica, política e entretenimento.
Na sua maioria jovens, eles têm o
desafio de aprender fazendo, sendo o
estúdio a sua oficina. Aprendem sem
um mestre por perto e com o risco de
se perderem a qualquer momento. As
críticas e as observações do público e
de alguns chefes ou colegas servem
de termómetro para medir o seu crescimento e para identificar as suas lacunas.
Alguns estão a dar sinais promissores de que no futuro poderão vir a ser
bons apresentadores. Os outros, nem
por isso. Todos eles precisam ainda
de ser lapidados ou de “comer muita
farinha” para chegar ao nível desejado.
Alguns já dominam as câmaras mas
isso não basta. É preciso qualidade
no que comunica e na forma como
comunica. Por isso, ainda não são um
produto acabado, mas, isso sim, matéria-prima por transformar no produto
que se pretende produzir.
Olhando para dentro das televisões vamos encontrar apresentadores que não são apresentadores.
Apresentadores que dizem que a Ilha
de Moçambique, a primeira capital
moçambicana no tempo colonial, se
localiza na província de Maputo.
Apresentadores que falam mais
do que os convidados, ao invés do

contrário, e pensam que estão a fazer
bem.Tentam, por essa via, mostrar que
dominam o tema em debate e, vezes
sem conta, “entram no mato” e dizem
asneiras porque não estão preparados
para comentar com o convidado.
Nota-se, no ar, que alguns apresentadores não fizeram o trabalho de
casa. Não estudaram os assuntos de
que estão a falar no programa. Não
pesquisaram sobre a vida e a obra dos
seus convidados especiais, em particular médicos, académicos, músicos,
especialistas em algumas áreas de actividade e outros para saberem o que
perguntar e como perguntar.
Infelizmente, alguns acham que já
dominam as coisas e, por isso, não precisam de nenhum tipo de preparação.
Esquecem-se de que cada programa
é um programa e os convidados e os
assuntos a abordar são diferentes. Resultado: fazem perguntas mal feitas e,
em alguns casos, infantis. Banalizam
assuntos importantes e de interesse
público. Não conseguem fazer falar os
convidados e transmitirem o que têm.
Há apresentadores que, no lugar
de conversarem civilizadamente com
os seus convidados, procuram ridicularizá-los ou gozar com eles em pleno
programa. Outros, falam em demasia
e não dizem absolutamente nada e
acham que estão a fazer o seu melhor.
O mais grave é que a maior parte

deles não tem sequer cultura geral.
Não sabe, por exemplo, o que é o
Banco Mundial e o Fundo Monetário
Internacional, instituições que estão
nas páginas dos jornais e nos noticiários da televisão e rádio quase todos os
dias. Não sabe o que é a Amnistia Internacional e, por incrível que pareça, esses apresentadores não conhecem os
membros do governo do seu próprio
país e outras coisas básicas, o que é
preocupante.
Um apresentador nestas condições,
ainda que tivesse passado por uma
formação teórica da área, poderia
brilhar. Num curso de apresentadores
ensina-se a forma de ser e estar num
estúdio de televisão, as técnicas de comunicação, a oralidade e outras matérias. Cultura geral, não. Isso é por conta
do candidato.
O pior é que, mesmo assim, com
todos estes defeitos e lacunas, achamse estrelas de televisão. Estrelas ao primeiro elogio da sua aparição nas telas
feito pelos seus amigos ou familiares.
Como tal, não pisam o chão e estão
no outro mundo. Pouco investem em
si. Não lêem livros, jornais e revistas.
Não espreitam o que os outros fazem,
sobretudo nos canais internacionais.
Não se cultivam para melhorar o seu
desempenho como apresentadores.
Há apresentadores que não sabem
o que se passa ao seu redor. Não estão

informados sequer do que foi transmitido no seu próprio canal de televisão
onde trabalham pura e simplesmente
porque não acompanham o telejornal,
o que, no mínimo, é muito grave.
Esta é a qualidade dos apresentadores que temos nos diferentes canais
de televisão moçambicanos alvos de
crítica por parte de Mahel e do público
em geral. Público diferente daquele
que avalia o apresentador em função
do que vestiu. Público interessado no
conteúdo.
Apresentadores que tão cedo se tornaram pouco humildes e com tendência para a arrogância. Gente famosa.
Pessoas que não sabem se comportar
no estúdio e acham que já chegaram
ao cume da sua carreira profissional
quando só começaram a gatinhar. Comunicadores que tão cedo caíram na
rotina, porque faz tempo que a criatividade anda longe deles.
Apresentador é um comunicador. Aquele que domina as técnicas
de comunicação. Que conhece os
truques para atrair a atenção do público. Com jeito para entreter e manter os telespectadores presos ao seu
programa até ao fim. Uma pessoa
humilde e com uma boa cultura geral.
Apresentadores com estas características contam-se com os dedos de uma
mão porque a maioria, essa, está muito
longe de ser considerada como tal.
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da população.
Enquanto isso, Carlos António, residente em Hlamankulo, lamenta o facto de o seu nome não constar da lista,
quando na hora de levantamento das
famílias a beneficiarem da iniciativa, o
seu nome foi inscrito.

mais recônditas da província em particular e do país em geral, através da
iniciativa presidencial designada por
“Programa de Energia para Todos” ,
lançado pelo Presidente da República
Filipe Jacinto Nyusi, em meados do
ano passado.
No que se refere aos casos ligados
aos pedidos de contratos e ligação
ilegal de energia eléctrica, aquele
responsável apelou aos utentes a
dirigirem-se aos balcões de atendimento da EDM preconizados, de
modo a evitarem incorrer no risco
de serem enganados por indivíduos
que não possuem nenhum vínculo
contratual com a empresa, evitando e
reduzindo sobremaneira as constantes reclamações aliadas a casos de
contratos (malparados).
Aliás, a fonte avançou, num outo
desenvolvimento, que só na semana
finda, foram detidos pela Polícia da
República de Moçambique (PRM), em
Chimoio, dois jovens com idades não
superiores a trinta anos, indiciados de
vandalização e roubo de material eléctrico, ocorrido concretamente na zona
residencial de Nhauriri, arredores da cidade de Chimoio, cujos prejuízos estão
avaliados em mais de doze mil meticais.
Refira-se que embora o problema
de energia já tenha sido regularizado,
pelo menos 30 famílias ficaram horas a
fio sem energia eléctrica na sequência
desta vandalização de cabos eléctricos.
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EDM em prejuízo
- Em causa vandalização e roubo de material eléctrico
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A Electricidade de Moçambique (EDM), Área do Serviço ao Cliente de Chimoio, capital provincial de Manica,
contabilizou, nos primeiros três meses deste ano, um prejuízo na ordem de um milhão e quinhentos mil meticais, resultante da vandalização e roubo de material eléctrico.

Legenda

material sabotado para a produção
de objectos domésticos com enfoque
para panelas, baldes, ralos, entres outros utensílios caseiros.
A fonte explica que, por um lado, a
vandalização e roubo de

material eléctrico retarda o progresso
daempresaemtermosdaexpansãode
energia eléctrica aos habitantes e não
só, bem como afecta negativamente
na perda de somas avultadas de valores
que a empresa anualmente sofre.

Por outro, o entrevistado lamentou a questão desta situação estar a
ocorrer numa altura em que a EDM
está empenhada em responder às
expectativas do governo em atingir
uma cobertura global até às zonas
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stas. Isso é absurdo e penso que num
país sério não haveria de acontecer”,
defendeu Mário Eugénio, residente no
bairro da Mafalala, para quem não faz
sentido que os dirigentes dos bairros
e dos quarteirões sejam os primeiros a
beneficiar dos fundos em detrimento

ttp

informação e transparência, como
acima nos referimos.
“Fico sem perceber como é que
uma iniciativa destas que visa beneficiar as comunidades, as estruturas
locais não se preocupam em levar a
infirmação para o conhecimento de-
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Bino Lino

am

Carlos António

João Mbanguine, secretário do
bairro de Hlamankulo "B", disse ao“PÚBLICO” que o processo de atribuição
de subsídios às famílias afectadas pela
Covid-19 iniciou no dia 23 do mês passado. Mas antes de iniciar o processo
de pagamento, afirma, há outro processo que antecede, que é a verificação das listas das pessoas inscritas.
“Como sabem, este processo é
muito complexo, por exemplo, aqui
no nosso bairro foram inscritas 1.400
pessoas, mas o Instituto Nacinal de
Acção Social (INAS) só enviou a lista de
175 pessoas”, disse a fonte.

t.m

QUAL AVERSÃO
DA ESTRUTURA LOCAL?

BENEDITO COBRISSUA
Email: cobrissua@gmail.com
A informação foi avançada por
Oliver José, chefe do departamento
comercial da EDM - Área do Serviço ao
Cliente de Chimoio, numa entrevista
ao Jornal Público, que tinha em vista
saber acerca dos consecutivos actos
de vandalismo e roubo de material
eléctrico que a empresa tem sofrido,
bem como o impacto que isso pode
vir a causar no seio da população.
Sem avançar dados comparativos, Oliver José disse que os casos de
roubo de material e assessórios da
EDM, têm causado enormes prejuízos
à empresa, para além de deixar muitas
famílias às escuras durante períodos
indeterminados, dependendo da
EDM envidar esforços para repor os
danos em detrimento do bem-estar
da população, o que não tem sido fácil
por causa da natureza do trabalho que
é de extrema delicadeza.
As unidades residenciais de Nhauriri,
Nhamatsane, Centro Hípico, Nhamaonha e Chinfura respectivamente, são
as zonas vulneráveis da urbe, que mais
registam casos de roubo de material
eléctrico, segundo relatos avançados
pelo responsável da EDM naquela parcela da província.
Do material eléctrico roubado,
destacam-se cabos de média tensão,
sendo que os prevaricadores usam o
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O apoio em valores monetários aos moçambicanos afectados pela Covid-19, agora nas cidades de Maputo
e Matola, depois de beneficiar os residentes da Beira (a cidade mais castigada pelo ciclone Idai), está a criar
uma grande agitação, com pessoas de todos os estratos sociais a acorrer às administrações dos bairros em
busca de dinheiro gratuito.
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Subsídios agitam cidadãos

“O meu nome não consta da lista,
depois de inscrito quando se fazia o
levantamento das pessoas que deviam beneficiar do apoio. Agora eles
estão a dizer-me que devo aguardar
pela segunda fase, mas na primeira
lista constava o meu nome. Há muita
falta de transparência neste processo,
porque nem são todas as pessoas que
se deviam benficiar deste valor”, referiu,
ajuntando que a prioridade devia ser
dada aos idosos, crianças órfãs e doentes crónicos.
Ofélia Albertina Wiliamo, residente
em Hlamankulo, referiu que apesar de
não se notar a falta de transperência
no seu bairro, verifica-se a falta de organização porque há pessoas que se
inscreveram, mas os seus nomes não
constam das listas, facto que poderá
condicionar o seu direito aos fundos.

Te

A equipa do “Público” fez-se ao
terreno e verificou “in loco” a agitação
de pessoas que, na ânsia de dinheiro,
permanecem horas a fio nas administrações dos seus bairros à espera
de serem chamadas para receber o
valor. Trata-se das primeiras três parcelas mensais, no total de quatro mil
e quinhentos meticais (4.500,00MT),
atribuídas a cada família moçambicana, no âmbito do que o Governo
fixou em apoio aos afectados pela
Covid-19.
Na verdade, o Governo fixou mil
e quinhentos meticais ao mês e por
cada família moçambicana, sendo
que o valor que está a ser pago neste
momento é correspondente aos primeiros três meses, Janeiro, Fevereiro e
Março, respectivamente.
À volta deste fundo de assistência
humanitária, há muito que se tem
dito, com alguns actores a levantarem
a questão da falta de informação sobre o assunto e, outros, a ausência de
transparência na atribuição dos fundos, em que os chefes dos quarteirões
e os secretários dos bairros aparecem
como os primeiros beneficiários, no
lugar da população.
Na sua ronda pelos bairros de Ka
Maxaquene, Hlamankulo, Mafalala
e outros, o “Público” conversou com
várias pessoas que manifestaram a
sua indignação em relação ao curso da
iniciativa, em que se despontam várias
desinteligências, a destacar a falta de
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ZAQUEU MASSALA
Email: kmassala@gmail.com
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Garimpeiro ilegal leva
líder tanzaniana aos calabouços
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Tmcel dinamiza negócio

Ca

A Moçambique Telecom (Tmcel) colocou, recentemente, à disposição
do mercado, particularmente ao segmento empresarial, um serviço tecnológico inovador denominado Reverse Data Billing, que visa imprimir
maior fluidez ao negócio.
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AV I S O
A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente
autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse
efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado: Para publicação no «Boletim da
República».
SUMÁRIO
Conselho de Ministros:
Decreto n.o 24/2021:
Revê as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar
a Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 17/2021, de 6 de Abril.
CONSELHO DE MINISTROS
Decreto n.º 24/2021
de 26 de Abril
Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da pandemia
da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º
17/2021, de 6 de Abril, ao abrigo do disposto na alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º
10/2020, de 24 de Agosto, o Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho, decretados no
artigo 1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 3
(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e instituições públicas
e privadas, no território nacional.

o

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

ss
O novo serviço da operadora de
telecomunicações moçambicana
permite aos clientes de empresas
acederem gratuitamente às plataformas digitais, nomeadamente páginas, subpáginas e aplicativos na internet de empresas específicas, com ou

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E. P.

ARTIGO 4

no

e Ntchiquitchi Ligaga e eram ambos
naturais de Cabo Delgado.
O número crescente de incidentes,
ataques e fatalidades envolvendo mineiros ilegais na concessão da MRM é
uma grande preocupação para a empresa e para as comunidades locais, cujas aldeias se encontram sob pressão,
devido ao afluxo de mineiros ilegais de
cidades distantes, províncias vizinhas
e outros países. As práticas inseguras
por parte dos mineiros ilegais, que são
normalmente supervisionados ou coagidos por sindicatos de contrabando
ilegal de pedras preciosas, financiados
por comerciantes estrangeiros que
operam na região, continuam a resultar na perda desnecessária de vidas
humanas na região. No âmbito da
responsabilidade social, a MRM forneceu duas clínicas de saúde móveis
para apoiar 10 comunidades no Posto
Administrativo de Namanhumbir, que
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ambulatória para o Centro de Saúde
de Namanhumbir. Construiu ainda três
escolas primárias com 13 salas de aulas
e seis (6) casas de professores, em Nanune, Mpene e aldeias de Nseue.

s:

anteriormente dependiam de uma
única instalação de saúde.
De Março de 2017 a Agosto de 2020,
foram realizadas mais de 125.000 consultas e construída uma enfermaria
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Outras informações avançadas pela
porta-voz da VIa Sessão Ordinária do
Conselho Executivo Provincial (CEP),
em Niassa, Alocre Saide Jaime, indicam
que esta é uma iniciativa já apreciada,
concordada e aprovada por se considerar vital para o desenvolvimento do
sistema informático para a gestão hospitalar de pacientes, bem como sobre
os dados das pessoas que necessitam
de atendimento sanitário.
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O Coordenador-geral do projecto
“Desenvolvimento de um Sistema
Hospitalar para Gestão de Pacientes”,
Damasco Chalenga, defende que
nele estão contidas cinco fases, de entre as quais, a projecção, auscultação
e pedido de financiamento; concepção do sistema; implantação; teste da
eficácia do programa na melhoria da
gestão de dados hospitalares; e formação dos usuários.

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) deteve, no passado dia 22 de Abril, uma cidadã de nacionalidade tanzaniana acusada de
liderar a rede de garimpeiros ilegais, que opera na área de concessão da
Montepuez Ruby Mining.
Trata-se de Aisha Assumane, que
residia, até à altura da sua detenção,
na vila de Nanhupo, em Montepuez.
Assumane foi detida na cidade de
Montepuez.
A detenção de Assumane resulta do
trabalho investigativo levado a cabo
pelo SERNIC na sequência da morte de
dois garimpeiros ilegais, ocorrida a 02
de Abril corrente.
A indiciada é apontada como
uma das principais líderes da rede de
garimpeiros ilegais em Montepuez e,
igualmente, peça-chave no comércio
ilegal de rubis.
A cidadã tanzaniana é acusada de
chefiar o grupo do qual faziam parte os
dois garimpeiros ilegais que perderam
a vida na sequência do desabamento
de uma mina artesanal na área de concessão da Montepuez Ruby Mining.
Em vida, os garimpeiros ilegais respondiam pelos nomes de Beka Mariatabo

CEP CONCORDANTE

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

am

ção no país.
Na fase preliminar, segundo revelou
Damasco Chalenga, prevê-se arrancar
com a inclusão do Hospital Provincial
de Lichinga e seis Centros de Saúde
localizados na capital do Niassa, nomeadamente, do Centro da Cidade,
Namacula, Chiuaula, Nzinge, Massenger e Chiulugo e, posterior envolvimento dos outros estabelecimentos
que se encontram ao nível de todo
Moçambique, mercê da disponibilidade de recursos financeiros.

gr

haverá pretensões de se conter alguns
suplementos para a gestão financeira,
farmacêutica e administrativa, na qual
as entidades encarregues estão em
fase de apreciação, aprovação e negociação do orçamento a partir do
Estado e parceiros de cooperação para
posterior execução, sendo que para
que o pensamento seja real, recursos
há que não se podem dispensar, dentre eles o financeiro e o humano, este
último, segundo ele, já em sua posse,
através da própria mentora da inova-

Damasco Chalenga

le

Alocre Saide Jaime

O Coordenador-geral do projecto
diz que com a implementação desta iniciativa são esperados resultados
como a constituição de uma base
de dados composta por diversas informações de interesse clínico; a manutenção de um registo electrónico
de informações relevantes sobre as
intervenções terapêuticas, suas implicações e resultados; a disponibilização
dum histórico de saúde do paciente
para auxiliar decisões terapêuticas tomadas; a redução da tramitação física
de processos entre os diferentes sectores-chave ou unidades de saúde; e a
flexibilização do acesso aos resultados
de exames e recomendações médicas
do paciente.
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Em exclusivo ao “Público”, o Coordenador-geral do projecto, Damasco
Chalenga, afirma que a principal finalidade desta iniciativa é desenvolver um
sistema informático para gestão hospitalar de pacientes.
O que na verdade se pretende, segundo Chalenga, é criar o sistema de
gestão hospitalar de dados de paciente; instalar e configurar os recursos
necessários para rodá-lo no contexto
real; testar a eficácia do programa
na melhoria da gestão de dados relevantes na rotina hospitalar, numa
situação simulada e de campo; e treinar os profissionais de saúde (possíveis
utilizadores) para lidar com o sistema
informático para o efeito.
Conforme o entrevistado, a ideia
surge por causa da reflexão sobre
algumas dificuldades passadas por
todos, principalmente aquando da
necessidade de consultas ou tratamentos hospitalares, em que, na hora
de atendimento pelos clínicos, vezes
há em que estes profissionais não têm
em consideração o historial ou a radiografia do paciente, se o mesmo, por
exemplo, sofre de alguma alergia.
“O historial pode existir nos processos clínicos físicos, mas leva o seu tempo
para vasculhá-los para posteriormente
fazer uma combinação em todos eles
naquilo que foi a consulta anterior para
com o presente diagnóstico do paciente. Então, por causa desta dificuldade,
achamos melhor conceber um sistema
que possa criar uma base de dados
que sirva para uma consulta mais pormenorizada, tendo em conta o historial”, justificou tendo acrescido que“mas
também, existe uma outra dificuldade
que temos notado que se um paciente
vai ao Banco de Socorros e é, por conseguinte, internado, muitas vezes os
familiares que não têm informação do
quarto em que está internado perdem
mais tempo à procura, quando se pode
localizar através do tal sistema, usando
o apelido ou a própria identidade do
doente”.
E esclareceu ainda que “neste momento, ao nível do Governo não temos indicação de que haja alguma
província que esteja a usar este sistema
no país. Mas posso dar o exemplo de
Portugal que já se serve dele. Se calhar,
nós podemos ser fiéis que nos inspiramos neste projecto a partir deste país e
vimos que temos capacidade para podermos desenvolver um sistema igual”.
O Coordenador-geral disse que se
está, neste momento, na fase piloto.
Porém, após a conclusão do desenho,
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Chalenga destacou ainda que os
sectores prioritários a serem abarcados pelo projecto, numa primeira fase,
são: banco de socorros, laboratório de
análises clínicas, atendimento externo,
medicina, maternidade, pediatria,
cirurgia, ortopedia, bloco operatório,
farmácia, banco de sangue, estatística,
centros e postos de saúde.
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Orçado em pouco mais de 12.250
mil meticais, a Universidade Rovuma (UniRovuma), extensão de
Niassa, em parceria com a Matrix
Group, Lda, sediada em Maputo
e prestadora de Serviços de Informática, irá implementar um projecto denominado “Desenvolvimento de um Sistema Hospitalar
para Gestão de Pacientes”, inspirado a partir de Hospitais Públicos
de Portugal, na Europa.
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Público

Público

ARTIGO 5
sem saldo de dados (crédito) nas suas
contas.
Com este serviço, as empresas
registarão um crescimento na consulta e consumo dos seus serviços, pois
os clientes móveis da Tmcel não terão
barreiras para o efeito.

(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias consecutivos todas
as pessoas que tenham tido contacto directo com casos confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) apresentar um comprovativo de teste de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) com resultado negativo ao SARS-CoV-2, realizado no país de origem nas últimas 72 horas antes da
partida, ficando isentos de regime de quarentena;

12

Público

Público

Segunda-feira 03 de Maio de 2021

ARTIGO 9
(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas, nos espaços
públicos, nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais, centros comerciais e de
prestação de serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semicolectivos de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, privilegiando as de
fabrico comunitário, com a finalidade de cobrir o nariz e a boca, nos termos recomendados pelo
Ministério que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de casos relativos a prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso de máscara devidamente
comprovada.
ARTIGO 10
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ARTIGO 14
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de saúde, fora do
(Autorização de Voos)
Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro pessoal de Mantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros para determinasaúde particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19, incluindo os abrangidos pelo artigo dos países.
8 do presente Decreto.
ARTIGO 15
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a materialização das medidas previstas no presente artigo.
(Aulas)
1. Mantém-se a autorização para a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino PriARTIGO 11
mário, Secundário, Técnico Profissional, Formação de Professores, Formação Profissional e
Ensino Superior em todo o território nacional.
(Validade dos Documentos Oficiais Caducados)
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e) Cidade de Montepuez
f) Cidade de Mocuba;
g) Cidade de Nacala;
h) Cidade de Cuamba;
i) Distrito de Boane;
j) Vila de Boane;
k) Vila de Marracuene;
ARTIGO 16
l) Vila de Manhiça;
m) Vila da Massinga; e
(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais
n) Vila de Gondola.
de Diversão e Equiparados)
3. O recolher obrigatório não abrange:
1. É autorizada a reabertura de casinos, museus, teatros, cinemas, auditórios, galerias, centros a) Os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite interrupção, na
culturais e similares, não devendo estes exceder 40% da capacidade máxima do local, com prossecução do interesse público;
observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
b) As deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
2. Mantem-se encerrados:
c) Outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou necessidade imprea) as discotecas;
terível, desde que devidamente justificados.
b) as salas de jogos;
c) as piscinas públicas, excepto as dos estabelecimentos hoteleiros com uso exclusivo pelos
ARTIGO 18
hóspedes destes, não devendo exceder 30% da sua capacidade máxima;
d) os ginásios da classe C e outros locais públicos e privados para a prática de exercícios físicos,
(Cultos, Celebrações Religiosas, Conferências e Reuniões)
excepto para atender às questões terapêuticas, devidamente comprovadas; e
1. Enquanto vigorar a situação de calamidade pública, nos cultos, conferências, reuniões e cee) os bares.
lebrações religiosas, o número de participantes não deve exceder 30% da capacidade máxima
3. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da legislação específica.
de cada local e o máximo de 50 pessoas em locais fechados e 100 pessoas em locais abertos,
4. São interditos, em todo o território nacional, os eventos sociais privados, por um período devendo-se respeitar o protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
de 30 dias, sem prejuízo dos actos de registo de casamentos, que podem continuar a decorrer 2. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas e após prévia avaliação pelo
com observância rigorosa das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, poderá ser autorizada a realização
restringindo-se ao máximo de 20 pessoas.
de conferências e reuniões, com um número de participantes não superior a 300 pessoas.
5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas, mantendo-se:
a) a autorização para passear e praticar actividades físicas nos espaços definidos para pedestres,
ARTIGO 19
como passeios e calçadões, sem aglomerações; e
b) a prática de mergulho em alto-mar.
(Cerimónias Fúnebres)
6. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições desportivas de escalões 1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de participantes na
inferiores e seniores amadores.
realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 20 (vinte) pessoas.
7. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, mantém-se autorizado sob condição de 2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de COVID-19 não
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, o regresso aos deve exceder 10 (dez) pessoas.
treinos das selecções e equipes nacionais, com compromissos internacionais.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e cerimónias fúnebres, de8. É autorizada a abertura de ginásios das Classes A e B, não devendo exceder 30% e 15% da capaci- vem observar rigorosamente todas as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
dade máxima, respectivamente, com observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias. 4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas necessárias ao
9. É autorizada a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado Moçambola, mantendo-se cumprimento do disposto no presente artigo.
interdita a presença nde público, com observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
10. A retoma das competições é condicionada a realização de testes regulares de COVID-19,
ARTIGO 20
sendo que, os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao regime previsto no artigo 5 do
presente Decreto.
(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
11. As competições de ténis, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, Golfe, 1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o funcionamento das instituições públipatinagem, tiro, vela e canoagem, mantêm-se nas modalidades individuais, devendo apresentar cas e privadas deve observar as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
os respectivos planos de regularização das competições, face à COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem privilegiar o uso de
12. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9 horas às 19 horas, de Segunda- meios electrónicos.
-feira a Sábado, e das 9 horas às 18 horas, ao Domingo, feriados e dias de tolerância de ponto, 3. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para além das
sendo que os demais estabelecimentos comerciais mantêm o horário normal de funcionamento. previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
13. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número anterior deve obede- a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
cer o horário aplicado aos bottle stores.
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
14. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio devem funcionar c) arejamento das instalações;
com estrita observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, sendo d) redução do número de pessoas em reuniões ou locais de aglomeração, devendo-se garantir o
permitida a sua abertura a partir das 6 horas e encerramento às 20 horas.
distanciamento interpessoal de pelo menos 2 (dois) metros, exceptuando, situações inadiáveis
15. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a definição da capacidade do funcionamento do Estado.
máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que os gestores 4. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade máxima e sua
destes estabelecimentos são responsáveis pelo seu cumprimento.
respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que, os gestores destas institui16. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a adoptar o horário ções são responsáveis pelo seu cumprimento.
das 9 horas às 13 horas, permanecendo encerrados aos Domingos, feriados e nos dias de tole- 5. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem fazer-se presente
rância de ponto, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade patronal a qual emitirá orientações
ao domicílio, depois do fecho.
necessárias e aplicáveis.
17. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6 horas às 19 horas, 6. Na impossibilidade de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, deve adoptarficando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
-se o regime de rotatividade das equipas de serviço.
18. São canceladas todas as licenças de porta aberta e suspensa a atribuição de novas licenças. 7. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se confunde com
19. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo tipo de bebidas dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que assegurem a continuação do
alcoólicas, bem como as de restauração.
trabalho em casa, havendo condições.
20. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de conveniência, 8. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do trabalho em domicílio.
é das 5:00 horas às 20:00 horas.
9. A medida prevista no número 6 do presente artigo não abrange os funcionários e agentes do
Estado que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança.
ARTIGO 17
10. Nos eventos do Estado, o número de participantes não deve exceder a 100 pessoas, excepto
em casos de natureza imperiosa, desde que devidamente justificados.
(Recolher Obrigatório)
1. Mantém-se o recolher obrigatório das 22:00 horas às 4:00 horas, durante 30 dias, na cidade
ARTIGO 21
de Maputo e em todas cidades as capitais provinciais.
2. O recolher obrigatório previsto no número anterior estendese aos seguintes locais:
(Inspecções)
a) Cidade de Chókwè;
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, a Inspecção Nacional de Actividades Econób) Cidade de Maxixe;
micas (INAE), as inspecções sectoriais, o Ministério da Saúde (MISAU), a Polícia da República
c) Cidade de Dondo;
de Moçambique (PRM) e Polícias Municipais, devem zelar pelo cumprimento das medidas
d) Cidade de Moatize;

ou

na
l

oj
or

e/
no
v

t.m
//
s:
ttp

:h

am

gr

le

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

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

Te

ARTIGO 8

ARTIGO 13

o

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

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

na
ln

ARTIGO 7

2. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com
as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes, algumas instituições de ensino ou regiões do País, podem interromper as suas actividades lectivas presenciais
ou iniciá-las a posterior.
3. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no País.

ARTIGO 12

Ca

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

1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos temporários;
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, quando caducados, são considerados válidos
até 31 de Maio de 2021.
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b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada no país seja
positivo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde apropriado para fins
terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o internamento definido pelas autoridades competentes; e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério que superintende a área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao confinamento
em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 14 dias, contados a partir da data de
colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou estrangeira que necessitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de tempo ou que façam uma viagem de
curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não apresentem o teste PCR
para SARS COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de quarentena ou sujeitam-se ao teste às
expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da COVID-19 ao
entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é autorizado pelo Ministro que superintende a área da saúde.

26 DE ABRIL DE 2021
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(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo Governo no
âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.

(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
ARTIGO 31
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades ﬁnanceiras devem ser providos em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
(Dever de Colaboração)
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a deﬁnição da capacidade máxima e Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades públicas e
sua respectiva aﬁxação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores destas instituições são privadas têm o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e
responsáveis pelo seu cumprimento.
agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde pública, na pronta satisfação de
solicitações, que justiﬁcadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concreARTIGO 24
tização das medidas previstas no presente Decreto.

(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias e entra em vigor a partir das 0 horas do dia 27 de
Abril de 2021.

(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram informação pública sobre a evolu- Aprovado pelo Conselho de Ministros, no dia 20 de Abril de 2021.
ção da pandemia no país e, devendo reservar espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social públicos e privados devem assegurar a disseminação das Publique-se.
medidas para o combate e contenção da propagação da pandemia da COVID-19 previstas no
presente Decreto.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

pontos de entrada e saída de mercadorias, pese embora em 2020, a
província ter registado pelo menos
um caso.
“Nós conseguimos estancar a fuga
ao fisco, assim como o contrabando.
Não se nota nenhum destes crimes na
província, pelo menos em 2021”, sublinhou Manuel Quinze.
Na mesma ocasião, o Presidente
do Conselho Empresarial do Niassa,
Inocêncio Sotomane, louvou o gesto
do Estado, considerando que as viaturas irão contribuir no alargamento da
base tributária e na melhoria do processo de arrecadação de receitas.
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Esta informação foi avançada pelo
Secretário de Estado, em Niassa, Dinis
Vilanculo, durante a entrega de três
viaturas à delegação da AT. Na altura,
Dinis Vilanculo, referiu que apesar
dos desafios e do abrandamento da
economia nacional, devido a vários
factores, com destaque para a Covid-19, terrorismo, desastres naturais e
das acções da autoproclamada Junta
Militar da Renamo, esta realização na
colecta de receitas denota um grande
empenho, dedicação e entrega abnegada dos funcionários da Autoridade
Tributária, em Niassa.
Por isso, o Secretário de Estado do
Niassa sublinhou que a Autoridade
Tributária é desafiada a capitalizar o
investimento feito com a aquisição
desses meios, incrementando cada
vez mais a cobrança de receitas e contribuir para o cumprimento da meta
anual para 2021 fixada em 724 Milhões de Meticais.
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ARTIGO 30

Autoridade Tributária supera
meta no Niassa
ou

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

(Mercados e Feiras)
ARTIGO 32
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e às 17:00 horas.
2. Excepcionalmente, mediante recomendação das autoridades sanitárias competentes, os mer(Voluntariado)
cados podem ser encerrados.
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com vista a assegu3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a observância das rar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no presente Decreto.
medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas observam o horário de funcionamento
ARTIGO 33
dos mercados, observadas rigorosamente as medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes devem implemenARTIGO 25
tar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da COVID-19, nomeadamente através dos meios de difusão massiva, públicos
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
e privados, e de outros meios considerados adequados.
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais, agrícolas, pesqueiras e de construção mantém o seu funcionamento normal, devendo garantir a aplicação de
ARTIGO 34
medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 necessárias à protecção do pessoal
de serviço.
(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres avaliar sisARTIGO 26
tematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de aviso prévio e de alerta,
devendo notiﬁcar ao Governo para tomada de medidas necessárias.
(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos, públicos ou privaARTIGO 35
dos, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo, de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é obrigatório o uso de
(Desobediência)
máscara de protecção com a ﬁnalidade de cobrir o nariz e a boca, conforme recomendado pelas 1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime de desobeautoridades sanitárias.
diência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o uso de máscara, 2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
no limite máximo da lotação.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo de 10 dias, o juiz
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros, observa o horário ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva
normal de funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o recolher obrigatório.
por cada 2 dias de multa.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de higiene e
segurança sanitária.
ARTIGO 36
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e bens essenciais, por via dos transportes
(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
terrestres, marítimos e aéreos, assim como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas 1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da actividade ecoessenciais.
nómica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes termos:
a) multas, a determinar com base na legislação especíﬁca.
ARTIGO 27
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3 meses, em função
da gravidade da infracção; e
(Transporte Transfronteiriço)
c) cassação da Licença ou Alvará.
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças e sanitárias 2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das transgressões previstas no
devem reforçar as medidas de controle dos transportadores e motoristas que entrem no país número anterior, a INAE.
no âmbito do comércio transfronteiriço, impondo que os mesmos usem máscaras, e sejam 3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é instaurado o comsujeitos a acções de despiste, incluindo medição da temperatura e testagem, quando aplicável. petente processo ao Tribunal Judicial da área de ocorrência da infracção.
2. Para efeitos do previsto no número 1 do presente artigo, considera-se aplicável o disposto nos
números 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.
ARTIGO 37

Dinamismo na arrecadação de receitas

A Autoridade Tributária (AT),
delegação provincial do Niassa
superou, no primeiro trimestre
deste ano, a meta que tinha estabelecido no processo de arrecadação de receitas, ao colectar
para os cofres do Estado, 176,7
Milhões de meticais, contra 148,8
Milhões de Meticais previstos
inicialmente, o que corresponde
a uma realização de 118,78% e
1,60% de crescimento em comparação com igual período do
ano transacto.

na
l

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

26 DE ABRIL DE 2021

ARTIGO 29

REFORMA, MODERNIZAÇÃO E
EXPANSÃO
A entrega de três viaturas à Autoridade Tributária desta região do
país visa, de acordo com Dinis Vilanculo, promover um ambiente macroeconómico equilibrado e gestão das
Finanças Públicas, assente na segunda
prioridade do Plano Quinquenal do
Governo (PQG). Ao longo dos últimos
anos, o Governo tem vindo a desencadear um conjunto de medidas
de reforma, modernização e expansão deste sector tributário, impondo
uma maior eficiência e eficácia nas
suas acções e com a visão de se tornar
referência regional e internacional nos
respectivos serviços e controlo aduaneiro de excelência.
Assim, com a entrega de uma viatura para o “Posto de Cobrança Móvel” e outras duas para as Unidades de
Fiscalização e de Auditoria Tributária
e Aduaneira está já reforçado o conjunto de trabalho que a delegação
provincial vem realizando, numa altura em que Niassa conta com 4.151
contribuintes, sendo 1.373 do Imposto sobre o Valor Acrescentado e
2.778 do Imposto Simplificado para
Pequenos Contribuintes e que até
ao final de 2021, a meta é de atribuir
11.200 ‒ Número Único de IdentificaçãoTributária, que de Janeiro a Março,
pelo menos 1.136 já foram emitidos e
em posse dos proprietários.

ECONOMIA
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de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autoridades sanitárias.
ARTIGO 22

ARTIGO 23
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Manuel Quinze

Inocêncio Sotomane

“Com o Posto de Cobrança Móvel
pretende-se aumentar a capacidade
de atendimento local da Autoridade
Tributária de Moçambique visando
abarcar mais contribuintes e incrementar o volume de receitas do Estado”, fundamentou Dinis Vilanculo.
Até ao momento, o atendimento
aos contribuintes decorre somente
nas cidades de Lichinga e Cuamba e
nas sedes distritais de Mandimba, Marrupa e Lago, faltando ainda 16 para
completar a cobertura territorial.
Sobre este facto, Vilanculo reconheceu que a exiguidade de postos de cobrança faz com que existam cidadãos
e empresas que, para honrar com as
suas obrigações fiscais, são obrigadas a
percorrer longas distâncias e isso concorre para o aumento da fuga ao fisco.
No que concerne aos postos aduaneiros, em Niassa, os mesmos estão
localizados nos distritos de Mandimba, Lago e Sanga, especificamente no
Posto Administrativo de Matchedje,
incluindo duas delegações aduaneiras
em funcionamento nas cidades de
Lichinga e Cuamba.
Aqui, o Secretário de Estado, recomendou à AT para aumentar o
controlo do movimento de pessoas e
mercadorias, principalmente nas fronteiras com os dois países vizinhos, nomeadamente Malawi e Tanzânia.
Por seu turno, o delegado provincial da Autoridade Tributária, Manuel
Quinze, disse que o acto significava
o realizar de uma etapa, um ganho
e a maximização do rendimento da
arrecadação de receitas, tendo em
conta que, antes, o trabalho era feito
no meio de dificuldades e colocavaca
em causa, o cumprimento das metas
traçadas.
“Para nós, é um ganho porque são
viaturas que estão equipadas também
com maquinarias especiais para a atribuição de NUIT, cobrança de imposto
e actividade de educação fiscal, adua-

neira e procuração de impostos. Anteriormente era moroso”, referenciou o
delegado provincial.
Sobre a meta anual calculada em
724,3 Milhões de Meticais na onda
para a instituição, Manuel Quinze
mostrou-se confiante no alcance e superação da mesma até ao próximo dia
31 de Dezembro.
Quanto à fuga ao fisco, Manuel
Quinze disse tratar-se de um fenómeno que está a ser estancado quotidianamente pela AT no Niassa através
do aperto à fiscalização nos principais

“A nossa contribuição é cada vez
mais próxima à Autoridade Tributária porque se nós temos empresas
saudáveis temos que aumentar o nosso contributo à tesouraria do Estado.
Este é o princípio básico para aproximar os contribuintes”, anotou positivamente o Presidente do CTA em Niassa.
Porém, ainda na mesma ocasião,
mesmo sem ter mencionado particularmente os tais impostos, Sotomane
considerou que há alguns destes
mesmos que estão sendo advogados
pelo órgão que presentemente tutela
‒ CTA ‒ que face ao novo Coronavírus
deveriam ser ligeiramente aligeiráveis,
isto é, aliviados pelo Estado Nacional.
“É verdade que numa situação de
Covid-19 há alguns impostos que
estamos a advogar que deveriam ser
ligeiramente aligeirados pelo Estado
Nacional. É melhor ter um número
grande de contribuintes e conseguir
chegar à meta do que incidir em
impostos sobre os grandes, médios
ou pequenos contribuintes, de uma
forma frequente”, frisou.

Dinís Vilanculo, Secretário de Estado do Niassa

Os bancos da primeira linha em Moçambique
O Banco de Moçambique, representado pelo seu governador,
Rogério Zandamela, voltou a considerar o Banco Comercial e de
Investimentos (BCI), o Banco Internacional de Moçambique (BIM) e o
Standard Bank, os melhores bancos do sistema financeiro do país,
em 2020, tal como no ano anterior.
Para o efeito, a metodologia proposta no referido Aviso segue uma abordagem de determinação de D-SIBs
que assenta numa pontuação média
de três indicadores com pesos distintos, designadamente: tamanho, com
um peso de 50%; interligação, com
um ponderador de 25% e, substituibilidade, com um peso de 25%.
Após o cálculo de cada indicador, as
pontuações obtidas pelo Banco Central para cada instituição indicam que
o BCI foi, em 2020, o principal banco
importante do sistema, com 278 pontos, um aumento de 12 pontos comparando com o ano anterior, 2019.
Em segundo lugar permaneceu o
BIM com 257 pontos, contra 228 pontos conseguidos em 2019. O Standard
Bank também permaneceu na terceira
posição, tendo registado 159 pontos

Rogério Zandamela, Governador do Banco de Moçambique

em 2020, um aumento de 15 pontos
comparando com o ano anterior.
As instituições bancárias acima são
consideradas principais porque a sua
pontuação excede os 130 pontos. De
acordo com o artigo 8, do Capítulo II
do Aviso n.º 10/GBM/2018, de 22 de
Outubro, as instituições de crédito cuja
pontuação esteja compreendida entre
65 e 130 pontos são designadas quase
importantes, é o caso do Absa Bank
Moçambique, que também permaneceu na mesma posição de 2019 (quarta),

ao registar 68 pontos em 2020, contra
110pontosconseguidosnoanoanterior.
O artigo 8, do Capítulo II do Aviso n.º
10/GBM/2018, de 22 de Outubro, sobre
as Instituições de Crédito Domésticas de
Importância Sistémica (D-SIBs), é que estabelece que o Banco de Moçambique
deve publicar, até ao dia 30 de Abril de
cada ano, a lista de instituições de crédito
classificadas como D-SIBs ou quase
sistemicamente importantes (Quase DSIBs), com base nos dados reportados a
31 de Dezembro do ano anterior. P
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alvo abrangidos na segunda fase e a
chegada de mais imunizantes está
dependente da sua disponibilidade
no mercado internacional.
Na habitual conferência de impren-
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Técnicos e quadros a diferentes níveis, do Instituto Nacional de Segurança
Social (INSS), na província de Tete, acabam de aprimorar, na vila de Songo,
distrito de Cahora-Bassa, os seus conhecimentos em matéria de atendimento
aos utentes do sistema de segurança social obrigatória e ao público em geral.

gr
le
tamente na vertente da segurança social obrigatória, regulada pelo Decreto
51/2017, de 9 de Outubro, aprovado
pelo Conselho de Ministros.
A Delegação provincial do INSS,
tendo em conta o papel estratégico
do município da Beira, manifestou o
interesse de trabalhar de forma articulada com esta instituição, no âmbito
da mobilização e consciencialização
dos trabalhadores que exercem as
suas actividades no sector informal da
economia, com vista à sua inscrição no
sistema de segurança social, como garantia do seu futuro social, nomeada-

mente quando estiverem na reforma,
facto que foi prontamente acolhido,
por parte da edilidade, que é conhecedora dos grupos-alvo e o seu espaço
geográfico.
Importa sublinhar que o INSS tem
solicitado apoio, em todo o país, a diferentes autoridades locais, nomeadamente governamentais e municipais,
visando a localização e mobilização de
trabalhadores informais para a sua inscrição no sistema de segurança social,
que têm sido enquadrados no regime
de trabalhadores por conta própria
(TCP).

tos e óbitos.
Entretanto, segundo a fonte, a consolidação destas conquistas requer
que a luta contra a pandemia seja assumida de forma contínua e consci-

em Inhambane, nesta última cidade
envolvendo a província com o mesmo
nome e a de Gaza.
Durante a formação os participantes
beneficiaram de conhecimentos múltiplos, mais concretamente em temas
sobre noções das relações humanas, a

noção da qualidade no atendimento,
comportamento proactivo e reactivo
na gestão de exigências, técnicas de atendimento e formas de actuar, técnicas
para lidar com uma reclamação, acomodação das técnicas de atendimento
interno, entre outros. P

ente.
Entre domingo e ontem, as autoridades sanitárias notificaram mais
duas vítimas mortais, elevando para
809 o cumulativo de óbitos devido
à doença. O número de infectados
subiu para 69.725, com o registo de 50
novos casos.
A proporção de recuperados regista
uma tendência crescente. Ontem
foram declarados mais 426 curados,
contribuindo, assim, para a redução de
casos activos.
Entretanto, o Instituto Nacional
de Saúde (INS) adverte que o país ainda está num cenário que favorece
a aceleração do número de casos e o
surgimento de uma terceira vaga de
transmissão.
Assim, o INS considera que a alta
mobilidade de pessoas pode estar
por detrás da persistência e lembra a
necessidade de observância de medidas como isolamento, para o corte das
cadeias de transmissão.
Segundo o director de Inquéritos
no INS, Sérgio Chicumbe, há descida
da taxa de positividade um pouco
por todo o país, sendo as províncias
de Nampula, Zambézia e Tete as que
apresentam mais resultados positivos
por amostras testadas.
Realçou que a África Austral regista
tendência de estabilização, com
Moçambique entre os países com
menor número de casos e óbitos por
milhão de habitantes.
Publicidade

Te
INSS ajuda Município da Beira

sa para a actualização dos dados sobre
a evolução da Covid-19, Matsinhe afirmou que Moçambique está a registar
uma redução progressiva da taxa de
transmissão, número de internamen-

Técnicos do INSS aprimoram atendimento público

o

Esta informação foi avançada pelo
Presidente do Conselho Autárquico
da Beira, Albano Carige António, durante uma visita à Delegação provincial do INSS de Sofala, no passado dia
26 de Abril.
Na ocasião, Albano Carige manifestou o interesse de ver a situação
de alguns trabalhadores da edilidade
esclarecida, em termos contributivos
ou de inscrição no sistema, tendo em
conta o seu futuro social e dos seus familiares e dependentes.
O edil da Beira, que foi recebido
pelo delegado provincial do INSS em
Sofala, Jaime Chicamisse, disse ainda
que a sua autarquia funciona com
trabalhadores de diferentes contextos
profissionais e de regimes contratuais,
nomeadamente os do quadro de pessoal da instituição, os contratados e
os sazonais, tendo aproveitado, para
o efeito, abordar o assunto no âmbito
das visitas de cortesia que está a realizar a instituições públicas e privadas,
que incluiu o INSS, com o objectivo de
relançar as relações institucionais existentes e o estabelecimento de novas.
As duas partes comprometeramse a criar uma equipa de trabalho,
através de pontos focais, que irá aferir
a situação real dos trabalhadores em
causa, bem como para determinar
o número total, tendo como pressuposto a própria legislação sobre a
protecção social no país, mais concre-
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outros.Tem sido prático, rápido e seguro fazer isso através dos canais digitais
do banco”, frisou.
Visivelmente emocionado, Amândio Pedro disse sentir-se lisonjeado
com o prémio, tendo exortado os outros clientes a usarem as plataformas
digitais do banco, também, como forma de prevenção contra a pandemia
do novo coronavírus.
ÀJoelmaSanjane,clientedoStandard
Bank há oito anos, coube um prémio de
cinco mil meticais: “Fiquei surpreendida
e satisfeita quando vi no telemóvel uma
mensagem a informar que eu tinha
ganho um prémio. Confesso que, inicialmente, desconfiei porque proliferam
no país muitas tentativas de burla. Mas
tudo mudou quando, depois, através do
QuiQ, confirmei que o dinheiro já estava
na minha conta”,afirmou.
Importa salientar que esta campanha, cujos prémios monetários são
avaliados em cerca de dois milhões
de meticais, vai decorrer até Setembro próximo, premiando um total de
216 clientes desta instituição bancária,
com valores que variam entre cinco e
vinte e cinco mil meticais. Habilitamse a participar no concurso os clientes
que realizarem cinco transacções por
mês, usando os cartões de débito,
QuiQ ou NetPlus.

A Delegação do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), na província de Sofala, prontificou-se a ajudar o
Conselho Autárquico da Beira na regularização dos seus trabalhadores, que neste momento se encontram em
situação não clarificada, do ponto de vista contributivo ou de inscrição no sistema de segurança social obrigatória,
neste caso o gerido pelo INSS.

Ca

Trata-se, segundo um comunicado de imprensa enviado à nossa
Redacção, de Rahema Djuma, Amândio Pedro e Joelma Sanjane, que
ganharam 25 mil, 20 mil e cinco mil
meticais, respectivamente, por terem
realizado operações como compra de
Credelec, aquisição de recargas para
telemóveis, transferências bancárias,
pagamento de serviços diversos em
POS e compras online.
A propósito do prémio, Rahema
Djuma, cliente do Standard Bank há
dois anos, disse que, geralmente, tem
recorrido ao cartão de débito e ao
NETPlus para realizar operações como
transferências de valores, pagamento
da facturas de água, compra de recargas de Credelec e de diversos produtos.
“Ganhei um prémio de 25 mil
meticais. Sinto-me feliz e abençoada.
Quando recebi uma mensagem do
banco a informar-me sobre o prémio,
inicialmente, não acreditei. Mas fiquei
sossegada ao constatar que o dinheiro
tinha mesmo entrado na minha conta”, contou Rahema Djuma.
Cliente do banco há três anos,
Amândio Pedro foi, igualmente, premiado com 20 mil meticais: “Tenho
efectuado, com muita frequência,
pagamentos de serviços como facturas de anúncios nas redes sociais, entre

INSS ajuda Município da Beira
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Foram, recentemente, premiados os primeiros 27 vencedores da campanha milionária denominada “Adira, Transaccione e Ganhe”, com a
qual o Standard Bank pretende impulsionar o uso dos cartões de débito, QuiQ e o NetPlus.

ras classificadas como sistémicas.
O crédito a clientes bruto, excluindo

ss

Vencedores da campanha
milionária premiados

mentar de 15% imposto pelo Banco de
Moçambique para instituições financei-

no

As comissões líquidas reduziram
em 245,85 milhões de Meticais face a
2019, reflexo das restrições impostas
na mobilidade dos cidadãos e das
medidas para mitigar os impactos da
pandemia sobre os clientes.
A conjugação entre o crescimento
do produto bancário e a manutenção
dos níveis dos custos de estrutura face
ao ano passado, resultou num rácio de
eficiência de 51,45% em 2020, o que
reflecte uma ligeira degradação face
ao ano anterior, o que configura um
aumento de 0,34 pontos percentuais.
Relativamente ao Rácio de Solvabilidade, o banco manteve-se estável
face ao período homólogo, atingindo
24,54% em Dez. 2020 (24,98% em
Dez.2019), acima do mínimo regula-

Estas doses juntar-se-ão a outras a
serem adquiridas pelo Orçamento do
Estado (OE) e pelo mecanismo do sector privado.
A informação é partilhada numa
altura em que mais de 53 mil pessoas
já foram abrangidas pela segunda
fase de imunização. Matsinhe afirmou
que o processo envolveu, maioritariamente, diabéticos, reclusos e funcionários dos serviços prisionais que
receberam a primeira dose do imunizante desenvolvido pela Universidade
Oxford e AstraZeneca.
Acrescentou que o país há vacinas
disponíveis para cobrir os grupos-

//

RESULTADOS DETALHADOS

O País deverá receber, até ao final
do ano, seis milhões de doses de
vacinas contra a Covid-19, no âmbito da iniciativa global COVAX,
revelou, ao “Público”, a directora
nacional-adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe.

s:

bancáriosdigitaiscomooInternetBanking
eoCelularDaki,eaindaapossibilidadede,
sem deslocação ao balcão, poder fazer a
adesão e/ou reactivação destes canais,
quer pelo site do Banco, quer através das
linhasdeapoioaocliente.

Mais imunizantes a caminho do país

o crédito com recursos consignados,
teve uma evolução positiva ao cifrarse em 68.102,65 milhões de Meticais
em 31 de Dezembro de 2020, contra os 61.930,06 milhões de Meticais
apresentados no período homólogo,
reflectindo essencialmente o crédito a
particulares num cenário económico
desafiador para o crédito à economia.
Os depósitos de clientes atingiram
151.857,03 milhões de Meticais, evidenciando um aumento de 21,12%
relativamente ao valor registado em
Dezembro de 2019 (125.378,63 milhões de Meticais).
No que se refere aos capitais próprios, estes totalizaram 20.150,34 milhões
de Meticais em Dezembro de 2020,
um incremento de 1.244,03 milhões
de Meticais, comparando com o igual
período do ano anterior.
Em suma, estes resultados demonstram que o banco manteve adequados níveis de liquidez, conjugados
com elevados níveis de robustez, não
obstante os desafios enfrentados pela
economia e pelo sistema bancário,
devido aos efeitos negativos da Covid-19 durante o ano de 2020, colocando o banco numa posição ainda mais
sólida para enfrentar novos desafios.
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BCI anuncia resultados favoráveis
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Em 2020, o BCI obteve um desempenho financeiro positivo, com um crescimento global do Activo de 17,27%, ao
fixar-se em 191.436,46 milhões de Meticais face a 163.242,76 milhões de Meticais
em 31 de Dezembro de 2019.
Não obstante o ambiente macroeconómico desafiador, impactado
fortemente pelos efeitos da pandemia,
o banco redefiniu, de forma rápida e ágil,
as suas prioridades e as suas operações,
reforçando o seu apoio às famílias, negócios, empresas e sociedade em geral.
O BCI disponibilizou, igualmente,
aos seus clientes, cujas actividades e
rendimentos foram negativamente afectados pela pandemia, a possibilidade
de contratarem moratórias de capital e/
ou juros.
Com vista a salvaguardar a segurança
dosseusclientesecolaboradores,obanco
promoveu, de forma activa, o uso das
diversas soluções alternativas de serviços

Apesar da pandemia global

NACIONAL
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ECONOMIA
Apesar dos desafios impostos
pela pandemia DA Covid-19, o
Banco Comercial e de Investimentos (BCI) conseguiu, ano passado, atingir um desempenho
favorável nas três principais dimensões de quotas de mercado,
nomeadamente: Crédito, Depósitos e Activos, tendo atingido, no
final do ano, 27,40%, 26,43% e
24,39%, respectivamente.
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Tratou-se de uma acção formativa e de capacitação institucional de
quadros nessa área, levada a cabo pelo
INSS, que se enquadrou na estratégia
da instituição que visa a adequação
da forma de trabalhar com o público,
tendo em conta a nova dinâmica do
mercado.
Segundo Aniano Tamele, chefe do
departamento central de Recursos
Humanos do INSS, que falava em
Songo na abertura do curso, em representação da direcção-geral da instituição, o objectivo da capacitação foi de
ajustar os procedimentos apropriados
para o atendimento ao público na função pública, para o caso vertente no
INSS, tendo em conta que algumas
reclamações que têm sido feitas por
utentes do sistema recaem sobre a
qualidade do atendimento oferecido.
Muitas vezes, explicou, nem é
devido à negligência ou por outros
factores adversos, mas sim por algum
desajustamento de certas técnicas e

práticas usadas pelo funcionário, que
carecem de actualização, quer do
ponto de vista técnico-científico, quer
tecnológico ou mesmo legal.
Para Daniel Manuel Simbanai, delegado provincial do INSS em Tete, esta
capacitação é de enaltecer, tendo em
conta a sua importância e o momento
oportuno da sua realização, uma vez
que, nos últimos dias, a instituição está
a ser desafiada a melhorar a sua imagem, face à introdução de novos mecanismos de atendimento institucional, em que cresce uma necessidade,
constante, da satisfação dos utentes
do sistema.
A capacitação de Songo contou
com 28 participantes provenientes
das direcções distritais do INSS em
Tete, bem como alguns técnicos idos
dos serviços centrais. Capacitações
idênticas já tiveram lugar, recentemente, em Namaacha, província de
Maputo, levadas a cabo pela delegação do INSS da cidade de Maputo, e
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Administradora Executiva para Área de
Recursos Humanos, Iolanda Cintura.
Refira-se que nos últimos oito anos
o índice de mulheres em posição de
liderança na EDM cresceu oito por
cento, passando de 18, em 2014, para
26 por cento em 2021, um registo que
vai ao encontro do compromisso assumido pela Empresa de elevar a pre-
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no entanto, que Moçambique tem ainda um longo caminho a percorrer no
que diz respeito à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e
emancipação feminina.
Com transmissão online, o Webinar
foi realizado no âmbito das comemorações do 7 Abril, dia da Mulher Moçambicana, tendo como moderadora a
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Graça Machel, activista social

dade e competência do seu corpo docente, como também, asTIC devem ser
consideradas nas iniciativas ou projectos de fortificação da capacidade de resiliência da sociedade e das instituições
de ensino face às crises sociais resultantes de guerras, terrorismo, eventos
climáticos e os outros desastres naturais.
É de destacar o apoio do Banco
Mundial, através do Projecto MozSkills,
na disponibilização de apoio para o aumento da largura de banda internacional da MoRENet dos actuais 6 Gigabits
por segundo (6 Gbps) para 60 Gigabits.
Este apoio inclui outras actividades
a serem implementadas de 2021 a
2024, como sejam, a contratação de
serviços de acesso e uso de bibliotecas electrónicas, o estabelecimento
de repositórios científicos nacionais,
a contratação de serviços de plataformas Anti-Plágio Académico, a localização, no país, de plataformas de
eLearning como o Moodle e de videoconferência de apoio aos processos
de ensino e aprendizagem como o
Zoom, Microsoft Teams, CISCO Webbex, dentre outras.

o

ação dos processos de ensino, aprendizagem e de investigação, tomem
em consideração e participem, de
forma activa, na reflexão e debate dos
aspectos relacionados com o uso de
TIC para alargar a cobertura geográfica
do ensino, para melhorar a qualidade
de ensino, para combater a fraude académica, para melhorar os processos e
sistemas de gestão académica e pedagógica, e para promover a inclusão
de género e de pessoas com deficiência no ensino superior e no Sistema
de Ciência, Tecnologia e Inovação de
Moçambique.
É convicção do ministro de que para
as instituições de ensino superior e de
investigação científica não perderem
a sua relevância na Era Digital, devem,
com carácter urgente, delinear estratégias de satisfação das necessidades dos
jovens que constituem a maior população estudantil no Ensino Superior.
Daniel Nivagara, referiu ainda que as
IES devem trabalhar no sentido de encontrar formas baseadas na qualidade,
diversidade, relevância dos programas
de formação que oferecem, e na quali-

Daniel Nivagara, Ministro da CTES

MoRENet para servir de plataforma
nacional de partilha de recursos de TIC,
na qual, instituições nacionais de ensino
superior e de investigação têm acesso
a ligações nacionais e internacionais de
comunicação de dados de alta velocidade, permitindo o acesso e partilha
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O Governo, através do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (MCTES), enaltece o crescimento da Rede de Instituições
de Ensino Superior e de Investigação de Moçambique (MoRENet),
pelo facto de interligar e fornecer
serviços de TIC, incluindo o acesso
à Internet de banda larga para 180
Instituições de Ensino Superior
(IES) de investigação científica e de
Ensino Técnico Profissional (ETP),
contra 26 instituições em 2015.

Te

le

Governo enaltece instituições de investigação

O Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Daniel Nivagara, falava durante a cerimónia de abertura
da 3ª Edição da Conferência Anual da
MoRENet, realizada semana finda,
evento que juntou Reitores, Directores
das IES Públicas e Privadas, dirigentes
das Instituições de ETP e de Investigação Científica, com o objectivo de reflectir sobre o Papel das Redes Nacionais de
Ensino, Investigação e o seu Contributo
no Ensino e Aprendizagem no Contexto da Pandemia da COVID-19.
Como refere o dirigente, o Governo de Moçambique estabeleceu a
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sença feminina na organização até 40
por cento, em 2030. Neste momento,
a Empresa detém 18% de mulheres
no quadro dos recursos humanos, um
número considerável se se tiver em
conta o facto de a EDM operar num
sector tradicionalmente masculino.
Numa mensagem enviada às trabalhadoras, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, o PCA da EDM, Mar-
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- Afirma Graça Machel
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Na ocasião, Graça Machel mostrouse bastante satisfeita com os passos que
a EDM está a dar em matérias de igualdade de género. “Em Moçambique,
não conheço outra empresa que tenha
uma estratégia de empoderamento
da mulher tão completa, com uma
responsabilidade transversal e com
indicadores, forma de monitorização
e avaliação muito bem estabelecidos”
salientou a oradora, para depois acrescentar que“é preciso divulgar mais esse
tipo de abordagem”.
Graça Machel desafiou as mulheres
da EDM a fazerem uso da Estratégia
de Género para planear o seu próprio
crescimento dentro e fora da empresa.
Para a activista, as mulheres devem
também apostar no empreendedorismo e criar empresas de referência no
sector energético, contribuindo para o
alcance da meta universal de electrificar todos os moçambicanos até 2030.
“Da EDM deve sair a nova geração de
empreendedores que vai dirigir e controlar o sector de energia em Moçambique”, recomendou.
O Presidente do Conselho de Administração da EDM, Marcelino Gildo,
disse que a empresa prioriza questões
de género e tem estado a dar passos
muito importantes e concretos na valorização da contribuição das mulheres
para o desenvolvimento do sector energético. Marcelino Gildo reconheceu,

EDM é uma referência
no empoderamento da Mulher

celino Gildo, reafirma o compromisso
de o Conselho de Administração continuar a assegurar a igualdade de direitos e oportunidades entre homens
e mulheres na empresa, combatendo
todo o tipo de discriminação e violência contra a mulher.
E porque o país e o mundo estão a
braços com a COVID-19, as mulheres
são chamadas a ajudar a sociedade a
vencer esta pandemia com“a sua liderança na disseminação de mensagens
e promoção de comportamentos preventivos e de segurança que ajudem
o mundo na retoma do desenvolvimento sustentável”, salientou Marcelino
Gildo.

gr

Graça Machel, política e activista
de direito humanos, considera a
EDM uma empresa modelo e de
referência nacional no que a implementação de políticas de equidade de género diz respeito. Esta
posição foi manifestada, recentemente, durante uma reflexão sobre a temática do empoderamento da mulher no meio corporativo.

PUBLICIDADE

de informação entre elas e com as suas
congéneres internacionais.
Entretanto, o ministro apelou os
dirigentes das IES e de investigação
científica para que, neste momento
de grande pressão para o acesso e uso
de plataformas digitais para a continu-
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ALERTA SOBRE GRIPE AVIÁRIA

GOVERNO APOIA POPULAÇÃO
DE SALAMANGA
Com a doação da TZU Chi Foudation, Governo da província de Maputo,
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“ É um esforçoo para o qual apelamos a todos os criadores da nossa
província a tirar o máximo proveito,
aderindo à campanha de vacinação
ded animais, cujo complemento são
os banhos carracicidas.
As carraças, para além de causarem
doenças, com altas taxas de mortalidade, também criam danos a nível
do sistema reprodutor dos animais,
provocam obcessos e feridas e, estes
males reduzem a produção e produtividade animal.
“No dia 10 de Abril do corrente ano,
foi lançada a campanha de vacinação
animal a nível nacional. Na ocasião,
dissemos que a vacinação animal na
nossa província é determinante para
garantir uma produção de carnes cada
vez mais competitiva, com o aumento
de qualidade e quantidade.
A pecuária é um ramo importante
no sector agrário, que tem uma expressiva contribuição na geração derenda
familiar,assimcomodeproteínaanimal.
Em 2020 o sector de pecuária na
província de Maputo registou uma
produção valorada de 9.665.076.44
Meticais. As carnes vermelhas registaram uma produção acumulada de
7.728,9 toneladas, oque representou
um aumento de 2.8 por cento comparativamente ao ano de 2019.
A província de Maputo conta com
um total de 106 tanques carracicidas,
sendo que es destes, 90 são públicos e
16 privados.

A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, encarregados de educação 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.
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pelo governo provinvial no valor de
1.295 mil Meticais.
“ O tanque carracicida ora entregue,
tem capacidade de 23 metros cúbicos
e, para além da sua reabilitação, foi
montado um sistema de água para o
abeberamento do gado bovino que
vai baneficiar os criadores de da localidade de Phazimane-Sede e povoados
de Ndlala, Manhica, Guamanda, Zicale
e Chucha, totalizando 112 criadores
com um efectivo de 3. 190 cabeçass.
“Entregamos este tanque carracicida numa altura em que o grande
desafio é a luta contra o roubo de
gado bovino na nossa província. É
um desafio para o qual já estamos a
conseguir resultados encorajadores, o
trabalho que está a ser realizado pelas
autoridades permite-nos ter a certeza
e afirmar que estew mal que prejudica
os criadoress será estancado brevemente”, anotou Parruque.
Os criadores de gado bovino do
sector familiar correspondem a 65,4
porcento do total de 36.460 criadores
da província de Maputo. A população
bovina ascende a 400 mil cabeças,
sendo que em 2020 morreram 602
cabeças por doença.
Na última campanha, o Governo
provincial de Maputo realizou um
investimento na reabilitação de 34
tanques carracicidas e, com este
tanque que entregamos, o número
aumentou para 58 tanques a funcionar em pleno.

am

Governador da Provincia de Maputo, Júlio Parruque

LC
IS, FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA EC
OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINA
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.
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O académico e especialista em
Sociologia, e Estudos do Ensino
Superior, Patrício Langa, considera
que Moçambique não possui uma
estratégia de internacionalização
do seu sistema de ensino superior,
muito menos das suas instituições,
e que a actual mobilidade académica internacional baseia-se nas relações de cooperação e solidariedade
entre povos e países, que é, na verdade, "um modelo em decadência".

s:

Ainda na cerimónia de entrega de
tanque carracicida, o timoneiro da
província de Maputo lançou um alerta
sobre a eclosão da gripe aviária na vizinha África do Sul.
“Queremos usar esta ocasião para
partilhar a informação triste que
recebemos dasautoridades veterinárias sul africanas, dando conta da
ocorrência do surto de influnza aviária,
que é uma doença que acata aves
doméswticas e selvagens, podenndo
o agente causador estar presente nas
carnes, ovos e outros sub produtos

derivados das aves”, alertou Parruque.
Dado que a províncis de Maputo faz
fronteira com a África do Sul, o governante que temos vinvo a citar pediu
a colaboração dos criadores no combate à gripe aviária ou influenza aviária
través da denúncia às autoridades veterinárias de quaisquer sinais de doenças nas aves domésticas ou ocorrência
de mortes em aves selvagens.

- Afirma académico Patrício Langa
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O Governador da província de Maputo, Júlio Parruque, em apoio aos criadores do Posto Adminiistrativo de Catuane, distrito de Matutuine, procedeu recentemente à entrega de um tanque carracicida de 23 metros cúbicos
que vai servir para banhar os animais daquela parcela da província de Maputo. Na ocasião pediu cumprimento
integral dos programas carricidas para garanir saúde animal.

Ensino superior sem estratégia
e/
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Júlio Parruque
pede cumprimento integral

A internacionalização, de acordo
com o académico, não deve ser confundida com troca de estudantes,
através da atribuição de bolsas de estudo. É, sim, um sistema caracterizado
pela competitividade “agressiva” entre
as nações e instituições de ensino superior, predominante, por exemplo, nos
Estados Unidos da América, no Reino
Unido, e na África do Sul.
“Parece radical, mas ainda não temos
um sistema de internacionalização do
ensino superior.Temos, sim, algum nível
de mobilidade internacional”, sentenciou Patrício Langa, que, para sustentar
esta constatação, referiu-se ao facto de
a totalidade ou a maior parte dos estudantes moçambicanos que se encontram a estudar na diáspora ter recebido
bolsas de estudo, tendo como principais destinos Portugal, China, Índia, Rússia e Argélia.“Foi no âmbito dos acordos
de cooperação, e não necessariamente
de uma internacionalização”.
“Estamos a falar de uma indústria
que mobiliza biliões de dólares da qual
Moçambique não faz parte e nem possui uma estratégia discursiva em relação a isso, senão retórica”, sublinhou o
académico, que fez uma apresentação
na terça-feira, 27 de Abril, na primeira
sessão do terceiro ciclo de palestras
alusivas aos 25 anos da Universidade
Politécnica, que decorre sob o lema
“Celebrar a Universidade, Perspectivar o
Ensino Superior no Século XXI”.
Uma das consequências da ausência
de uma estratégia de internacionalização do ensino é o facto de Moçambique ser pouco atractivo para estudantes provenientes de outros países:
“A proporção destes (estudantes) no
nosso país ou sistema é quase nula”.
Na ocasião, Patrício Langa apontou
a internacionalização como uma estratégia de“sobrevivência”das instituições
de ensino superior num mercado cada
vez mais competitivo, baseado no talento, em que a inovação e a extensão
têm mais relevância do que o ensino
propriamente dito.
Ainda sobre este tema, o académico
e especialista em Ciências da Educação,
Martins Laita, referiu que a internacionalização desempenha um papel de
extrema importância no desenvolvim-
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Durante a entrega do tanque carracicida, Júlio Parruque, depois de fazer
referência à importância da pecuária,
pediu aos criadres de Catuane e do
distrito de Matutuine, no geral, para o
cumprimento integral dos programas
de banhos carracicidas que as autoridades veterinárias determinarem,
como forma de combater as doenças e, desta forma, manter os animais
saudáveis. O tanque foi financiado

Para sua internacionalização

através do respectivo Governador,
Júlio Parruque, prcedeu, semana passada ao apoio à população de Salamanga, distrito de Matutuine que foi
afectada, por chuvas intensas.
O apoio destinado a 60 famílias,
consistiu na oferta de 20 quilogramas
de arroz a cada família, cinco quilogramas de feijão, cinco litros de óleo e
cinco quilogramas de açúcar.
Parruque garantiu à população
que o governo vai continuar a buscar
apoios junto dos seus parceiros de
cooperação para socorrer às populações afectadas na província de Maputo e, em particular, no distrito de
Matutuine.
“A população deve ter fé e esperança por dias melhores, dedicandose na produção de comida. Comida
fortalece o corpo para trabalharmos
mais, devemos aumentar os nossos
níveis de produção para aumentarmos, também, a nossa renda e,
deste modo, melhorarmos as nossas
vidas, pois com a nossa produção
abastecemos os mercados em Maputo, Boane entre outras outros. Os
extencionistas no distrito vão apoiar a
população a produzir mais e melhor,
ensinando as boas práticas”, garantiu
Parruque.
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Dos programas de banhos carracicidas
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Patrício Langa, especialista em Sociologia e em Estudos do Ensino Superior

ento das instituições de ensino superior
num mundo cada vez mais globalizado, onde impera o conhecimento.
Porém, chamou à atenção para o
facto de “a internacionalização implicar
uma abertura das instituições para mais
cooperação com as suas congéneres.
Da mesma forma que a mobilidade enriquece os docentes e estudantes que
nela participam, a internacionalização
é importante para o desenvolvimento.
A mobilidade tem uma relação directa
com a internacionalização. São dois
aspectos fundamentais para o desenvolvimento da ciência, das pessoas e
das nossas instituições”.
Intervindo na abertura do evento, o
reitor da Universidade Politécnica, Narciso Matos, explicou que o ciclo de palestras, que faz parte de um conjunto de
actividades que a instituição está a realizar, não visa apenas celebrar os 25 anos,
mas também reflectir sobre o futuro do
ensino superior em Moçambique, principalmente no período pós-Covid.
“Pretendemos reflectir sobre o modo
como devemos continuar a trabalhar
nestes tempos de mudança, mas mudança para frente. No princípio (a pandemia) parecia algo passageiro, mas
começa a ser consensual que temos
que aprender a trabalhar desta maneira, e cada vez melhor”.
OacadémicoeespecialistaemSociologia e em Estudos do Ensino Superior,
Patrício Langa, considera que Moçambique não possui uma estratégia de
internacionalização do seu sistema de
ensino superior, muito menos das suas
instituições, e que a actual mobilidade
académica internacional baseia-se nas
relações de cooperação e solidariedade
entre povos e países, que é, na verdade,
"um modelo em decadência".
A internacionalização, de acordo
com o académico, não deve ser confundida com a troca de estudantes,
através da atribuição de bolsas de es-

tudo. É, sim, um sistema caracterizado
pela competitividade “agressiva” entre
as nações e instituições de ensino superior, predominante, por exemplo, nos

Estados Unidos da América, no Reino
Unido, e na África do Sul.
“Parece radical, mas ainda não temos
um sistema de internacionalização do
ensino superior. Temos, sim, algum nível
demobilidadeinternacional”,sentenciou
Patrício Langa, que, para sustentar esta
constatação, referiu-se ao facto de a totalidadeouamaiorpartedosestudantes
moçambicanos que se encontram a
estudar na diáspora terem recebido
bolsas de estudo, tendo como principais
destinos Portugal, China, Índia, Rússia e
Argélia. “Foi no âmbito dos acordos de
cooperação, e não necessariamente de
uma internacionalização”.
“Estamos a falar de uma indústria
que mobiliza biliões de dólares da qual
Moçambique não faz parte e nem possui uma estratégia discursiva em relação a isso, senão retórica”, sublinhou o
académico, que fez uma apresentação
na terça-feira, 27 de Abril, na primeira
sessão do terceiro ciclo de palestras
alusivo aos 25 anos da Universidade
Politécnica, que decorre sob o lema

“Celebrar a Universidade, Perspectivar o
Ensino Superior no Século XXI”.
Uma das consequências da ausência de uma estratégia de internacionalização do ensino é o facto de
Moçambique ser pouco atractivo para
estudantes provenientes de outros
países: “A proporção destes (estudantes) no nosso país ou sistema é
quase nula”.
Na ocasião, Patrício Langa apontou
a internacionalização como uma estratégia de“sobrevivência”das instituições
de ensino superior num mercado cada
vez mais competitivo, baseado no talento, em que a inovação e a extensão
têm mais relevância do que o ensino
propriamente dito.
Ainda sobre este tema, o académico
e especialista em Ciências da Educação,
Martins Laita, referiu que a internacionalização desempenha um papel de
extrema importância no desenvolvimento das instituições de ensino superior
num mundo cada vez mais globalizado, onde impera o conhecimento.
Publicidade
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MIVANY SHOP
(Aeroporto Internacional de Maputo)
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MABUKU
(Július Nyerere e Hotel Rovuma)
PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)
TAVERNA
(Costa do Sol)
TAVERNA
(Sommerschield)
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TAVERNA
(Mao-Tse-Tung)
TAVERNA
(Av. 24 de Julho)
TAVERNA
(Jardim dos Namorados)
TAVERNA
(Baia Mall)
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A Operation Water e o Governo de Moçambique acabam de anunciar uma parceria para o desenvolvimento
de infra-estruturas de água em todo o país, através de um contrato de concessão que irá apoiar 8 projectos de
água, estimados em 23 milhões de dólares americanos.
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Contou também com a presença
de Agnelo Laice, Director-geral da
MultiChoice Moçambique, que apresentou a Mega Tv e StrongLive como
novidades da grelha do programa.
“Daremos a nossa força no reforço do
conteúdo local para o benefício do
nosso país. No contexto dos 25 anos
em Moçambique, levamos o que de
melhor se produz em Moçambique
para o mundo e vice-versa”,frisou Laice.
Posteriormente, Vanuza Cândido,

s:

O Media Show 2021, que decorreu
no dia 28 de Abril, foi emitido directamente pela plataforma zoom e ainda nas páginas Facebook da DSTV e
GOtv, tendo contado com a participação de parceiros, media e artistas que
são Embaixadores das duas marcas.
Apresentado por Anabela Adrianopoulos e Celso Domingos, o evento, que passará a decorrer anualmente,
é único entre as empresas distribuidoras de canais em Moçambique.
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De manhã, o sol prestes a tocar a
linha fronteiriça entre a terra e o céu,
todas estavam completas no local
de partida da cerimónia. Quem devia começar era a anciã, chefe eleita
pelo “ndhuna” do Rei para liderar os
trabalhos da guerra contra os gafanhotos azuis e amarelos, portanto, os
mercenários mandatados pelos feiticeiros e, no entanto, antes da partida,
a líder toma a palavra e profere o discurso semelhante à simulação:
“Estão aqui os produtos colhidos
ontem nas últimas horas da tarde
nas zonas baixas, tais como a massaroca, a batata-doce, a “mathapa” e
algumas mandiocas etc… Então, a
partir daqui nwaxikolwani e ao longo do percurso de Muzondi até em
koseni, tudo que for útil nas machambas devemos colher sem problema, pois não se trata de nenhum
roubo, mas assim rege a regra do
“ndhongwe”. Todos os produtos
conseguidos serão adicionados aos
que temos, e logo que chegarmos
no destino faremos as refeições da
cerimόnia e outra parte faremos
oferenda aos deuses da terra.”
Nos tempos mais remotos,
até, sensivelmente, na década de
60, quando a demografia na sua
pirâmide apresentava índices bastante reduzidos da população, os
valores morais e culturais tinham
consideração, pois, todos viventes
eram submissos às ordens e diretrizes da terra. Por isso, facultava
os sucessos inerentes às cerimónias desta natureza, os resultados
atingidos eram eficazes e imediatos porque a informação chegava
aos residentes no sentido de não
saírem das suas residências da terra
que foi infligida pela calamidade.
Eram interditos de sair para realizar
quaisquer actividades das machambas, assim como a buscas de
estacas de construção de palhotas
na floresta. De facto, não apareciam
nas proximidades da rota e, então, o
programa decorria a mil maravilhas.
Portanto, para o início do programa,
e quando a anciã-chefe ordenasse,
esta era a primeira a “atirar a bala
para o ar”o que consistia em despirse, e todas as participantes no arranque da guerra seguiam o exemplo. Rigidamente deviam andar no
meio das machambas todas nuas,
assim regia a regra.
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NA HORA DA PARTIDA
As mães anciãs responsáveis,
posteriormente são eleitas no sentido de zelar as questões das calamidades impostas pelo feiticeiro, assim
como pela natureza na terra do rei.
A opção pela escolha desta faixa
etária consiste no facto das anciãs,
reunirem a condição, puramente,
natural que as atribui a permanência
no estado santificado, pois já estão
descomandadas na rotação lunar
confirmada pela menopausa, ao
que tudo indica, cessaram de perder
noites por questões ligadas à vida
sexual. Em detrimento dos anciões,
porque eles, uma vez e outra, “recordar é viver” ligam-se às amantes em
idade fértil, porque a andropausa só
reduz a constância e a fogosidade.
Neste contexto, às anciãs são incumbidas a missão de canalizar os assuntos desta natureza às instâncias
das estruturas de base vigentes, os
"madoda", a fim de colocar as preocupações das calamidades a olho
nu de todos, uma vez a situação
compromete a vida e o bem-estar
da população. Este povo pode culminar por refugiar-se em outras terras onde o estilo de vida é promissor.
Os “Madoda”, após a recepção das
preocupações de todos canalizam o
assunto aos “Tindhuna”. E estes, por
sua vez, conduzem-no ao rei.
Após a avaliação pelo líder máximo, notando este a imponência do
assunto, mandata os seus homens
com chifres de pala-pala em mãos
(trombeta real), para irem tocando
em todas aldeias, sinal sobejamente
conhecido de que no fim-de-semana em curso haverá uma reunião
geral com o Rei. E, todos aderem
a marcar presenca, a ka Mukhulu,
porque ouvir dizer não merece
registo. De facto, será nessa reunião
que irá dar carta branca à acção do
ndhongwe. Obviamente, ele governa as pessoas que vivem na sua
terra, permitirá que seja realizada
a cerimónia reivindicativa para pôr
fim à lastimosa situação que deixa a
terra sem comida.
Todas as anciãs responsáveis das
localidades do reino recebem informações pela equipa governamental constituída pelos anciãos ainda
com capacidade locomotiva nos
seus círculos e, por sua vez, enviam
outros elementos de apoio com
o objectivo de alargar o leque de
abrangȇncia territorial, facultando
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VAKITHY NYAMBUWE

Directora de Marketing, Comunicação
e Relações Públicas da Multichoice
Moçambique, justificou referiu que
“nós temos o melhor do desporto, as
melhores ligas, conteúdo infantil, seriados e novelas”.
Um dos pontos altos do evento foi a
revelação dos resultados obtidos pelos
estudantes moçambicanos no âmbito
do Multichoice Talent Factory(MTF).
Este projecto faz parte do investimento em responsabilidade social da empresa, e tem dado oportunidade a jovens talentosos de passarem por uma
formação na área cinematográfica.
A moçambicana Maira Tauacale
foi a vencedora para a categoria de
produção a nível da África Austral,
tendo sido premiada com uma bolsa
na prestigiada Academia de Cinema
de Artes Visuais e Performativas de
Nova Iorque (NYFA) por oito semanas.
“A Multichoice deu-nos oportunidade
de interagir com profissionais de toda
a parte do mundo”, explicou Maira,
vencedora do concurso MTF.
Durante o evento, a animação ficou
a cargo do músico Humberto Luís que
num formato Medley cantou alguns
dos seus maiores sucessos tais como
“Não Planejei, aconteceu” e “Nunca
vou deixar de te amar”.

Infra-estruturas de água
ganham investimento de vulto

na
l

A MultiChoice Moçambique realizou, em Moçambique, o Media Show 2021, um evento virtual inédito para
revelar as novidades e conteúdos disponíveis brevemente nas plataformas DSTV e GOtv.
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assim a difusão e sensibilização em
todos os seus círculos, convidando
todas as “santas” sobre a tão importante cerimónia! Não se esquece
igualmente de avisar o local que
dará o início e o término. Após recepção da permissão do Rei, as anciãs, primeiro reúnem-se entre elas
para o plano de acção da cerimónia
para o aniquilamento da dura situação imposta, mais dura ainda pelo
facto de não ser natural.

MultiChoice realiza Media
Show 2021

O contrato assinado quase em finais do mês passado, prevê uma concessão de 30 anos, a mais longa concedida pelo Governo, impactando numa
fase inicial, mais de 300.000 pessoas de
várias comunidades carentes.
É a primeira parceria públicoprivada em Moçambique e a segunda deste tipo em toda a África para o
fornecimento de água segura e limpa
e é também uma abordagem inovadora pois alavanca as eficiências das
fontes de capital do sector privado,
(sobretudo agências de crédito de exportação, instituições financeiras de
desenvolvimento e parceiros de capital com orientação filantrópica), garantindo ao mesmo tempo o apoio
total do sector público, na execução
de infra-estruturas básicas.
João Osvaldo Machatine, ministro
das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique, espera
que a iniciativa com a Operation Water
estimule várias outras iniciativas que
envolvam o sector público e privado
no desenvolvimento de sistemas de
água e saneamento em todo o país.
A falta de acesso a fontes de água
confiáveis é uma das maiores crises de
saúde pública em Moçambique e em
África no geral.
49% da população em Moçambique não tem acesso a fontes melhoradas de água doméstica para beber, cozinhar, saneamento e higiene
pessoal. Para quem tem acesso a
água limpa, maioritariamente depende exclusivamente de poços e
furos e de mulheres e crianças, que
usam até 8 horas do seu dia na recolha dessa água.
Mais de 80% da população acaba
por entrar nesta dinâmica diária, resultando em oportunidades limitadas de
educação, redução do empreendorismo e do desenvolvimento pessoal e
limitando as comunidades agrícolas à
agricultura de subsistência básica, em
vez da utilização dos recursos em todo
o seu potencial.
A parceria entre a Operation Water
e o Governo vai garantir que a água
seja entregue directamente às pessoas, eliminando a necessidade das
mulheres se dedicarem à recolha física
de água e dando oportunidade às crianças de frequentar a escola.
“A água é um alicerce fundamental
na vida e na criação de oportunidades.
O acesso sustentável à água potável
liberta tempo, energia e produtividade
de uma forma transformadora na vida
das pessoas, famílias e comunidades.
O objectivo da Operation Water reside
em catalisar este 'efeito cascata' em
Moçambique, e, consequentemente,
deter os ciclos de doença e pobreza
ao mesmo tempo em que se aposta
nas melhorias na saúde, educação
e igualdade de género", disse Ryan
Philips-Page, CEO da Operation Water
que ainda falou do futuro do projecto.
“Começámos em Moçambique mas
Angola virá a seguir. O nosso objectivo final é contribuir para o fim da
crise global da água e promover o
progresso social para os mais pobres e
marginalizados”.
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Para desencadear o impacto pretendido, a Operation Water fez uma
parceria com a ImpactHER e outras
organizações para desenvolver programas de empoderamento das mulheres, que fornecerão treinamento
em vários sectores para estimular a
economia.
“As mulheres que dedicam as suas
vidas para garantir água para as suas
famílias, não estão apenas privadas
do seu tempo e energia, mas também das suas esperanças e sonhos.
Assim que terminarmos de construir
os oito (8) locais, iremos fornecer as
ferramentas de que precisam para
encontrar maneiras significativas e
mais produtivas de investir o seu tempo e energia ”, acrescentou PhillipsPage. “Por meio dos nossos parceiros,
também forneceremos electricidade
para as comunidades que antes ficavam no escuro. Portanto, resolver
problemas com água e energia cria
muitas oportunidades interessantes
e empolgantes para todos na comunidade”
A Operation Water irá iniciar a construção dos sistemas de tratamento de
água no final de 2021, com a entrega
de água estimada para 2022.

AT encerra festividades do mês da Mulher
Caiu Sexta-feira, 30 de Abril, o
pano das festividades do mês da
Mulher, com a realização, entre
várias actividades, da homenagem a Glória Muianga, uma notável locutora da Rádio e Televisão
em Moçambique e premiação das
funcionárias da Autoridade Tributária a nível nacional. O evento,
dirigido pela Presidente da AT,
Amélia Muendane e realizado no
Auditório da Autoridade Tributária, marcou o fim das acções
promovidas pela instituição em
todo o País, no âmbito da passagem de 07 de Abril, Dia da Mulher
Moçambicana.
Fazendo as honras da casa, a Presidente da AT procedeu com a apresentação da homenageada, tendo percorrido a vastíssima bibliografia, desta
que é considerada uma das exímias
apresentadoras e produtora de rádio e
televisão em Moçambique.
Falando numa palestra subordinada ao lema “Os Desafios da Mulher
em Funções Masculinizadas”, Glório
Muianga não se fez de rogada, tendo
partilhado, com a audiência, a sua
experiência profissional, numa área
em que na época era predominantemente dominada pelos homens.
“Entrei para a Rádio no ano da independência e encontrei um ambiente
masculinizado, onde não havia locutoras locais (mulheres) e havia muitos
quadros portugueses. Para me integrar, apostei na qualidade do trabalho
que fazia e me empenhei na formação
que a Rádio disponibilizou”, relata.
Mais adiante, a antiga “estrela” de
comunicação social defendeu que “é

Foto de família

verdade que somos muitas mulheres
e que lutamos para ter mais representatividade na sociedade e nas nossas
organizações, porém, temos que o

Amélia Muendane, Presidente da AT

fazer, sem, no entanto, deixar de lado
as responsabilidades caseiras”.
Para além da palestra proferida por
Glória Muianga, o evento contou, ainda, com palestras de mais duas mulheres, nomeadamente, Sofia Cassimo
da CTA e Sharan Parmar, especialista
internacional em Inclusão de Género
e questões Sociais, Iniciativas Glasshouse, figuras que abordaram temas
sobre “Desafios Fiscais de Mulheres
Empresárias”e“Género, Inclusão Social
e Política Económica-Experiência Internacional”, respectivamente.
De referir que as celebrações do
mês da mulher decorrem ao nível
central, com réplicas a nível das delegações provinciais. O pontapé de
saída, foi dado a 8 de Abril pela Secretária-geral da Organização da Mulher
Moçambicana (OMM), Mariazinha

Niquice, com a realização de uma palestra, subordinada ao tema “Mulher
Moçambicana: Conquistas e Desafios
na Contemporaneidade”. Nela, Mariazinha Niquice defendeu que a mulher tributária deve continuar a pautar
pela transparência, honestidade e
vigilância nas acções institucionais por
forma a garantir o desenvolvimento e
a sustentabilidade do país. Referiu, ainda, que apesar de Moçambique ser
um exemplo no empoderamento da
mulher, ela, de forma geral e a (mulher) tributária, em particular, não deve
ficar na zona de conforto e pautar pela
exigência de igualdade absoluta, mas
sim, juntar sinergias e apostar num
diálogo permanente e com o domínio
da ciência e da tecnologia, lutar, lado a
lado com o homem para o bem-estar
da sociedade.
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saciáveis, eles preferem ficar ricos à custa do
sacrifício de todos os moçambicanos!
O mais grave, ainda, é o facto destes
casos de peculato, terem o seu expoente
máximo nos protagonizados por magistrados, contra os quais foram instaurados
10 processos-crime contra 12, em 2019,
totalizando 22 processos só nos últimos
dois anos, ou seja, se se recuar no tempo as
coisas ficam mais graves ainda.
Fiquei muito preocupado e triste quando a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, na sua informação anual à Assembleia da República sobre a situação da
legalidade no país em 2020 anunciou que
como consequência da prática do crime
de peculato, o Estado está a ser lesado em
grande medida.
Perante estes factos, não me consegui
conter e, nessa perspectiva, vou disferir
um potente xibakela aos corruptos que,
a avaliar pelo volume de estragos, sempre
que nasce o dia fazem planoso para roubar ao Estado.
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Se Samora Machel fosse vivo, estaria
muito decepcionado pelo rumo que o país
está a seguir, devido à sofisticação dos focos
de corrupção nas instituições públicas, envolvendo funcionários e agentes do Estado.
Segundo disse certa vez o Presidente
da República, Filipe Nyusi, quando se
referia a indivíduos que contornam todas
as regras para delapidar o Estado moçambicano, há especialistas em retardar o desenvolvimento do país.
O Estado moçambicano foi lesado em
pouco mais de 556,2 milhões de meticais
em casos de corrupção notificados o ano
passado, o que representa um aumento
em relação ao ano anterior, em que foram
retirados dos cofres públicos mais de 544
milhões de meticais.
Estes indivíduos, prefiro rotulá-los de
moçambicanos maus porque preferem
encher os seus bolsos a praticar rombos ao
Estado moçambicano que juraram servir
fielmente.
São gananciosos, ambiciosos e in-
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Há motivos suficientes para se
atribuir o Certificado de Mérito ao Executivo moçambicano, na pessoa do
respectivo líder, Filipe Jacinto Nyusi
que, desde o primeiro retumbar das
armas, em Cabo Delgado, mal consegue apanhar sono, antes de encontrar a solução para o problema.
O Governo quer mesmo restituir a
segurança àquela província que, no
mapa do mundo, está entre as mais
ricas em recursos minerais, incluindo
os hidrocarbonetos. Recentemente,
um acordo bilionário foi assinado na
cidade de Pemba, a capital provincial
de Cabo Delgado, entre o Ministério
da Agricultura e Desenvolvimento
Rural (MADER), e a United Nation Office Project Service (UNOPS). O acordo
em referência visa basicamente desenvolver, no âmbito da emergência,
vários empreendimentos sociais que
irão ocupar o grosso da população jovem, não poucas vezes aliciada pelos
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BONS EXEMPLOS
movimentos terroristas, por falta de
actividades ocupacionais.
Na verdade, esta é uma das formas
acertadas que o Executivo de Filipe
Nyusi encontrou para travar a onda de
recrutamento de jovens para aderir ao
extremismo que afecta alguns distritos, ao norte de Cabo Delgado, desde
Outubro de 2017.
Para já, no âmbito da implementação do Projecto de Emergência, serão
construídas, nos próximos meses, várias
infra-estruturas sociais, a destacar: 800
salas de aulas, 200 casas de professores,
10hospitais,43redesdeabastecimento
de água, 130 infra-estruturas comunitárias, 20.000 latrinas melhoradas e
40 casas de banho públicas, tal como
anunciou o Chefe de Estado, após a assinatura do acordo atinente à matéria. E
como se pode imaginar, não há obras
que se levantam sem o envolvimento
do capital humano, sendo que no caso
do projecto de emergência para a zona

norte, 32 mil vagas de emprego estarão
disponíveis, na sua maioria, para jovens,
os principais alvos de aliciamento pelas
redes terroristas.
O Governo de Moçambique conseguiu também convencer o Banco Mundial a aprovar a elegibilidade do país
para beneficiar-se do seu instrumento
de Alocação para Prevenção e Resiliência (PRA), “desbloqueando até 700
milhões de dólares em financiamento
para prevenir a escalada do conflito e
construir resiliência em Moçambique”.
Em paralelo, o Banco Mundial aprovou
uma doação de 100 milhões de dólares
da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) em apoio ao Projecto
de Recuperação da Crise do Norte de
Moçambique. Estes valores não significam apenas números, mas a pujança
de um Governo que quer soluções
sustentáveis para os problemas do seu
povo, por isso, o Certificado de Mérito
ao Governo, não faz mal.
Publicidade

