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TXEKALÁ
Troquei o meu cartão SIM para LTE 5G ready
e agora vibro com a velocidade da Internet.

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

Termos e condições aplicáveis.
A troca do cartão é grátis em qualquer loja Tmcel.
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DESTAQUE

- Inconformada, a Sociedade Civil apela ao veto do Presidente da República.
da Lei que Aprova o Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar, quando lhe for submetida para a promulgação.

Regalias geram barulho
A Assembleia da República apro-
vou, no dia 5 de Maio 2021, na 
generalidade e por consenso, o 
Projecto de Lei que Aprova o Es-
tatuto do Funcionário e Agente 
Parlamentar. O documento, que 
atribui privilégios e regalias es-
peciais aos funcionários públicos 
afectos à Assembleia da República 
(AR), está a ser contestado em 
muitos quadrantes da sociedade. 
Há um entendimento de que a 
lei aprovada dá um tratamento 
privilegiado a este grupo profis-
sional em contexto de restrições 
orçamentais causadas pelas mais 
diversas razões, como: as dívidas 
ocultas, que levaram à suspensão 
do apoio directo ao Orçamento 
do Estado; a queda de receitas do 
Estado, causada pela pandemia 
da Covid-19; a crise humanitária, 
devido aos ataques armados em 
Cabo Delgado. Entretanto, a socie-
dade civil por intermédio do Cen-
tro de Integridade Pública (CIP), 
recomenda que à Assembleia da 
República a rever o momento em 
que aprova as regalias destinadas 
aos seus respectivos funcionários e 
agentes, adiando por conseguinte, 
a introdução destas regalias para 
um momento em que o país goze 
de boa saúde financeira e ainda 
a ter em conta a situação de re-
strições que os moçambicanos 
atravessam, incluindo os fun-
cionários públicos afectos a out-
ras instituições. Ao Presidente da 
República, Filipe Nyusi, o CIP reco-
menda a vetar a Lei que Aprova o 
Estatuto do Funcionário e Agente 
Parlamentar quando lhe for sub-
metida para a promulgação.

contemporânea”, exemplificou para 
de seguida interrogar se, não haveria 
uma outra altura ou oportunidade 
para a AR agendar, debater e aprovar 
qualquer que seja regalia?”.

Salomão Muchanga clarifica ainda 
que a questão aqui não é ter estatuto, 
outrossim, é muito mais profunda. 
“É a incapacidade dos deputados 
de ver toda a imagem e o fundo de 
todos os ângulos sem resumir o país 
ao seu umbigo, é ter sentido de opor-
tunidade, racionalidade e empatia”, 
deplorou, salientando que, a AR  sem-
pre igual a si, atingiu o climax da irracio-
nalidade chamando a si, o condão de 
humilhar  gravosamente os moçam-
bicanos, que na sua generalidade, vive 
essa indignidade que tanto os ofende, 
num exercício de descentralização do 

hecem o reajuste salarial há dois anos, 
porque o Governo e os empregadores 
entenderam que não estão criadas 
as condições para tal, devido à crise 
económica, causada pela pandemia 
do novo coronavírus.

“Então, como é que a AR, institu-
ição que tem por missão defender os 
mais legítimos interesses do povo que 
os elegeu, vira costas ao seu patrão, 
aprova novos direitos e regalias so-
mente para seu pessoal. Onde está a 
equidade e justeza nesta acção. Será 
que a AR representa mesmo o povo?”, 
questionou o nosso entrevistado que 
de seguida observou que, a decisão de 
congelamento de reajuste salário não 
abrangeu somente o sector privado. 

“Não, esta decisão abrange todos 
os trabalhadores na Assembleia da 
República de Moçambique, incluindo 
os funcionários e agentes do Estado”, 
anotou.

A fonte considera ainda a atribuição 
de subsídio de sessão e de atavio, um 
absurdo. Em bom rigor, o nosso entrev-
istado considera a atribuição destes di-
reitos e regalias somente a funcionários 
e agentes parlamentares como uma 
questão também inconstitucional.

Argumento que “ao aprovar este 
estatuto, a AR faltou respeito ao país 
e aos moçambicanos, e acima de 
tudo, respeito ao bem público e pelas 
conquistas do povo moçambicano 
vertidas na Constituição da República. 
Por isso, só o Presidente da República, 
pode evitar que haja no país uma situ-
ação de caos, de violência, intolerância 
e de desrespeito pelos princípios basil-
ares de um Estado social”, referiu. 

mera questão de peso de consciência 
e de busca de parceria no seu despe-
sismo mas sim, uma questão de sonori-
dade, então deveriam ser os próprios 
deputados a descontar suas regalias 
para regalar os seus funcionários e 
agentes de mordomias infindáveis.

“Aqui não há voltas e nem espaço 
para depositar a conta na factura do 
cidadão comum, já encontra-se en-
forcado há décadas pelo salário de 
fome que nunca sobe”, frisou Salomão 
Muchanga, para de seguida, sublin-
har que “estamos perante o climax da 
irracionalidade. Na verdade, os fun-
cionários da Assembleia da República 
são vítimas dos deputados que não 
querem sujar as mãos sozinhos”. 

O líder da ND diz nutrir um senti-
mento de repúdio pelo facto de, estas 

O CLIMAX 
DA IRRACIONALIDADE

A Nova Democracia (ND) também 
não ficou indiferente a este golpe de 
misericórdia dado pela AR contra o 
povo moçambicano. Por isso, Salomão 
Muchanga, líder da ND, considera que 
atribuição destas reacções regalias aos 
funcionários e agentes parlamentares, 
mais do que uma questão legal, é uma 
questão de ética, probidade, empatia 
e sensibilidade para com o sofrimento 
dos moçambicanos.

“Os representantes do povo tinham 
o dever moral de recusar de forma 
firme serem cúmplices à perpetuação 
da condição deprimente dos moçam-
bicanos e moçambicanas”, disse.

Acrescentou que, se não fosse uma 

regalias terem sido aprovadas num 
momento em que o povo vive uma 
pobreza visceral, come capim e abate-
se de gastrite pela fome. “Isto tudo 
acontece agora que as crianças estu-
dam em baixo das árvores, milhares e 
milhares de deslocados desabrigados 
em Cabo Delgado, um povo num 
sofrimento sem paralelo na história 

saque diurno ao erário público. 
No entanto, o nosso entrevistado 

considera que não é apenas o Parla-
mento. “O saque é generalizado em 
instituições do Estado que nunca têm 
para os transportes, o pão, os medica-
mentos e os deslocados, mas sempre 
tem para a dignidade das elites. Isto 
é realmente o colapso do Estado, tal 
selva do Índico. Para não variar as três 
bancadas sempre unidas nas mordo-
mias, nivelam por baixo ao seu patrão 
e anunciam que não mais represen-
tam o povo senão a eles próprios já 
que à muito fazem da AR um hospital 
de doentes terminais de política. É a 
cessação da personalidade política”, 
disse Muchanga.

“A Nova Democracia repudia com 
veemência e desprezo esta peregri-
nação insensata ao erário público e 
convida os três ao retrato em tempo 
útil. Pois assim responsabilizam-se pelo 
caos do país enquanto agentes mobili-
zadores de guerra. Igualmente a Nova 
Democracia convida o chefe do estado 
a sacudir o capote e a salvar a honra do 
convento, se ainda pode!”, Concluiu.

O pedido de clamor ao Presidente 
da República veio também dentro de 
dirigentes do Estado. Um deles é Julião 
João Cumbane, Presidente do Con-
selho de Administração do Parque de 
Ciências e Tecnologias de Maluana.

Em carta ao Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi, refere o seguinte: Acudai vosso 
povo!

O Governo de Moçambique não 
deve viabilizar o saque dos cofres públi-
cos por partidos políticos com assento 
na Assembleia da República. Não deve! 
Chega de associações para delinquir! 
Chega de associações para roubar ao 
povo. CHEGA! Chega de associações 
para delinquir! Chega de associações 
para roubar ao povo. CHEGA!”.

Julião João Cumbane, conhecido 
como um defensor acérrimo do Gov-
erno e do Presidente da República 
considera na sua missiva que é agora 
que o princípio de separação de po-
deres deve ser observado com rigor!

“Aquele Estatuto do Funcionário e 
Agente Parlamentar não deve passar!”, 
recomendou para de seguida ape-
lar que haja respeito pelo erário dos 
moçambicanos e haja respeito pelo 
Professor, pelo Enfermeiro, pelo Polícia, 
pelo Soldado e pelo Médico!”.

Ainda na sua missiva, o PCA do Parque 
de Ciências e Tecnologia de Maluana 
questiona afinal, qual é a função da As-
sembleia da República? “É para fazer leis 
que penalizam o povo? E a função do 
Governo qual é mesmo? É arrecadar re-
ceita para financiar preguiçosos e malan-
dros escondidos nos partidos políticos? 
E os tribunais, que função têm? Fingir 
que aplicam lei que só condena o pilha-
galinhas e absolve tubarões?”

Por isso, a Filipe Nyusi, Julião João 
Cumbane pediu o seguinte: “Moral-
izai o Estado, Senhor Presidente! Só 
vós tendes legitimidade legítima para 
moralizar as nossas instituições”. 

CIP APELA AO VETO 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

que, pelo segundo ano consecutivo, 
foi adiada a discussão do salário míni-
mo dos trabalhadores moçambicanos 
alegando-se a baixa produção provo-
cada pela pandemia da Covid-19”, ob-
servou a pesquisadora do CIP. 

Prosseguindo, frisou que é neste 
contexto que surge a maior contesta-
ção pública aos privilégios dos fun-
cionários e agentes parlamentares, 
visto que o projecto de Lei aprovado 
pela Assembleia da República vai pres-
sionar ainda mais as finanças públicas, 
as contas do Estado e o imposto do 
cidadão moçambicano.

“Há entendimento de que os priv-
ilégios atribuídos a este grupo de pro-
fissionais poderiam ser equilibrados 
tendo em conta as necessidades de 
outros sectores do Estado”, anotou. 

Explica ainda que, segundo o Pro-
jecto de Lei do Estatuto do Funcionário 
e Agente Parlamentar, estes passarão a 
beneficiar, dentre outras, das regalias 
de aquisição da viatura de serviço a 
favor do funcionário em exercício de 
funções de direcção, chefia e de con-
fiança, tem direito a uma viatura de 
alienação ou quantia equivalente em 
valor monetário.

Entretanto, este direito abrange a 
demais funcionários de outros órgãos 
e instituições do Estado em funções 
equiparadas, mas o contexto da crise 
económica e financeira que o país 
atravessa, que se reflecte, por exemplo, 
na falta de transporte público nos prin-
cipais centros urbanos do país, é que 
faz ecoar críticas públicas aos privilé-
gios dos funcionários parlamentares. 
Tem ainda direito a assistência médica 
e medicamentosa, que é extensivo ao 
respectivo agregado familiar, cônjuge, 
filhos até 25 anos, ascendentes do 
casal, e demais familiares dependentes 
do funcionário. A assistência médica é 
prestada pelo Serviço Nacional de 
Saúde (SNS). 

No caso da assistência médica e 
medicamentosa, quando os medica-
mentos receitados não se encontram 
disponíveis nas farmácias do SNS, o 
funcionário ou agente parlamentar 
poderá recorrer às farmácias privadas 
nacionais. Igualmente, pode recorrer 
a laboratórios privados caso não exis-
tam condições nos laboratórios do 
sistema nacional. 

Tal como sucede com os demais 
funcionários públicos, o projecto de Lei 
prevê que o funcionário e agente par-
lamentar comparticipe nas despesas 
de assistência médica e medicamen-
tosa. A diferença que ressalta é que 
os funcionários do Estado de carreira 
geral não têm o direito de recorrer aos 
serviços de saúde privados quando in-
disponíveis no SNS.

Quanto ao subsídio de sessão, isto 
é, o funcionário e agente parlamentar 
tem direito a uma senha de presença 
diária denominada subsídios de ses-
são, entretanto, é criticado pelo facto 
de os funcionários do Estado de car-
reira geral não receberem nenhum 
abono pela presença no local de 
trabalho, não se compreendendo o 
porquê de se "pagar" ao funcionário 
parlamentar duas vezes pelo exercício 

da sua função.
O novo estatuto refere que o 

funcionário e agente parlamentar 
tem direito a receber anualmente 
um subsídio de férias, o que não 
acontece, por exemplo, com profes-
sores, médicos, militares e outros 
funcionário e agentes do Estado. 
Entretanto, o subsídio de férias não 
é exclusivo dos funcionários par-
lamentares, pois, os funcionários 
do Ministério das Finanças e de al-
gumas instituições por si tuteladas 
recebem o subsídio de férias.

Ao funcionário e agente parlamen-
tar é ainda atribuído o subsídio diário 
de alimentação, algo que não abrange 
os demais funcionários públicos. Este 
mesmo funcionário e agente parla-
mentar alegadamente porque está 
exposto a ambientes solenes e proto-
colares, tem direito ao subsídio de ata-
vio, o que significa valor para aquisição 
de vestuário para os efeitos de trab-
alho. Já ao funcionário e agente parla-
mentar, que tendo atingido o topo de 
carreira, e que não seja possível a sua 
promoção ou progressão, é atribuído 
o subsídio de diuturnidade.

CRESCIMENTO DA DESPESA 
ANUAL DA AR

Para a pesquisadora do CIP, as re-
galias aprovadas para os funcionários 
e agentes parlamentares não têm cus-
to especificado e explica que, caberá à 
Comissão Permanente da Assembleia 
da República regulamentar.

Uma análise à execução orçamen-
tal de 2017 a 2020 mostra que a As-
sembleia da República tem um nível 
de despesa de funcionamento eleva-
do e crescente a cada ano. As despe-
sas com salários e remunerações e 
outras despesas com o pessoal na As-
sembleia da República passaram de 
cerca de 757 milhões de meticais em 
2017 para cerca de 2,069 milhões em 
2020, um aumento de cerca de 173%, 
em um período de quatro anos, o que 
equivalente a um aumento médio de 
cerca de 328 milhões de meticais por 
ano, de 2017 a 2020.

Neste contexto, o CIP recomenda à 
AR a rever o momento em que aprova 
as regalias destinadas aos seus respec-
tivos funcionários e agentes, adiando 
a introdução destas regalias para um 
momento em que o país goze de 
boa saúde financeira e ainda a ter em 
conta a situação de restrições que os 
moçambicanos atravessam, incluindo 
os funcionários públicos afectos a out-
ras instituições.

Recomendou ainda à AR a propor, 
debater e aprovar a Lei que uniformize 
as regalias para todos os funcionários 
do Estado a fim de acabar com a per-
cepção de que há funcionários do 
mesmo Estado que gozam de mais 
direitos do que os demais, mesmo es-
tando no mesmo estágio de carreira. 

Ao Presidente da República, o CIP, 
deixou uma recomendação no senti-
do de vetar a Lei que Aprova o Estatuto 
do Funcionário e Agente Parlamentar 
quando lhe for submetida para a pro-
mulgação.

Aprovadas pela Assembleia da República

Sala de plenária da AR

Salomão Muchanga, líder do ND Estrela Charles, pesquisadora do CIP

ANSELMO SENGO                                     
Email: sengoans@yahoo.co.br

Entretanto, as reacções são várias, 
divergentes e vem de dentro do 
Estado e de fora. Por exemplo, algu-
mas personalidades ouvidas pela 
nossa reportagem consideram que 
a aprovação do nosso estatuto dos 
funcionários e agentes parlamenta-
res é uma questão de princípios não 
meramente jurídica. Entendem, que 
o pecado da Assembleia da República 
foi de ter aprovado estas regalias num 
momento atípico que caracteriza o 
nosso país, apontando a título ilus-
trativo, a situação da crise económica 
resultante das dívidas ocultas, a crise 
sanitária causada pela Covid-19 que le-
vou para o desemprego mais de sete 
mil moçambicanos, bem como, o ter-
rorismo em Cabo Delgado que além 
de provocar deslocados, centenas de 
desempregados, fez surgir a maior 
crise humanitária sem precedentes na 
história recente de Moçambique.

“Como podem ver, a questão aqui, 
é de princípios éticos e morais que a 
nossa AR provou não ter. Era impen-
sável para qualquer cidadão moçam-
bicano do bem que o parlamento iria 
fechar os olhos para toda esta situação 
que discutem e defendem nas sessões 
plenárias e atribuir, em forma de mi-
sericórdia mordomias de luxo aos seus 
assentes”, observou.

Na acepção do nosso entrevistado, 
que por razões de elegância solicitou 
anonimato, o parlamento ignorou o 
sofrimento da maioria dos trabalha-
dores moçambicanos que não con-

A sociedade civil, através do Cen-
tro de Integridade Pública (CIP) de 
Moçambique também posicionou-se 
em torno das regalias dos funcionários 
e agentes parlamentares. 

De acordo com a pesquisadora do 
CIP, Estrela Charles, o problema dos 
privilégios e regalias não é exclusivo de 
funcionários e agentes parlamentares, 
apontando como exemplos, outros 
órgãos de soberania, como a Presidên-
cia da República, o Tribunal Supremo, 
e ainda o Conselho de Ministros e a 
Autoridade Tributária (AT).  

Acrescenta que este assunto deve 
ser analisado dentro de um contexto 
mais amplo, em que os diferentes 
órgãos e instituições do Estado conce-
dem tratamento privilegiado aos seus 
funcionários e agentes, tendo em conta 
que, Moçambique atravessa restrições 
orçamentais que torna ainda mais in-
adequada a aprovação de gastos com 
funcionários e agentes parlamentares, 
aliado ao facto, de neste momento, mil-

cerca de 173%, em um período de 
quatro anos, o que é equivalente a 
um aumento médio de cerca de 328 
milhões de meticais por ano. 

Um parecer do Ministro da Econo-
mia e Finanças, datado de 04 de Maio 
de 2021, indica que a entrada em vigor 
da Lei do Estatuto do Funcionário e 
Agente Parlamentar vai acarretar um 
custo de cerca de 103.6 milhões de 
meticais para a sua implementação. 
Este custo, que está “dependente da 
existência e disponibilidade orçamen-
tal”, segundo Adriano Maleiane no 
seu parecer, é referente ao presente 
ano económico, significando que nos 
anos subsequentes o custo irá variar 
conforme os ajustes que forem efec-
tuados. A tendência será crescente.

“Presentemente, a AR tem cerca de 
350 funcionários e agentes. O custo 
de cerca de 103.6 milhões equivale a 
uma despesa média de cerca de 25 mil 
meticais por funcionário/agente por 
mês, destinado a subsídios adicionais 

hões de moçambicanos – incluindo 
funcionários públicos de outras institu-
ições - sofrem restrições devido à crise 
económica e financeira.

Para além disso, a entrada em vigor 
da Lei do Estatuto do Funcionário e 
Agente Parlamentar vai acarretar mais 
custos aos cofres do Estado. Nos últi-
mos 4 anos (2017 a 2020), os gastos da 
Assembleia da República (AR) com o 
pessoal têm vindo a aumentar signifi-
cativamente. 

A título de exemplo, a pesquisa-
dora do CIP fez saber que as despe-
sas com salários e remunerações e 
outras despesas com o pessoal na 
Assembleia da República passaram 
de cerca de 757 milhões de met-
icais em 2017 para cerca de 2,069 
milhões em 2020, um aumento de 

aos salários já auferidos por estes”, disse 
Estrela Charles.

PRIVILÉGIOS EM CONTEXTO DE 
RESTRIÇÕES 

 
De acordo com Estrela Charles, a 

Assembleia da República aprovou o 
instrumento que irá atribuir privilé-
gios e regalias aos seus funcionários e 
agentes, num contexto em que o país 
se encontra com níveis de produção 
baixa, com uma degradação do ambi-
ente de negócios e com necessidades 
crescentes de recursos para fazer face 
à pandemia da Covid-19, agravado 
pela crise humanitária causada pelos 
ataques em Cabo Delgado.

“A atribuição de privilégios aos fun-
cionários e agentes parlamentares 
acontece ainda num momento em 

DESTAQUE
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BUSINESS OR LEISURE?
O IMPORTANTE É 
QUE SEJA PELA LAM

MAPUTO-JOANESBURGO

Linhas Aéreas de Moçambique

VANTAGENS:
• 2 voos todas as Segundas, Quartas,

 Sextas e Domingos;

• Leve consigo 2 peças de 23kg na Classe Económica   
 ou 2  peças de 32kg na Classe Executiva;
• Descontos de até 40% em hotéis em Maputo e
  na África do Sul;
• Ganhe um voucher no Restaurante Bom Garfo
  na sua quinta viagem.

www.lam.co.mz

Publicidade

Situação da segurança na 
agenda do CC

PM adverte 
gestores públicos  

Reunida há dias, na sua sede na-
cional, em Maputo, na sua 59ª sessão 
ordinária, a Comissão Política deter-
minou também como matéria de 
análise, o programa do Partido para 
o ano 2021 e o balanço das eleições 
gerais, legislativas e das Assembleias 
Provinciais, sendo que a questão de 
segurança, quer para a província de 
Cabo Delgado, quer para Sofala e 
Manica, pela sua delicadeza, terá o 
maior destaque na sessão do partido 
a realizar-se nos dias 22 e 23, na Escola 
do Partido.

Foi a 30 de Abril último, quando a 
Procuradora-geral da República (PGR), 
Beatriz Buchili, dirigindo-se aos depu-
tados, no acto de prestação de contas 
do seu exercício anual, denunciou 
o desvio de mais de 556 milhões de 
meticais, dinheiro que foi retirado, ano 
passado, dos cofres de Estado pelos 
funcionários desonestos.

No seu informe ao Parlamento, a 
PGR disse ainda que o número de 
denúncias de actos de corrupção, en-
volvendo funcionários públicos, tem 
estado a aumentar, tendo-se reporta-
do à PGR 1343 casos, ao longo do ano 
passado. Deste número, refere Buchili, 
1221 processos foram autuados, 41 
arquivados por inexistência de crime e 
90 canalizados a outras jurisdições por 
serem ilícitos não penais.

Pelos vistos, o governo ouviu a 
queixa e está a tomar conta do as-
sunto, a julgar pelo seu último pronun-
ciamento, dirigido aos funcionários 
públicos. O Governo, através do 
Primeiro-ministro (PM), Carlos Agostin-
ho do Rosário, recomenda ao “uso 
racional e transparente dos recursos 
financeiros, materiais e patrimoniais 
do Estado, através de uma efectiva ob-

MIGUEL MUNGUAMBE                                      
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

O diplomata que falava última 
quinta-feira no final de uma reunião 
de ministros da Defesa da UE, em 
Bruxelas, lembrou que “Portugal já 
ofereceu metade do pessoal” para a 
missão europeia, acrescentando que, 
“na verdade, já enviou instrutores mili-
tares” que se encontram no terreno a 
dar formação aos militares moçambi-
canos, mas salientou que “esta missão 
portuguesa deve ser considerada 
como um adiantamento” e tem de ser 
“complementada” por outros Estados-
membros, o que disse esperar que 
aconteça em breve.

“A vontade política está lá e, com um 
forte contributo de Portugal, espero 
que os outros Estados-membros pos-
sam complementar a missão”, disse.

Na conferência de imprensa, no 
final da primeira reunião presencial 
de ministros da Defesa em Bruxelas 
(evento que não se realizava desde 
Agosto do ano passado, devido à 
pandemia da Covid-19), o Alto Repre-
sentante da UE para a Política Externa, 
que à entrada para o encontro já de-
stacara entre os pontos em agenda 
a discussão em torno da situação de 
Moçambique, revelou que deu in-
struções aos seus serviços para “acel-
erar o trabalho” com vista ao envio 
de uma missão de apoio à formação 
militar, tal como solicitado pelas au-
toridades moçambicanas, através do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação (MNEC).

que o país continue a gozar o ambien-
te de harmonia, estabilidade política, 
social e económica.

“A Frelimo regozija-se pela pron-
tidão das Forças de Defesa e Segu-
rança que operam no teatro operacio-
nal norte, em especial, que de forma 
patriótica tem estado a defender o 
país, a população e a soberania nacio-
nal”, refere um comunicado de imp-
rensa deste órgão, distribuído aos dife-
rentes órgãos de comunicação social.

A mesma nota refere que a Frelimo 
exorta a toda a sociedade a continuar 

dos desafio da Covid-19 e congratula 
os esforços desencadeados pelas au-
toridades para conter a propagação 
do vírus, cujos resultados se reflectem 
na redução do número de casos, in-
ternamentos hospitalares, óbitos e 
ainda no declínio da taxa de positivi-
dade média nacional.

“O progresso que o país alcançou no 
controlo da Covid-19 é uma conquista 
resultante do esforço e sacrifício colec-
tivo dos moçambicanos. Contudo, a 
população deve manter a observância 
das medidas de prevenção e combate 

A situação de segurança e ameaça territorial que as autoridades moçambicanas enfrentam nas regiões 
norte e centro do país, � gura na agenda da quarta sessão ordinária do Comité Central da Frelimo, a reunir 
nos dias 22 e 23 de Maio corrente, na Matola, província de Maputo, segundo deliberou a Comissão Política 
desta formação política.

Depois de a Procuradoria-geral da República (PGR), ter denunciado, 
o desvio de pouco mais de 556 milhões de meticais dos cofres do Es-
tado, o Primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, 
dirigiu-se aos funcionários públicos para apelar ao uso racional e trans-
parente dos recursos � nanceiros, materiais e patrimoniais do Estado, 
através de uma efectiva observância das normas e procedimentos de 
boa gestão da coisa pública.

Trata-se de um encontro que ini-
cialmente tinha sido agendado para 
Março de 2020 e foi adiado devido 
às restrições impostas pelo Governo 
para travar a propagação da pan-
demia da Covid-19.

Entretanto, ainda na 59ª sessão or-
dinária, a Comissão Política da Frelimo 
enalteceu o empenho do Governo na 
tomada de medidas enérgicas para 

a exercer o seu papel na consolidação 
da paz, unidade nacional e concór-
dia, intensificando o movimento de 
solidariedade, na busca de soluções 
para o alívio do sofrimento dos con-
cidadãos que vivem o drama do ter-
rorismo.

A Comissão Política, indica o comu-
nicado, foi informada sobre a acção 
do Governo da sociedade em volta 

à Covid-19”, cita a nota.
Segundo o comunicado, a 

Comissão Política da Frelimo saúda 
os profissionais da Comunicação So-
cial pela passagem do 3 de Maio, Dia 
da Liberdade de Imprensa e recon-
hece o seu contributo nos processos 
de desenvolvimento da sociedade 
moçambicana, mantendo a popula-
ção informada. 

servância das normas e procedimen-
tos de boa gestão da coisa pública”.

O governante fez este apelo durante 
a cerimónia alusiva ao acto da posse de 
novos Secretários-Permanentes dos 
ministérios da Saúde, Grilo da Silva Lu-
brino, e do Mar, Águas Interiores e Pes-
cas, Xavier Severino Munjovo, ao quais, 
o PM recordou a importância do cargo 
no sistema de Administração Pública, 
indicando que os dois empossados 
têm a missão de coordenar e gerir a 
nível técnico e operacional os processos 
administrativos e financeiros, recursos 
humanos e patrimoniais dos órgãos 
ministeriais para os quais foram indica-
dos como secretários permanentes.

Explicou que os secretários perman-
entes são entidades com responsabili-
dades acrescidas nos ministérios, onde 
devem planificar, executar e controlar 
todas as actividades do Governo a 
nível dos ministérios, assegurando a 
implementação das decisões emana-
das do Conselho de Ministros.

O Primeiro-ministro convidou os 
novos servidores públicos a promover 
acções de formação e capacitação dos 
recursos humanos dos respectivos 
ministérios para melhorar continua-
mente as suas habilidades e competên-
cias, no âmbito do desenvolvimento do 
capital humano. “Devem primar pela 
imparcialidade e celeridade na tramita-
ção dos actos administrativos atinentes 
a promoções, progressões e mudança 
de carreira dos funcionários e agentes 
do Estado”, vincou.

No presente quinquénio, a aposta 
do Governo é prosseguir com a con-
solidação da reforma do sector público 
de modo a edificar uma administração 
pública eficaz, centrada no cidadão, 
garantindo a prestação de serviços pú-
blicos de qualidade ao cidadão. MM

- Quarta sessão ordinária do Comité Central da Frelimo já tem data marcada

Membros do Comité Central da Frelimo

PM, Carlos Agostinho de Rosário

Criadas condições para uma justiça acessível

Cabo Delgado rouba atenções 
de Bruxelas 

O Presidente da República, Filipe 
Nyusi, procedeu, quarta-feira, 5 de 
Maio, em Maputo, ao lançamento 
da iniciativa presidencial “Um dis-
trito, um edifício condigno para o 
tribunal”, um marco importante 
para a melhoria do acesso à justiça 
e de direito aos cidadãos.

A situação de segurança e ameaça territorial que as autoridades moçambicanas enfrentam em Cabo Delgado, 
continua a interessar vários países do mundo e, desta vez, a partir de Bruxelas, o chefe da diplomacia europeia, 
Josep Borrell, disse esperar que a missão militar de apoio a Moçambique seja lançada “tão rapidamente quanto 
possível”, pois a situação em Cabo Delgado exige da União Europeia (EU) um sentido de urgência.

Na cerimónia, marcada pelo lan-
çamento da primeira pedra para 
a construção do edifício do Tribu-
nal Judicial do Infulene, o estadista 
moçambicano referiu que a inicia-
tiva materializa o compromisso as-
sumido ao nível da chefia do Estado 
ao reconhecer que as infraestruturas 
constituem um suporte do desen-
volvimento económico e social, influ-
indo decisivamente na melhoria da 
prestação de serviços e do bem-servir 
ao cidadão e consequentemente das 
suas condições de vida.

O Chefe de Estado considerou, ai-
nda, que o singelo acto representa o 
primeiro passo em direcção à material-
ização do desiderato colectivo de con-
struir mais infraestruturas para o sector 
da justiça: “Hoje, o que outrora foi um 
sonho de um projecto ambicioso é já 
um programa concreto com metas 
claras e alcançáveis, com o empenho 

de todos os intervenientes”, indicou.
Trata-se, segundo o estadista, “da 

nossa contribuição como Estado e 
Governo na solução das inquietações 
dos cidadãos e do funcionamento da 
nossa justiça e manifesta igualmente 
a nossa consideração aos magistra-
dos, oficiais de justiça e assistentes de 
oficiais de justiça que, independente-
mente das condições que lhes são co-

“Moçambique é uma nova questão 
que aparece cada vez mais na nossa 
agenda. Actualizei os ministros sobre a 
nossa resposta ao pedido de Moçam-
bique de assistência da UE para ajudar 
a fazer face à situação de segurança e 
ameaça territorial que as autoridades 

locadas, têm dado o melhor de si, para 
que todos os cidadãos tenham um lo-
cal onde apresentar os seus problemas 
quando têm os seus direitos violados”.

Para o presidente do Tribunal Su-
premo, Adelino Muchanga, o evento 
constitui a celebração da consolidação 
do Estado de Direito, mais concreta-
mente, no seu traço característico de 
acesso à justiça e ao direito. 

moçambicanas enfrentam em Cabo 
Delgado”, referiu.

Aliás, o diplomata indicou que 
“neste momento está em curso um 
trabalho de intervenção em Cabo 
Delgado”, e que aquilo que está sobre 
a mesa é uma “missão de formação da 

“Os constrangimentos de distância 
que a iniciativa visa debelar sempre 
constituíram um importante entrave 
no acesso físico do cidadão à justiça”, 
disse Adelino Muchanga, acrescentan-
do que a inexistência de tribunais em 
todos os distritos ou o seu funciona-
mento em edifícios inadequados, tem 
vindo a limitar o pleno exercício desse 
direito fundamental, com assento 

UE semelhante àquelas que já há em 
vários países africanos”, esclareceu Jo-
sep Borrell, reconhecendo que ainda 
restam “uns passos” para concluir o 
trabalho, mas disse esperar celeridade.

“Dei instruções aos serviços para 
acelerar o trabalho, porque temos de 

constitucional de acesso à justiça e ao 
direito em condições de igualdade e 
dignidade. 

Intervindo, igualmente na ocasião, 
Matilde Monjane de Almeida, presi-
dente do Conselho Administrativo do 
Cofre dos Tribunais, referiu que o lan-
çamento da iniciativa merece ser acla-
mado uma vez que representa o início 
do sprint final de uma longa maratona, 
resultado de um penoso caminho per-
corrido, assim como dos sacrifícios por 
todos consentidos.

“A maratona para completar a rede 
nacional iniciou antes da independên-
cia do país e, até ao anúncio do pro-
jecto pelo Presidente da República, no 
ano passado, não parecia ter fim à vista. 
Com esta iniciativa, vemos concretizar-
se a perspectiva de uma recta final a 
percorrer entre 2021 e 2023”, concluiu. 

Importa realçar que a conclusão 
do projecto “Um distrito, um edifício 
condigno para o tribunal”, está prevista 
para 2023, sendo que a primeira fase 
iniciou em 2020 e prevê a construção 
de 32 tribunais e 58 residências para 
magistrados. A segunda fase iniciará 
em 2022, com a construção de 29 ed-
ifícios de tribunal e 44 residências para 
magistrados. 

responder ao pedido de Moçambique 
com um certo sentido de urgência 
que nem sempre temos”, apontou.

Prosseguindo com este raciocínio, 
Borrell referiu-se ao outro grande tema 
da reunião, a chamada «Bússola Estra-
tégica» da UE, e adiantou que, no con-
texto dessa discussão, defendeu que 
“a UE precisa de ser mais eficaz e tomar 
decisões mais depressa”.

“Temos de reagir mais rapidamente, 
temos de tomar decisões mais de-
pressa. E discutimos designadamente 
como lançar missões e operações da 
UE mais rapidamente”, afirmou, acres-
centando mais adiante que a situação 
de Moçambique é mais uma demon-
stração dessa necessidade.

Refira-se que, os grupos armados 
aterrorizam Cabo Delgado desde Out-
ubro de 2017, sendo alguns ataques 
reclamados pelo grupo ‘jihadista’ Es-
tado Islâmico, numa onda de violên-
cia que já provocou muitos óbitos e 
deslocados, agrando-se consequent-
emente a crise humanitária, de acordo 
com o Governo moçambicano.

O mais recente ataque foi a 24 de 
Março contra a vila de Palma, provo-
cando dezenas de mortos e feridos, 
num balanço ainda em curso.

As autoridades moçambicanas 
recuperaram o controlo da vila, mas 
o ataque levou a petrolífera Total a 
abandonar temporariamente o re-
cinto do projecto de gás com início de 
produção previsto para 2024 e no qual 
estão ancoradas muitas das expecta-
tivas de crescimento económico de 
Moçambique na próxima década.

PR no lançamento da iniciativa “Um distrito, um edifício condigno para o tribunal”

- Chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, quer celeridade dos países membros da UE no apoio militar apresen-
tado pelas autoridades moçambicanas 

Uso irracional de recursos
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Quando jornalista perde foco!
O dilema da pesquisa e do saber fazer 

Os deputados da AR estão a ser 
maus representantes dos que os elegeram
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Sapiência

Ultimamente, temos estado a acom-
panhar, de forma permanente, as infor-
mações que nos chegam a partir da 
província de Cabo Delgado. As mes-
mas chegam à sociedade de diversas 
formas e com recurso a várias plata-
formas de difusão, a destacar, a desta-
car, os órgãos de comunicação social, 
entre eles, as televisões, os jornais e as 
rádios, sem deixar de lado as redes so-
ciais. Trata-se de informações sensíveis 
engrenadas no contexto da situação 
de segurança e ameaça territorial que 
as autoridades moçambicanas estão a 
enfrentar em Cabo Delgado.

A sociedade, movida por uma inces-
sante curiosidade em querer se infor-
mar em tempo real de tudo que está 
a acontecer naquele ponto do país, vai 

procurando notícias em todos os cam-
pos de comunicação social. Esta procura, 
como se deve imaginar, feita às pressas, 
os aspectos de qualidade e segurança 
da informação que se pretende, muitas 
vezes, ficam ignorados. A sociedade 
acaba ir consumindo informações que 
não condizem com a verdade, as vulgas 
“fake news”, assumindo-as como verídi-
cas, por desconhecer as técnicas de 
análise da sua veracidade. E ai, constrói-
se depois uma opinião pública à volta de 
um determinado assunto falso, que fica 
carimbado como verídico, aos olhos de 
gente menos esclarecida. 

É que, sobre a situação de Cabo Del-
gado, longe de se reportar o problema 
em si, como um mal a corrigir, os jor-
nalistas no terreno (lógico, não todos) 

O Canhão

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

O assédio sexual nas emprega-
das mais lindas no trabalho ocorre 
frequentemente, tanto nas empre-
sas privadas como nas instituições 
públicas. Esta prática é bem efectiva e 
fortalece a manutenção da degrada-
ção nas relações laborais e a exclusão 
social das mulheres trabalhadoras 
que não compactuam com este tipo 
de mal. Por outras palavras, porque 
é uma violência das muitas que a 
mulher sofre no seu dia-a-dia laboral, 
ocorrem principalmente na condição 
hierárquica superior, que não tolera 
sua rejeição do lado feminino e passa 
a insistir para conseguir o que quer. 
Essa pressão tem exercício com muita 
compactação e com componentes 
de extrema violência, na medida em 
que coloca a vítima em situações 
vexatórias e provoca insegurança 
profissional pelo medo de perder o 
emprego, ou ser transferida para sec-
tores indesejados etc. 

A mesma situação tem ocorrido 
também em sectores domésticos, 
que naturalmente o ser empregada 

de casa não quer dizer que não tem 
olhos de apreciar ou sentimento e 
paixão pelo patrão. Ela pode, sim, 
se sentir atraída pelo patrão e é algo 
normal que acontece com maior 
frequência do que se imagina. Há 
patrões que costumam dizer às em-
pregadas de forma lírica que “antes 
de ser patrão é sou homem”. Este 
provérbio é antigo e com barbas rijas 
e brancas, como tal, é passível de des-
pertar interesse, se após essa avalia-
ção, perceber que está muito atraída 
pelo seu patrão. 

Então, leve em conta o que está 
em risco, mas não aconselho assim. 
Conheço várias personalidades que se 
divorciaram das suas esposas para se 
casarem com empregadas, colegas ou 
mesmo secretárias. É normal, mas an-
tes é preciso procurar manter um bom 
ambiente e isso passa pelo respeito e 
entendimento. 

Ora bom: Se me perguntar – vale 
a pena isso ou não; eu diria que 
não. Desiste deste mal. Procure um 
homem solteiro, divorciado ou viúvo. 
Aí, irá começar uma nova relação com 
vários alicerces de modo a aguentar o 
grande suporte da relação. Os desejos 
de carne não dignificam a boa postura. 
O que realmente é importante na vida, 
pois é o homem precisa respeitar “a 
esposa que te espera todos os dias em 

casa, e ela não merece desrespeito”. 
É preciso parar e pensar em vocês 

os dois e depois os filhos. Não se pode 
permitir que uma mulher ou homem 
feliz com seu casamento sinta-se por 
outro homem ou mulher. Este tipo de 
fenómeno não tem outro nome se 
não “sujeira”.

Lembro-me de uma frase da músi-
ca de John Lennon, onde dizia que 
ninguém será capaz de se apaixonar 
ou de ser feliz, antes de se tornar apaix-
onado por si mesmo. Além de compor 
músicas com mensagens maravilho-
sas como "Imagine", fazia outras várias 
músicas de sentimento por amor e 
paixão, o que irá nos levar décadas 
para perceber: 

Interessante é que o autor se refere à 
paixão, mas não ao amor, o que é mui-
to diferente e quando disse isso talvez 
pretendesse falar exclusivamente de 
paixão. Infelizmente como ele nos 
deixou cedo e muito jovem, nem ele 
próprio já possuísse maturidade sufici-
ente para amar verdadeiramente.

Felizmente, nós ainda estamos cá. 
Já para terminar, eu não aconselho 
as pessoas a casarem-se enquanto 
não se amam, isso é perigosíssimo. 
Não pode… Este modo de vida não 
dá… Isso não. Um grande abraço 
caros leitores até à próxima se Deus 
quiser. Fui…

limitam-se a dramatizar o sofrimento 
da população, vítima de acções terroris-
tas. Isso, certamente que o fazem, com 
único propósito de desacreditar, junto 
da comunidade internacional, o es-
forço que o Governo empreende para 
restabelecer a segurança na província.

A título de exemplo, quando algum 
órgão de comunicação social, em 46 
dias depois do ataque terrorista à vila 
de Palma, convida ainda a um dos af-
ectados a recontar o drama que viveu, 
obviamente que estaria a piorar o seu 
sofrimento, porque em resposta, este 
lembrar-se-ia de parentes que perdeu 
no ataque e de muitas outras coisas 
que, dificilmente, tê-las-á de volta. Este 
cenário, até hoje, acontece em Palma, 
envolvendo alguns jornalistas que se 

desviam das suas atribuições, produz-
indo notícias chocantes e sem grandes 
novidades, para além do que se viu 
a 24 de Março, quando os terroristas 
tentaram tomar a vila de Palma, um dis-
trito adjacente a Afungi, onde decorre o 
maior investimento de África.

Os acidentes que estão a ser cometi-
dos hoje, por alguns órgãos de informa-
ção, por intermédio dos seus jornalistas, 
fazem-nos recordar o que o músico 
Ziqo da Silva Maboazuda disse há 12 
anos, sem ter aprendido o Jornalismo. 
Numa perspectiva de chamar atenção 
ao péssimo jornalismo, o músico, actu-
almente radicado na vizinha África do 
Sul, disse, em sua música, que “ser jor-
nalista não é fácil, meu irmão, consulte 
os que sabem” e, nós, inspirados na fra-
se deste músico, fazemos uma singela 
exortação aos que praticam o péssimo 
jornalismo para que consultem aos 
que sabem, para evitar desastres nas 
suas abordagens.

O que acontece, é que, este não é 
o momento apropriado para alguns 
órgãos de comunicação social drama-
tizarem o sofrimento da população, 
vítima de ataques terroristas em Cabo 
Delgado. O poder que lhes é conferido 

pela Constituição da República, não 
é para ser mal aplicado, mas fazer de 
tudo para que o projecto democrático 
se consolide e se promovam mais os 
princípios dos direitos humanos.    

Num momento como estes, em que 
há pessoas que sofrem por causa dos 
ataques terroristas no país, o jornalismo 
tem que prestar serviço de grande rele-
vância e qualidade, no contexto da de-
fesa da pátria e da integridade nacional, 
não se podendo aceitar que o Jornalis-
mo tenha outros objectivos, fora a estes. 

O jornalista deve continuar a privile-
giar a denúncia, mas não pode ser por-
ta-voz ao serviço de interesses externos. 
Um jornalista que se preza, não aceita 
manipulações e nem age em função 
de vento para beneficiar interesses 
mesquinhos e efémeros. O jornalista, 
sendo cultuador de opinião pública, é 
um profissional que, no exercício das 
suas funções, nãos se distrai e nem de-
ixa de denunciar agendas estranhas 
ao interesse nacional. O jornalista que 
se preza conhece e respeita a ética e 
deontologia que norteia a sua profissão 
e no exercício das suas funções, faz 
valer estes instrumentos, para garantir 
a qualidade do seu trabalho.

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

Estamos numa 
encruzilhada:volvidos muitos séculos 
ainda não somos capazes de saber 
fazer muitas coisas. Continuamos 
refém de um processo de aprendiza-
gem que certamente nos vai levar 
até à eternidade. A natureza ainda 
esconde fenómenos que não somos 
capazes de descortinar. O mesmo que 
dizer que ainda não conhecemos o 
mundo em que vivemos. A ciência e a 
técnica têm estado a evoluir mas ainda 
existem muitos desafios para que seja-
mos capazes de usar estes instrumen-
tos na busca de soluções para os nos-
sos problemas. Entretanto, parece que 
muitos de nós não acreditam que de 
facto as teorias da vida humana pre-
cisavam de serem devidamente estu-
dadas e algumas explicações serem 
dadas por quem domina o saber. Não 

se trata de um desabafo de alguém 
desesperado, mas  sim, a  abordagem 
de uma realidade que  está patente no 
nosso dia a dia e que no entanto custa 
dizer,   que ainda não sabemos muita  
coisa o que é o ser humano. Então, o 
que devemos fazer? Continuar a pes-
quisar para sabermos. Enquanto isso, 
existem muitas coisas que necessitam 
também do nosso saber fazer. Se é um 
facto que temos vindo a pesquisar, 
também não deixa de ser facto o não 
estarmos ainda em condições de com 
alguma oportunidade e celeridade 
que as vezes se impõe encontrarmos 
soluções para os diversos problemas 
que nos apoquentam. Talvez seja ago-
ra oportuno aludirmos à visão da ciên-
cia acerca da natureza das instituições 
do saber científico, concretamente 
quanto à pesquisa científica. Pesquisar 
é uma tarefa importante quando se 
pretende saber algo com a precisão 
que se impõe. Sendo a pesquisa uma 
investigação privilegiada da investi-
gação científica levada acabo através 
de aplicação de processos diversos, 
baseados em métodos no desen-
volvimento de um estudo, exige uma 

Mulher vítima da sua 
beleza 

Ficha Técnica
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dificuldades que ainda enfrentamos 
para fazermos as coisas acontecerem 
como queremos. Na análise da vida 
social há uma longa tradição que 
consiste em identificar a realização de 
pesquisas em volta de vários assuntos 
e fenómenos, entretanto, não se logra 
obter as respostas  a tempo e horas. 
Aliás, chegar a esta conclusão não pre-
cisa de um esforço particular. A ideia 
de um fundamentalismo institucional 
parece assentar frequentemente na 
implicação ínsita da natureza das coi-
sas e da vida social, considerando as 
dificuldades que todos sentimos e que 
se multiplicam com o andar do tempo. 
Temos vários projectos da vida pessoal 
e colectiva que não realizamos porque 
não pesquisamos ou porque não de-
temos o conhecimento necessário de 
como fazer a pesquisa. Muitas vezes, da-
mos prioridade a projectos particulares 
ou marginais, em detrimento dos que 
podem contribuir para o nosso bem-
estar social. Fazemos pesquisas vul-
gares e supérfluas em detrimento das 
que nos podem conduzir a soluções 
interessantes e colectivas. Formamos 
pessoas sem no entanto lhes incutir 

a ambição do saber fazer. Hoje, para 
muitas pessoas pesquisar é recorrer à in-
ternet onde as coisas se acham depos-
itadas e muitas delas sem a necessária 
qualidade, colocando em causa o saber 
científico. Também temos preguiça 
mental e habituamo-nos à máquina 
calculadora, e, através dela,  apresenta-
mos contas  e cálculos  numéricos que 
muitas vezes  somente  justificam  in-
teresses ou objectivos que não trazem 
soluções colectivas sustentáveis. Toma-
mos decisões fora do contexto científico 
baseadas no empirismo exacerbado 
e sem qualquer fundamento e sem se 
sequer termos a certeza dos seus efei-
tos. Falta-nos o domínio do saber e do 
saber fazer,e, este défice se reflecte na 
prática, porque não temos o domínio 
de pesquisar por considerarmos ser 
uma tarefa difícil. Também, estamos 
relutantes na formação dos que devem 
saber fazer mas dizemos que precisa-
mos de quadros capazes. Ora, é dilema 
que urge ultrapassar, apostando na 
pesquisa e na formação técnica e profis-
sional, caso não, sujeitamo-nos a falhar 
nas nossas pretensões e intensões nos 
nossos objectivos de vida. 

disciplina cuidada e regras e procedi-
mentos formais correctos para o efeito. 
Assim, achamos ser oportuno concen-
trarmos a nossa atenção em relação 
ao papel das Universidades no nosso 
País. Estamos a falar das escolas supe-
riores de ensino, as ditas universidades 
ou institutos, onde se devia buscar o 
saber científico. Andamos ao longo 
de muito tempo convencidos que 
estamos a formar cientistas nas nos-
sas universidades, contudo, podemos 
concluir hoje que temos um caminho 
ainda por percorrer, pois, ainda temos 
um défice de conhecimento e certeza 
se estamos mesmo no caminho 
certo. Existem pessoas que detém 
conhecimento académico mas que 
ainda não possuem o conhecimento 
científico essencial e necessário para 
podermos dizer que os mesmos são 
cientistas. Partindo da teoria de que 
o conhecimento se adquire com o 
processo de ensino e aprendizagem 
e este por sua vez permite a formação 
do saber científico em prol da humani-
dade, então, a ideia de que a pesquisa 
é fundamental assenta bem na ac-
tualidade, tendo em conta as várias 

GUSTAVO MAVIE

‘’Um verdadeiro amigo é aquele que 
é capaz de elogiar ao seu amigo quando 
faz algo bom, mas acima de tudo quando 
o alerta caso erre ou faz algo mau para si 
próprio ou para os outros, sem medo de 
estragar a amizade que os une’’, Martin 
Luther King Jr.

*****************
Há artigos que são muito difíceis de 

escrevê-los, não pela complexidade do 
que se pretende analisar ou debater, 
mas porque aquilo que se vai abordar 
pode nos arranjar problemas com fa-
miliares ou amigos, como dizia o agora 
falecido herói da nossa independência, 
Marcelino dos Santos.

Este foi para mim o caso deste ar-
tigo, em que vou criticar também a auto-
aprovação pelos deputados da AR do seu 
próprio Estatuto em que se outorgaram 
direitos e Mega Regalias para eles própri-
os. Este caso prova que não é bom ser juiz 
de causa própria. Salvo raras excepções 
em que é possível ser-se juiz de causa 
própria sem descambar no exagero.

Custou-me escrever este artigo porque 
entre os 250 deputados há os que são 
meus amigos e bons amigos mesmo. Não 
vou dizer quem são porque são muitos e 
não caberiam neste artigo. Mas é mesmo 

porque os quero bem como quero bem 
também aos que não são meus amigos 
mas apenas meus concidadãos, que aca-
bei vencendo a hesitação e achei correcto 
e justíssimo escrever, porque seria trair-vos 
se não alertasse que essa vossa decisão é 
errada e acima de tudo inoportuna.

Vai vos levar ao abismo se não revoga-
rem esse Estatuto em que se auto outor-
garam tais direitos e regalias excessivas 
numa altura de tão grande crise como 
a que estamos devido à pandemia do 
Covid -19 e à guerra que nos é movida a 
partir de Cabo Delgado.

Não é nada que vos confere respeito 
pelos que vos elegeram e se não recu-
arem, incorrem no risco de não virem a ser 
reeleitos nas próximas eleições. O que 
seria grave, porque perderiam tudo que 
teriam pelo resto das vossas vidas! Sei que 
se acham no direito mas saibam que não 
são só vocês como estão todos os outros 
funcionários no activo como na reforma. 
Alguns são funcionários há décadas e 
ganham tão mal do que vocês. Os direitos 
só são desfrutáveis quando há condições.

O meu conselho é que devem se re-
unir de novo e votar pela anulação des-
sa vossa decisão. É próprio dos homens 
recuar quando se apercebem que o 
caminho que está trilhando os levará à 
perdição ou ao abismo.

Essa vossa decisão levar-vos-á irrever-
sivelmente ao abismo e por isso recuem 
sem mais delongas. Se o fizerem, terão 

os aplausos e o perdão dos que vos 
elegeram. Não se deixem dominar pela 
ambição que é própria de todos nós, mas 
que só deve ser satisfeita em condições 
tais que não criem outros problemas e, 
acima de tudo, quando haver condições 
adequadas para vós e para os que estão 
representando aí na AR.

Devem- se inspirar em bons exemplos, 
para que sejam bons e dignos represent-
antes da maioria dos vossos compatriotas. 
Não podem querer mais quando os que 
representam não têm NADA, como bem 
dizia o meu colega Tomás Vieira Mário, 
num recente artigo que colocou no seu 
Facebook, em que vos diz que para serem 
bons representantes do povo, devem 
priorizar a assistência aos mais de 700 mil 
deslocados da guerra terrorista que nos é 
movida a partir de Cabo Delgado.

É mais do que certo que o que ganham 
já é bastante e por isso deixem o pouco 
que ainda temos para os que NADA têm, 
que são esses cerca de um milhão de 
compatriotas que morrem de fome e de 
doenças que não podem tratar porque a 
guerra os fez nómadas. Não exijam e nem 
podem ganhar mais do que todos os out-
ros vossos colegas que trabalham noutros 
organismos do Estado, nomeadamente 
nos hospitais, escolas, esquadras e muitos 
outros que estão por este país.

Inspirem-se naqueles que deixaram 
a boa vida que haviam conseguido por 
mérito próprio, como o Professor Dou-

tor Eduardo Mondlane, que já era fun-
cionário sénior das Nações Unidas na 
mágica cidade de Nova Iorque, numa 
altura em que tal não era fácil ser para um 
negro, mas que optou em deixar essa 
vida de luxo ou ‘’vida boa’’ , citando agora 
o nosso grande músico Xidiminguana, e 
foi-se juntar em Dar-es-Salaam aos outros 
compatriotas, para com eles lutar contra 
os colonialistas que nos negavam o di-
reito à vida condigna e que acabou sendo 
morto de armas na mão.

Se inspirem nos ensinamentos de 
Mao Tse Tung, que dizia que o melhor 
representante do povo é aquele que vive 
onde o povo vive, que sofre com ele, que 
come o que come, e que luta para que o 
povo saia da miséria antes dele próprio 
sair dessa miséria. Apliquem a tese da 
FRELIMO de que os dirigentes devem 
ser os primeiros no sacrifício e últimos 
nos benefícios.

Façam como Mahatma Gandhi, que 
apesar de que era um grande advogado 
que ganhava muito bem na África do 
Sul, voltou à Índia para lutar pela inde-
pendência do seu povo, e que foi ter 
com a Rainha da Inglaterra exigir essa 
independência, vestido de farrapos, 
porque como representante dos india-
nos que se vestiam também de farrapos 
devido `a pobreza em que viviam no 
tempo colonial, achou por bem que ele 
também devia se vestir como eles. Reit-
ero que faço-vos este apelo porque não 

vos quero mal e muito menos ver-vos 
cair no abismo sem alertar-vos.

É que se não fizesse este alerta estaria 
a trair os meus amigos que estão aí na 
AR. Só um verdadeiro amigo ou irmão é 
que te diz que a sua boca cheira mal e a 
deve higienizar. Os que não são amigos 
só te evitam e te deixam continuar a po-
luir o ar com o cheiro que a sua boca vai 
emitindo. E isso é pior do que ser dito que 
vai lavá-la com escova e colgate ou com 
a nossa mulala.

Espero que tomem a peito este meu 
apelo e dos outros que me antecederam 
e dos que certamente serão ainda feitos, 
porque esta vossa decisão é gravíssima 
e está a causar um grande mal-estar no 
país. Pode até irritar o povo e desencadear 
manifestações contra vocês. Evitem isso 
e revoguem essa vossa auto decisão. O 
tempo turbulento em que estamos não 
permite excessos. Há milhões de moçam-
bicanos que perderam os seus empregos 
ou ganha-pão devido à pandemia. 
Noutros países os governos e parlamen-
tares estão aprovando fundos para apoiar 
os que ficam sem emprego ou rendimen-
tos. Mas vocês estão a aprovar regalias 
para vocês mesmos. Não façam isso por 
favor! Sejam ÉTICOS.

PS- Optei fazer este meu apelo através 
dum artigo, porque se me tivesse dirigido 
em privado apenas aos meus amigos, 
os outros deputados não estariam a par 
deste meu apelo.

https://t.me/Novojornal
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A resposta adoptada pelo Gov-
erno para assegurar a assistência 
directa aos agregados familiares 
em situação de pobreza e/ou de 
vulnerabilidade aos efeitos da 
Covid-19, veio consolidar os pro-
gramas de protecção social em 
cenários de emergência, colocan-
do Moçambique na vanguarda 
da implementação de program-
as de protecção social em África.

Protecção social em cenários de emergência

que consequentemente viria a colo-
car Moçambique na dianteira de ex-
ecução de programas de protecção 
social em África, que asseguram o 
apoio social e reforçam a resiliência 
dos agregados familiares em situação 
de pobreza e de vulnerabilidade aos 
efeitos da Covid-19.

A resposta está a ser liderada pelo 
Ministério do Género, Criança e Acção 
Social (MGCAS) e pelo Instituto Na-
cional de Acção Social (INAS), através 
de pagamentos adicionais aos ben-
eficiários actuais do Programa Subsí-
dio Social Básico (PSSB), do Programa 
Acção Social Produtiva (PASP) e do Pro-
grama de Apoio Social Directo (PASD-
PE “Covid”) – Cesta básica. 

mês, bimensalmente, durante 6 meses 
para famílias vulneráveis nas áreas urba-
nas, peri-urbanas e fronteiriças. 

O Governo garantiu financiamento 
para a primeira fase, cobrindo 290 mil 
famílias nas áreas urbanas, peri-urba-
nas e fronteiriças prioritárias com um 
custo total de 50 milhões de dólares 
(FASE 1). 

Neste momento, ao que o Público 
apurou, está em andamento uma 
mobilização de recursos adicionais 
para financiar a segunda fase (FASE 
2) estimada em 140,5 milhões de 
dólares, que já conta com 20,5 milhões 
de dólares canalizados através das Na-
ções Unidas.

A natureza e cobertura da resposta 
está apoiada por abordagens inovado-
ras do Governo para a implementação 
dos mecanismos de protecção social, 
tais como, a selecção objectiva dos lo-
cais de implementação do programa. 

A selecção dos bairros foi baseada 
no Índice de Pobreza Multidimen-
sional elaborado pelo Ministério de 
Economia e Finanças, que combina 
indicadores económicos e sociais. 

A resposta está ancorada na ca-
pacidade existente no sector com a 
utilização do sistema de informação 
e-INAS, que permite o registo de no-
vos beneficiários em contextos de 
emergência com modalidades sim-
plificadas. A identificação e assistên-
cia feita através do PASD-PE “Covid”, 
é dirigida pelo INAS, em coordena-
ção com os Serviços Provinciais de 
Assuntos Sociais, Serviços Distritais 
de Saúde, Mulher e Acção Social, os 
Secretários de Bairro e os Líderes Co-
munitários.

Depois de cumprida a primeira fase, 
na segunda a maior parte das transfer-
ências monetárias aos beneficiários vai 
ser feita através de carteiras móveis, uti-
lizando as maiores redes de telefonia 
móvel no país, em cooperação com o 
Banco de Moçambique (BM) e a Auto-
ridade Reguladora das Comunicações 
de Moçambique.  

Refira-se que o Programa Subsídio 
Social Básico, orçado em 29 milhões de 
dólares americanos, equivale a 3 meses 
adicionais de pagamentos e destina-se 
a cobrir um total de 592.179 agregados 
familiares. Trata-se de um programa 
que veio mesmo para impulsionar a 
assistência e o bem-estar social dos gru-
pos necessitados e vulneráveis.  

No âmbito deste programa, o Gov-
erno assegura transferências directas 
pós-emergência (PASD-PE “Covid”) 
para 1.102.825 novos agregados famili-
ares, o que representa a 35 porcento da 
população pobre que vive nas áreas ur-
banas. Em outras palavras, o programa 
proporciona uma transferência mon-
etária, no valor de 1.500 meticais por 

Presidente do Partido, traduz a confian-
ça do CCM na sua liderança e nos ideais 
que sempre nortearam o seu percurso 
político, a sua entrega ao trabalho em 
prol da paz, justiça social, progresso e 
bem-estar do Povo Tanzaniano. 

 “Em nome da Comissão Política, 
dos militantes e simpatizantes da FRE-

POTENCIAIS BENEFICIÁRIOS

Os potenciais beneficiários são 
identificados com base em critérios 
de vulnerabilidade, nomeadamente, 
agregados familiares chefiados por 
pessoas idosas, ou com doenças cróni-
cas e degenerativas, ou com deficiên-
cia, ou chefiados por Crianças. 

O projecto beneficia também 
agregados familiares chefiados por 
mulheres grávidas sem fonte de ren-
da e, ainda, aqueles agregados com 
maior número de membros sob con-
trolo de mulheres. 

Organizações da Sociedade Civil 
jogam um papel chave na monitoria 
e identificação de potenciais bene-
ficiários para que possam ser referidos 
para serem inscritos no PASD-PE “Co-
vid”, assim como canalizando possíveis 
queixas e reclamações por parte dos 
beneficiários, para uma efectiva e ágil 
implementação do Plano de Resposta. 

Para permitir uma melhor imple-
mentação do programa, é igualmente 
canalizado um apoio directo ao Orça-
mento do Estado (OE) para alavancar 
os esforços financeiros na resposta à 
Covid-19, através do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), no valor de 300 
milhões de dólares, União Europeia 
(100 milhões de euros), Banco Mundial 
(100 milhões de dólares) e o Banco Af-
ricano de Desenvolvimento, com uma 
contribuição de 40 milhões de dólares.

O Governo, na implementação 
deste programa, conta também com 
apoio técnico, através do Grupo Téc-
nico de Acompanhamento de Pro-
tecção Social que inclui UNICEF, OIT, 
PMA, Suécia, FCDO e Banco Mundial.

A resposta à Covid-19 oferece a 
oportunidade de vincular a protecção 
social contributiva e não contributiva. 
Moçambique é um dos poucos países 
na África que também está expandin-
do a cobertura para mais de 30 mil trab-
alhadores informais de baixa renda, que 
já se encontravam inscritos no Instituto 
Nacional de Segurança Social (INSS).

Nhelete Mondlane

Samia Suluho Hassan, presidente eleita do partido Chama Cha Mapinduzi

Crianças desfovorecidas

Na sua mensagem, o Presidente 
Nyusi garante que a FRELIMO valoriza 
as tradicionais e históricas relações de 
amizade, solidariedade e cooperação 
existentes entre os dois Partidos, for-
jadas na luta comum contra a domina-
ção estrangeira.

“Quero, pois, assegurar-vos, camara-
da Presidente, do nosso firme empen-
ho em continuar a trabalhar para o seu 
aprofundamento, reforçando o papel 
dirigente do CCM e da FRELIMO, rumo 
ao desenvolvimento socioeconómico 
dos nossos países e o bem-estar dos 
dois povos”, refere o Presidente do Par-
tido FRELIMO na sua missiva.

Ainda na mensagem, o Presidente 
Nyusi afirma que a eleição da camarada 
Samia Suluhu Hassan para o cargo de 

Nyusi felicita Chama Cha Mapinduzi
O Presidente do Partido FRE-
LIMO e Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, endereçou 
uma mensagem de felicitação a 
Samia Suluhu Hassan, pela sua 
eleição ao cargo de Presidente 
do Partido Chama Cha Mapin-
duzi (CCM).

MIGUEL MUNGUAMBE                                      
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Foi em Outubro do ano passado, 
quando o Governo de Moçambique 
procedeu ao lançamento de um 
ambicioso plano de resposta aos im-
pactos da Covid-19, através de me-
canismos combinados de protecção 
social para proteger as populações 
mais carenciadas e vulneráveis, em 
decorrência das restrições relaciona-
das com a evolução da Covid-19.

A ministra do Género, Criança e 
Acção Social, Nyeleti Mondlane, quer 
maior dinâmica sobretudo nos pro-
gramas de assistência social, com vista a 
dar resposta cabal às necessidades dos 
grupos em situação de vulnerabilidade. 

A resposta à crise está basicamente 
ancorada à actual moldura política e 
legal emanada da Estratégia Nacional 
de Segurança Social Básica II (ENSSB II), 
que permitiu a consolidação e imple-
mentação de programas de protecção 
social em cenários de emergência, o 

- Capacidade de resposta coloca Moçambique na vanguarda de implementação de programas de protecção social em África
- A ministra do Género, Criança e Acção Social, Nyeleti Mondlane, quer maior dinâmica sobretudo nos programas de assistência social, com vista a dar resposta cabal às necessidades dos grupos em 
situação de vulnerabilidade. 

LIMO e no meu próprio, endereço as 
nossas mais sinceras felicitações pela 
sua eleição ao cargo de Presidente do 
Partido CCM e desejo êxitos na desafi-
ante, mas nobre e missão de bem ser-
vir o Partido irmão o CCM e o Povo Tan-
zaniano”, sublinha ainda a mensagem 
enviada à Presidente do CCM.

https://t.me/Novojornal
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Retrato de Mafalala na voz da anciã

LAM aprimora regras de Segurança no Trabalho

Tem 91 anos de idade, de longe, a anciã supera o tempo de vida de mui-
tos moçambicanos e desmente o último relatório de Desenvolvimento 
Humano, produzido ano passado pelo Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), que diz, a esperança de vida à nascença, em 
Moçambique, é de 60 anos. A anciã, para estar na lista dos centenários, fal-
tam-lhe apenas 9 anos. Do seu nome oficial Amina Sumargi, residente em 
Mafalala, o berço das estrelas moçambicanas, desde a sua adolescência, é 
conhecida como biblioteca do bairro. Por este motivo, o Público, na sua vis-
ita ao histórico bairro, não desperdiçou a oportunidade de entrevistá-la, 
tendo esta falado da sua história de vida e de outras figuras como Samora 
Machel (ex-Presidente da República), José Craveirinha (poeta e jornalista) 
e Eusébio da Silva Ferreira (futebolista). Segue a entrevista:

No âmbito das celebrações do Dia Mundial de Saúde e Segurança no Trab-
alho, que se assinalou recentemente, a empresa Linhas Aéreas de Moçam-
bique (LAM), promoveu, em Maputo, um ciclo de palestras, com a duração 
de três dias, sob o lema: “Covid-19 e o mundo do trabalho”.

ZAQUEU MASSALA                                   
Email: kmassala@gmail.com

 Jornal PÚBLICO (JP): Quem é 
Amina Sumargi?

Amina Sumargi (AS): Sou uma 
mulher igual a tantas outras, que 
nasceu em 1936, em Nampula, 
concretamente, na Ilha de Moçam-
bique. Estou hoje com 91 anos idade. 
Para 100, faltam-me 9 anos. Sou mãe 
de 10 filhos, partes dos quais, já não 
estão entre nós. Casei‐me no ano de 
1950 aqui no bairro da Mafalala.

JP: Pode-nos descrever como era 
o bairro da Mafalala no passado? 

AS: Bom, não me lembro bem o ano 
ou a data em que chegámos à Lourenço 
Marques, hoje Maputo. Mas lembro-me 
que na altura eu tinha 14 anos de idade. 
Cheguei ao  bairro da Mafalala, com os 
meus pais, vindo da Ilha de Moçam-
bique. O meu pai foi solicitado para vir 
trabalhar em Lourenço Marques.

A maioria dos residentes da Mafa-
lala, são oriundos da zona norte.  Meu 
pai chamava-se Sumargi. Foi aqui em 
Mafalala onde conheci e convivi com 
grandes figuras como Samora Machel, 
o primeiro presidente de Moçam-
bique Independente, Joaquim Chis-
sano, o ex-presidente da República, 
Eusébio da Silva Ferreira, futebolista, e 
José Craveirinha, o poeta e jornalista 
moçambicano,.

JP: Mas como é que era o bairro 
naquele tempo?

AS: Quando conhecei o bairro da 
Mafalala, era um bairro muito calmo. 
Não havia muita criminalidade, como 
hoje. Havia poucas barracas. As pes-
soas consumiam bebidas de fabrico 
caseiro, e também não havia prolifera-
ção de mesquitas. Muitas mesquitas 
que estão hoje foram construídas pelo 
meu falecido pai, em parceria com 
os meus tios e algumas pessoas que 
foram amigas do meu pai. 

Mafalala foi sempre um bairro de 
muita convivência entre pessoas de 
diferentes etnias sobretudo da zona 
centro e norte. Naquele tempo havia 
união entre as pessoas que viviam 
aqui no bairro. Mas agora o cenário 
mudou. O bairro virou um palco de 
venda e consumo de drogas, roubos, 
prostituição entre outros males que 

mancham o bom nome do bairro.

JP: Como é que descreve a figura 
de Samora Machel? 

AS: Machel era uma pessoa muito 
social. Não tinha problemas com nin-
guém. Sempre foi um homem muito 
determinado nas suas acções, mesmo 
quando trabalhava como enfermeiro 
na Katembe, mostrava sempre o seu 
carisma. Não foi em vão que quando 
as pessoas receberam a notícia da sua 
morte, ficaram chocadas.

JP: o que diz sobre a figura de 
Chissano?  

AS: Joaquim Chissano é um 
homem muito simples. Sempre con-
viveu com toda gente da Mafalala, 
sem problemas. Mas tenho mágoas 
dele, porque quando o meu pai per-
deu a vida, e ele no poder, não conse-
guiu prestar-nos alguma assistência. 
Parecia que o meu pai não chegou 

AS: Eusébio da Silva, era meu viz-
inho, mas ele, tinha um problema 
sério, não gostava de ir à escola. Muitas 
vezes, levava os livros e dizia que ia à es-
cola, enquanto ia jogar a bola com os 
amigos. A mãe só descobria quando 
fosse tempo de exame que afinal de 
contas o Eusébio não pisava na sala 
de aulas. A mãe ficava nervosa e batia 
no filho. Eusébio chorava e corria até  a 
mim em busca de socorro. E acudia‐o 
e apelava sempre à sua mãe, para que 

O ciclo de palestras decorreu  em 
formato híbrido, devido à pandemia 
da Covid-19. O director geral da LAM 
- Linhas Aéreas de Moçambique, João 
Carlos Pó Jorge, disse na cerimónia de 
abertura, que a efeméride assinalou-
se num contexto em que a indústria 
da aviação civil precisa de se adaptar 
cada vez mais, com vista a mitigar os 
desafios impostos pela pandemia da 
Covid-19 e a contínua observância 
dos protocolos de prevenção contra 
a contaminação da doença.

“Estamos a trabalhar com as auto-
ridades de saúde e de trabalho, para 
garantir que isto seja feito de uma ma-
neira frequente. Estamos aqui para faz-
er cumprir as regras, tanto ao nível dos 
colaboradores, como nos passageiros 
que transportamos, incluindo outras 
pessoas a quem servimos, porque o 
sucesso de manter e assegurar o bom 
nível de higiene e segurança no trab-
alho, depende de todos”, explicou.

a servir este país em vida. Isso me dói 
tanto. O meu pai, na qualidade de ré-
gulo do bairro, durante vários anos, 
merecia ter uma recompensa pelo 
trabalho que fez, no entanto, isso não 
foi feito. Eu pessoalmente tentei por 
várias vezes andar atrás do processo, 
mas não tive sucesso e, no fim, desisti. 

JP: Em relação ao Eusébio da Silva 
e José Craveirinha. Que comentári-
os faz? 

deixasse de bater no menino. Se ele 
quer ser jogador, onde está o prob-
lema? Não é com a porrada que ele vai 
desistir de jogar.

Por sorte apareceu um branco que 
gostou de Eusébio e o levou para jogar 
em Portugal. Mesmo quando regres-
sasse-se a Lourenço Marques, vinha à 
minha casa para me visitar. Portanto, 
Eusébio da Silva era meu descendente. 
Recordo-me quando fui à Portugal 
para visitar o meu filho, Eusébio soube 
da minha presença lá, mas não houve 
tempo para agente se encontrar, ele fi-
cou muito nervoso comigo. Porque ele 
queria que fosse conhecer a casa dele.

Ora, em relação ao José Craveirinha, 
que foi jornalista e poeta moçam-
bicano, também guardo boas lem-
branças nos momentos em que ele 
vinha em casa conversar com o meu 
marido. Nós também íamos a casa 
dele conversar. Em suma, Craveirinha 
era uma pessoa muito especial para 
nós, porque foi amigo do meu marido.

JP: Na sua opinião o que gostaria 
que fosse feito para resgatar o bair-
ro da Mafalala?

AS: Meu filho, não é fácil, porque 
hoje em dia perdeu-se a moral nas pes-
soas. Actualmente, há muitos jovens 
envolvidos na venda e consumo de 
drogas, assaltos a residências, violação 
sexual. Assistimos miúdas dos seus 12 
a 15 anos de idade a andarem esfarra-
padas, prostituindo-se. Afinal de contas 
em que mundo nós estamos? Quando 
aparecem as pessoas mais velhas para 
dar conselhos, não aceitam, dizem que 
os mais velhos estão ultrapassados. Está 
demais isto, meu filho!...

A primeira palestra teve como 
oradores a inspectora do Trabalho, 
Maria Judite Mungoi, e o especialista 
em Medicina Ocupacional, Eduardo 
Munhequete.

A inspectora do Trabalho da cidade 
de Maputo referiu que, a Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT), 
ainda não dispõe de um disposi-
tivo legal referente à criação de uma 
convenção para o sector da aviação 
civil, deixando ao critério de cada es-
tado membro definir a sua própria 
política com directrizes claras, dife-
rentemente do sector da navegação 
marítima com aprovação da conven-
ção sobre segurança e saúde no sec-
tor marítimo, em 2006.

No entanto, está em vigor o de-
creto nº 24/2021, de 26 de Abril, que 
regula e implementa medidas de 
execução administrativas para a pre-
venção e contenção da propagação 
da pandemia Covid-19.

“Falar da segurança e higiene no 
trabalho para as categorias especí-
ficas, consideradas de risco, implica 
também olhar para o que é o quadro 
legal da Saúde e Segurança no Trab-

alho, para os diferentes sectores bem 
como as directivas estabelecidas no 
decreto nº24/2021, de 26 de Abril, que 
estabelece medidas de execução ad-
ministrativas para a prevenção e con-
tenção da propagação da pandemia 
da Covid-19 que vigora no contexto 
da situação de calamidade pública 
devido às adversidades da pandemia”, 
explicou Maria Judite Mungoi.

Por sua vez, Eduardo Munhequete, 
especialista em Medicina Ocupacio-
nal considerou que, para uma har-
monização nos locais de trabalho, 
no que tange à Saúde e Segurança 
no Trabalho, a entidade patronal tem 
a  obrigação de dispor de todas as 
condições de prevenção de aciden-
tes ou contaminações.

Porém, os colaboradores têm a 
obrigação de cumpri-las, para o bem 
da saúde e bem-estar na empresa: 
“O bom comportamento é a chave 
para que o trabalho tenha o sucesso 
desejado. O patronato deve estabel-
ecer um sistema de controlo para a 
mitigação da propagação e a trans-
missibilidade da doença na empresa”, 
concluiu o especialista.

Amina Sumargi
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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 CO-
VID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.

ARTIGO 3

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

ARTIGO 4

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

ARTIGO 5

(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias consecutivos todas 
as pessoas que tenham tido contacto directo com casos confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) apresentar um comprovativo de teste de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) com re-
sultado negativo ao SARS-CoV-2, realizado no país de origem nas últimas 72 horas antes da 
partida, ficando isentos de regime de quarentena;
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2. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com 
as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes, algumas institui-

ções 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 auto-
ridades sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no País.

ARTIGO 16

(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais
de Diversão e Equiparados)

1. É autorizada a reabertura de casinos, museus, teatros, cinemas, auditórios, galerias, centros 
culturais e similares, não devendo estes exceder 40% da capacidade máxima do local, com 
observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. Mantem-se encerrados:
a) as discotecas;
b) as salas de jogos;
c) as piscinas públicas, excepto as dos estabelecimentos hoteleiros com uso exclusivo pelos 
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, 
excepto para atender às questões terapêuticas, devidamente comprovadas; e
e) os bares.
3. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da legislação específi ca.
4. São interditos, em todo o território nacional, os eventos sociais privados, por um período 
de 30 dias, sem prejuízo dos actos de registo de casamentos, que podem continuar a decorrer 
com observância rigorosa das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, 
restringindo-se ao máximo de 20 pessoas.
5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas, mantendo-se:
a) a autorização para passear e praticar actividades físicas nos espaços defi nidos para pedestres, 
como passeios e calçadões, sem aglomerações; e
b) a prática de mergulho em alto-mar.
6. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições desportivas de escalões 
inferiores e seniores amadores.
7. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, mantém-se autorizado sob condição de 
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, o regresso aos 
treinos das selecções e equipes nacionais, com compromissos internacionais.
8. É autorizada a abertura de ginásios das Classes A e B, não devendo exceder 30% e 15% da capaci-
dade máxima, respectivamente, com observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
9. É autorizada a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado Moçambola, mantendo-se 
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, 
sendo que, os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao regime previsto no artigo 5 do 
presente Decreto.
11. As competições de ténis, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, Golfe, 
patinagem, tiro, vela e canoagem, mantêm-se nas modalidades individuais, devendo apresentar 
os respectivos planos de regularização das competições, face à COVID-19.
12. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9 horas às 19 horas, de Segunda-
-feira a Sábado, e das 9 horas às 18 horas, ao Domingo, feriados e dias de tolerância de ponto, 
sendo que os demais estabelecimentos comerciais mantêm o horário normal de funcionamento.
13. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número anterior deve obede-
cer o horário aplicado aos bottle stores.
14. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio devem funcionar 
com estrita observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, sendo 
permitida a sua abertura a partir das 6 horas e encerramento às 20 horas.
15. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a defi nição da capacidade 
máxima e sua respectiva afi xação em locais bem visíveis da instituição, sendo que os gestores 
destes estabelecimentos são responsáveis pelo seu cumprimento.
16. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a adoptar o horário 
das 9 horas às 13 horas, permanecendo encerrados aos Domingos, feriados e nos dias de tole-
rância de ponto, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega 
ao domicílio, depois do fecho.
17. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6 horas às 19 horas, 
fi cando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
18. São canceladas todas as licenças de porta aberta e suspensa a atribuição de novas licenças.
19. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo tipo de bebidas 
alcoólicas, bem como as de restauração.
20. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de conveniência, 
é das 5:00 horas às 20:00 horas.

ARTIGO 17

(Recolher Obrigatório)
1. Mantém-se o recolher obrigatório das 22:00 horas às 4:00 horas, durante 30 dias, na cidade 
de Maputo e em todas cidades as capitais provinciais.
2. O recolher obrigatório previsto no número anterior estendese aos seguintes locais:
a) Cidade de Chókwè;
b) Cidade de Maxixe;
c) Cidade de Dondo;
d) Cidade de Moatize;

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;
l) Vila de Manhiça;
m) Vila da Massinga; e
n) Vila de Gondola.
3. O recolher obrigatório não abrange:
a) Os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profi ssional não permite interrupção, na 
prossecução do interesse público;
b) As deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
c) Outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou necessidade impre-
terível, desde que devidamente justifi cados.

ARTIGO 18

(Cultos, Celebrações Religiosas, Conferências e Reuniões)
1. Enquanto vigorar a situação de calamidade pública, nos cultos, conferências, reuniões e ce-
lebrações religiosas, o número de participantes não deve exceder 30% da capacidade máxima 
de cada local e o máximo de 50 pessoas em locais fechados e 100 pessoas em locais abertos, 
devendo-se respeitar o protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas e após prévia avaliação pelo 
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, poderá ser autorizada a realização 
de conferências e reuniões, com um número de participantes não superior a 300 pessoas.

ARTIGO 19

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

ARTIGO 20

(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o funcionamento das instituições públi-
cas e privadas deve observar as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem privilegiar o uso de 
meios electrónicos.
3. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para além das 
previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) arejamento das instalações;
d) redução do número de pessoas em reuniões ou locais de aglomeração, devendo-se garantir o 
distanciamento interpessoal de pelo menos 2 (dois) metros, exceptuando, situações inadiáveis 
do funcionamento do Estado.
4. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a defi nição da capacidade máxima e sua 
respectiva afi xação em locais bem visíveis da instituição, sendo que, os gestores destas institui-
ções são responsáveis pelo seu cumprimento.
5. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem fazer-se presente 
nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade patronal a qual emitirá orientações 
necessárias e aplicáveis.
6. Na impossibilidade de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, deve adoptar-
-se o regime de rotatividade das equipas de serviço.
7. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se confunde com 
dispensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que assegurem a continuação do 
trabalho em casa, havendo condições.
8. Compete a cada entidade, pública ou privada, defi nir as modalidades do trabalho em domicílio.
9. A medida prevista no número 6 do presente artigo não abrange os funcionários e agentes do 
Estado que ocupam cargos de direcção, chefi a e confi ança.
10. Nos eventos do Estado, o número de participantes não deve exceder a 100 pessoas, excepto 
em casos de natureza imperiosa, desde que devidamente justifi cados.

ARTIGO 21

(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, a Inspecção Nacional de Actividades Econó-
micas (INAE), as inspecções sectoriais, o Ministério da Saúde (MISAU), a Polícia da República 
de Moçambique (PRM) e Polícias Municipais, devem zelar pelo cumprimento das medidas

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 fi ns
terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o internamento defi nido pelas autoridades com-
petentes; e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são defi nidos pelo Ministério que superin-
tende a área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao confi namento 
em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 14 dias, contados a partir da data de 
colheita da amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou estrangeira que neces-
sitam de entradas múltiplas no país num curto espaço de tempo ou que façam uma viagem de 
curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não apresentem o teste PCR 
para SARS COV-2 válido, fi cam sujeitos ao regime de quarentena ou sujeitam-se ao teste às 
expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade fi cam isentas de apresentar o teste da COVID-19 ao 
entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fi ns de viagem é autorizado pelo Mi-
nistro que superintende a área da saúde.

ARTIGO 6

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

ARTIGO 7

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

ARTIGO 8

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

ARTIGO 9

(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas, nos espaços 
públicos, nos mercados, 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 fi nalidade de cobrir o nariz e a boca, nos termos recomendados pelo 
Ministério que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de casos relati-
vos a prática de actividade física ou contra-indicação médica de uso de máscara devidamente 
comprovada.

ARTIGO 10

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

ARTIGO 11

(Validade dos Documentos Ofi ciais Caducados)

1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos ofi ciais:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identifi cação e Residência para  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.

ARTIGO 12

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

ARTIGO 13

(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza;
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 fi ns turísticos, assim como, excepcionalmen-
te, 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 portuá-
ria, 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 pande-
mia da COVID-19.

ARTIGO 14

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

ARTIGO 15

(Aulas)
1. Mantém-se a autorização para a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino Pri-
mário, Secundário, Técnico Profi ssional, Formação de Professores, Formação Profi ssional e 
Ensino Superior em todo o território nacional.
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- A prioridade, numa primeira fase, irá para os países da região austral de África

NACIONAL

OCUPADA
Trata-se da Dugongo Cimentos, 

subsidiária da West International Hold-
ing, um conglomerado empresarial 
chinês, a operar na província de Ma-
puto, concretamente, na localidade 
de Mudada, Posto Administrativo de 
Bela Vista, distrito de Matutuíne. A fá-
brica que, além de cimentos, produz 
também o clínquer, predispõe-se a 
oferecer este último recurso, não só 
ao mercado nacional, mas a outros 
industriais, baseados noutros pontos 
do mundo. 

Para começar, o director-adjunto 
desta unidade fabril, Lichang Yang, fa-
lando ao Público há dias, garantiu que, 
a Dugongo Cimentos, para além de 
Moçambique, terá como prioridade 
o mercado  da África Austral, para a 
colocação de clínquer, com o objec-
tivo basilar de suprir as necessidades 
daqueles países na busca desta maté-
ria-prima, até hoje, indispensável para 
a produção de cimentos.

Esta aprovação teve lugar no dia 30 
de Abril de 2021, durante a Assembleia 
Geral Ordinária realizada na cidade de 
Maputo com objectivo de apreciação 
do relatório e contas referente ao exer-
cício económico do ano 2020. 

Na sequência da Assembleia geral, 
segundo um comunicado de imp-
rensa enviado à nossa Redacção, os 
accionistas aprovaram também a 
proposta de aplicação de Resultado 
Líquido do Exercício de 2020, sendo 

De acordo com Christian Roeder, Di-
rector Executivo da DP World Maputo, 
“a instalação em Komatipoort de um 
depósito de contentores alfandega-
dos é um “marco disruptivo” para o cor-
redor de Maputo. O êxito deste teste 
representa mais um passo para a DP 
World na via para proporcionar uma 
experiência mais económica, intuitiva 
e eficiente aos nossos clientes locais, 
contribuindo também para a melhoria 
das ligações comerciais entre os países 
da região da África Austral”, salientou.

Este é um marco significativo para a 
DP World, pois demonstra que o porto 
de Maputo pode ser utilizado facil-
mente como porta de entrada para 
África do Sul através da DP World Kom-
atipoort. As importações internacio-

Moçambique prepara-se para 
exportar clínquer

Resultado líquido da HCB cresce 62% 

Porto de Maputo mais 
competitivo 

Pela primeira vez, as atenções do mundo, estarão voltadas para Moçambique, proximamente, não por maus 
motivos, mas porque o país, depois de largos anos de dependência externa, ter decidido instalar uma fá-
brica de produção do clínquer que, não só vai abastecer ao mercado local, mas a outros países do mundo, a 
começar pelo mercado regional da África Austral.

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) acaba de aprovar o seu relatório e contas referente ao exercício do 
ano passado, cujo resultado líquido foi de 9.824,09 milhões de meticais, o correspondente a um crescimento 
de 62% em relação ao ano anterior.

A DP World, um operador global líder em soluções integradas e inte-
grais de logística, concluiu com êxito a primeira importação por trân-
sito terrestre através do porto DP World de Maputo para a DP World 
Komatipoort, na África do Sul.

Só vai minimizar gastos dos industriais Com novo serviço logístico da DP World

Recorda-se que, Moçambique, 
através da Cimentos de Moçam-
bique, produzia clínquer, mas de um 
momento para o outro, a produção 
parou, levando a indústria nacional a 
ter que recorrer ao exterior em busca 
do recurso. Neste momento, com a 
linha de produção de clínquer em 
activo, na nova fábrica de cimentos, a 
Dugongo Cimentos, os industriais na-
cionais já não precisarão de se deslocar 
ao exterior para obter a matéria-prima, 
pois esta passa a ser produzida local-
mente”, garante Yang, que a crescente 
que, esta medida não só vai minimizar 
gastos dos industriais, como também 
irá contribuir para a redução do preço 
de oferta de cimentos ao último con-
sumidor que, no caso, é a população.

O director-adjunto da Dugongo 
Cimentos esclarece que, o objec-
tivo na colocação do clínquer em 
Moçambique e nas outras paragens 
do mundo, com destaque para o 

que, 40% vai para reservas livres; 30% 
para reservas de lucros a realizar; e 30% 
para pagamento de dividendos aos 
accionistas. 

“O valor dos dividendos por acção 
é de 0,111MZN (zero vírgula cento e 
onze meticais), uma cifra que é 73.6% 
superior aos dividendos por acção pa-
gos em 2020”, lê-se no comunicado de 
imprensa. 

Com o efeito, os accionistas serão in-
formados em tempo oportuno sobre 

nais em contentores desembarcados 
no porto de Maputo e com destino ao 
interior da África do Sul podem agora 
ser transferidas sob fiança para Komati-
poort, onde é fornecido o desalfande-
gamento completo e preparadas para 
entrega em toda a África do Sul.

A localização estratégica da DP 
World Komatipoort, bem como a ofer-
ta de um serviço completo e a sua liga-
ção contínua, através do Corredor de 
Maputo, ao moderno e eficiente ter-
minal de contentores da DP World Ma-
puto, onde não há congestionamento 
de navios e portos e existem cais fixos 
de atracagem disponíveis para as prin-
cipais companhias marítimas, oferece 
aos clientes uma considerável econo-
mia no transporte e evita atrasos aos 
consignatários em Mpumalanga, Lim-
popo e Gauteng.

Actualmente, 69% das importações 
marítimas na África do Sul ocorrem 

Em qualquer dos casos, é muito mais 
eficiente - principalmente para quem 
está na zona norte do país.

Por exemplo, uma empresa de 
Joanesburgo que importe merca-
dorias de Singapura pode optar por 
encaminhar a remessa para Maputo, 
onde é descarregada dentro do crono-
grama, sem atrasos. A DP World Mapu-
to providencia o despacho de trânsito 
em Moçambique e o transporte de 
contentores para Komatipoort, onde o 
agente do cliente fornece o despacho 
final para a África do Sul. A DP World 
envia então as mercadorias por estra-
da para Gauteng para a entrega rápida 
no destino.

Sobre a DP World, sabe-se que é 
líder mundial no fornecimento de ser-
viços integrados de logística de toda 
a cadeia de transporte inteligente, 
promovendo o fluxo de comércio em 
todo o mundo. 

mercado da África Austral, é contribuir 
para o desenvolvimento do sector 
infra-estrutural, uma área vital para o 
desenvolvimento socioeconómico 
de qualquer estado do mundo, não 
sendo Moçambique uma excepção.

Aliás, segundo Yang, em qualquer 
outro país ou território existe uma 
directa relação entre infra-estrutura e 
desenvolvimento. “A capacidade de 
atracção de investimentos, o incentivo 
ao empreendedorismo, a geração de 
empregos e até a qualidade de vida 
da população estão directamente 
relacionados com os elementos que 
compõem a infra-estruturação de 
uma determinada zona”, indica Yang, 
que considera o presente momento 
como crucial para alavancar o sec-
tor das infra-estruturas em África, 
começando pela produção das maté-
rias-primas que irão permitir as indús-
trias de cimentos a aumentar os níveis 
da sua produção. MM

as datas de pagamento de dividendos.
 Para os accionistas da série B, os 

dividendos estão sujeitos a uma taxa 
liberatória de 10% em sede do im-
posto sobre o rendimento de pessoas 
singulares (IRPS), e impostos de rendi-
mento de pessoas colectivas (IRPC). Na 
devida altura, os accionistas poderão 
confirmar o recebimento dos dividen-
dos nas instituições bancárias onde as 
acções se encontrem depositadas em 
conta de registo de titularidade.

Fábrica de cimento Dugongo

ECONOMIA

através do Porto de Durban. Agora, 
os clientes locais já têm a opção de 
considerar o uso do porto de Maputo 
como porta de entrada para o trans-
porte da sua carga internacional para 
Komatipoort - onde pode ser desalfan-
degada de forma mais fácil e eficiente 
para clientes baseados em Gauteng e 
arredores.

Assim que uma remessa é recebida 
no porto DP World Maputo, a orga-
nização trata sem demoras de todo o 
processo da cadeia logística dali para 
Komatipoort e outras áreas no inte-
rior da região. Embora o custo desse 
serviço seja variável consoante o uti-
lizador, estima-se que seja equivalente, 
ou mais barato, em comparação com 
a rota tradicional através de Durban. 
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de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, previstas neste Decreto e outras reco-
mendadas pelas autoridades sanitárias.

ARTIGO 22

(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente suspensos os se-
guintes 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.

ARTIGO 23

(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades fi nanceiras devem ser providos em obser-
vância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a defi nição da capacidade máxima e 
sua respectiva afi xação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores destas instituições são 
responsáveis pelo seu cumprimento.

ARTIGO 24

(Mercados e Feiras)
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-
cados podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a observância das 
medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas observam o horário de funcionamento 
dos mercados, observadas rigorosamente as medidas de prevenção e combate à pandemia da 
COVID-19.

ARTIGO 25

(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais, agrícolas, pes-
queiras e de construção mantém o seu funcionamento normal, devendo garantir a aplicação de 
medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 necessárias à protecção do pessoal 
de serviço.

ARTIGO 26

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

ARTIGO 27

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

ARTIGO 28

(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação social públi-
cos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram informação pública sobre a evolu-
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 
medidas para o combate e contenção da propagação da pandemia da COVID-19 previstas no 
presente Decreto.

ARTIGO 29

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

ARTIGO 30

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

ARTIGO 31

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

ARTIGO 32

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

ARTIGO 33

(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes devem implemen-
tar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos so-
bre a pandemia da COVID-19, nomeadamente através dos meios de difusão massiva, públicos 
e privados, e de outros meios considerados adequados.

ARTIGO 34

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

ARTIGO 35

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

ARTIGO 36

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

ARTIGO 37

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

Aprovado pelo Conselho de Ministros, no dia 20 de Abril de 2021.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.
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População continua a enterrar dinheiro
A população do distrito de Tam-
bara, na província de Manica, 
até ao momento estimada em 
pouco mais de 56 mil habitantes, 
continua a enfrentar enormes 
dificuldades para guardar as suas 
economias, chegando a enter-
rar dinheiro por falta de agências 
bancárias no local.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Millennium bim acolhe mais uma edição 
do evento “As Mulheres deste Millennium”. O evento, que se realizou há 
dias em formato digital, por força do novo normal e dos desafios que a 
sociedade enfrenta desde a chegada da pandemia viral ao mundo, com-
preendeu a duas sessões de Webinar que foram moderadas pela em-
preendedora e coach motivacional Denise Cortês-Keyser. Nesta edição 
foram abordados dois temas, designadamente “Mulheres e o Empreend-
edorismo” referentes ao primeiro painel, no dia 26, e “Os Desafios da Mul-
her na Liderança” para o segundo painel, no dia 29 de Abril.

deu mais de 300 mil meticais no ano 
passado quando sofreu roubo em sua 
residência. 

Gaspar Almoço, aproveitou da visita 
do Secretário de Estado, Edson Mac-
uácua, para pedir a implantação de 
um banco no distrito. 

"Gostaria de pedir ao nosso pai que 
hoje veio nos visitar para a implantação 
de um banco aqui em Tambara", disse 
Almoço, tendo frisado que "estamos 
cansados de perder dinheiro, porque, 
em 2020, ladrões vieram a minha casa,  
ameaçaram‐me e roubaram‐me 305 
mil meticais que tinha enterrado".

Américo Patissene, professor da Es-
cola Primária do Primeiro e Segundo 
Grau de Nhauchenje, na localidade 
de Sabeta em Nhacolo, também 
explicou o calvário de percorrer os 
mais de 150 km para o levantamento 
do seu salário nos distritos de Guro e 
Chemba, este último pertencente a 
província de Sofala. 

O professor Patissene, como é 
sobejamente conhecido, salientou as 
consequências das sucessivas desloca-
ções dos professores para os distritos 

Recursos Humanos para a ABINEV Africa 
Austral). A sessão relegada à conversa foi 
com a Directora do Private Bank do Mil-
lennium bim, Manuela Martins. 

Segundo Liliana Catoja, Administra-
dora Executiva do Millennium bim, “a 
mulher com espírito empreendedor é 
motivada pela auto-realização e busca 
pela independência financeira que se 
afigura o principal motor de uma em-
preendedora”, na medida em que “ela 
quer ser patroa de si mesma”. A Admi-
nistradora Executiva realçou ainda que 
“a inovação constitui um dos principais 
valores do Millennium bim desde que 
se integrou no mercado. O IZI, o Smart 
IZI, o Internet Banking, o Pay IZI, a par-
ceria com o M-Pesa e Emola, a mod-
ernização do Internet Banking, o POS+, 
o cartão pré-pago, são evidências do 
papel da Inovação no Millennium 
bim e que, de certa forma, permitiram 
ao Banco responder às novas neces-
sidades do mercado bancário perante 
a pandemia”. 

com acesso ao banco, a cada final do 
mês no processo de ensino e apren-
dizagem.

"Excelência, todos os meses des-
locámo-nos para Chemba ou Guro 
para podermos levantar os nossos 
salários, situação que põe em causa a 
qualidade do ensino dos nossos alu-
nos, pelo que, queremos pedir para a 
retoma da construção do banco BIM, 

cujo lançamento da primeira pedra 
foi efectuada pelo antigo governador 
da província de Manica, Manuel Ro-
drigues Alberto, em 2019",referiu.

Américo Patissene, expôs a preocu-
pação na reunião em que Macuácua 
manteve com a liderança comuni-
tária local, explicou que para além dos 
chamados formadores do homem 
de amanhã, a problemática de aban-

dono das suas actividades para as 
regiões circunvizinhas, com acesso aos 
serviços bancários, afecta aos outros 
funcionários públicos, com destaque 
para os enfermeiros, polícias e comer-
ciantes que vezes sem contas recor-
rem aos serviços financeiros de uma 
telefonia móvel que opera na região 
à cerca de dois anos como alternativa.

Na ocasião, o Secretário de Estado 
de Manica, Edson Macuácua, disse 
serem verídicas as lamentações da 
população de Tambara, pois entende 
que com a implantação de um banco 
na vila sede do distrito, poderá impul-
sionar a economia local.

"O distrito de Tambara já merece ter 
um banco, para dinamizar a produção 
e produtividade de que dispõe. Re-
conhecemos as dificuldades que en-
frentam, de guardarem o dinheiro em 
casa, no subsolo ou mesmo nas matas, 
mas queremos pedir paciência, que 
dentro em breve poderão ter aqui um 
banco que poderá dinamizar a vossa 
economia", anotou Macuácua.

Recorde-se que a bancarização dos 
distritos insere‐se na iniciativa presi-
dencial, “Um Distrito, Um Banco”, lança-
do pelo Presidente da República, que 
visa bancarizar 154 distritos do país 
no sentido de minimizar o sofrimento, 
por que passa a população local para 
aceder aos serviços bancários. 

ECONOMIAECONOMIA

Publicidade

“Isto coloca pressão adicional nos 
custos dos meios de produção, que 
subiram ao ritmo mais elevado desde 
Março de 2020”, referem resultados 
do estudo que considera que, a con-
fiança nas empresas relativamente à 
produção futura atingiu um pico de 16 
meses, mas os números do emprego 
continuaram a cair.

Para o efeito, o principal valor calcula-
do pelo inquérito é o Purchasing Man-
agers’ Index (PMI), onde valores acima 
de 50,0 apontam para uma melhoria 
nas condições das empresas no mês 
anterior, ao passo que valores abaixo de 
50,0 mostram uma deterioração.

Em Abril com 51,3, registando uma 
subida em relação a Março com 49,1, 
o principal indicador do PMI verificou 
o seu primeiro registo acima do valor 
neutro de 50,0 desde Fevereiro de 2020. 

“Isto assinala a primeira melhoria 
nas condições das empresas desde 
que a economia sofreu o primeiro 
impacto da pandemia de COVID-19 
e das restrições associadas”, destacam 
os dados que acrescentam que, as em-
presas inquiridas registaram um novo 
período de expansão nos níveis de 
produção durante Abril, que foi atribuí-
do, em grande parte, ao aumento da 
afluência de novas encomendas e do 
número de clientes, sendo que, a recu-
peração geral na produção foi sólida, 
com aproximadamente 22% das em-
presas a registarem mais actividade do 
que em Março.

Consequentemente, a actividade 
de aquisição aumentou ao ritmo mais 
elevado em mais de um ano e meio, 
já que as empresas procuraram refor-
çar os seus stocks, antecipando novos 
aumentos na procura e nos preços das 
matérias-primas.

O aumento da procura de meios de 
produção também incentivou uma 
melhoria no desempenho do forneci-
mento, uma vez que os fornecedores 
enfrentaram uma forte concorrência, 
com os prazos de entrega a diminuir a 
um ritmo sólido.

No entanto, os números do em-
prego caíram pelo terceiro mês 
consecutivo, originando, contudo, 
pressões sobre a capacidade produ-
tiva em várias empresas. Designada-
mente, as encomendas em atraso 
aumentaram para os valores mais 
elevados desde o início do inquérito, 
há seis anos.

Em Abril, os preços dos meios de 
produção foram mais elevados devi-
do, em grande parte, a um aumento 
acentuado nos custos de aquisição, 
que foi atribuído a uma maior procura 

O diálogo do “Banco do Futuro”, 
foi organizado pelo African Banker e 
Backbase, e realizou-se virtualmente 
a partir de Londres na Inglaterra. Os 
banqueiros discutiram de forma det-
alhada as tendências actuais do sec-
tor bancário, compartilhando planos, 
perspectivas para o futuro bem como 
traçar um roteiro para a transformação 
digital na banca.

Na sua intervenção, João Figueiredo 
começou por falar do principal desem-
penho do Moza em 2020, e destacou 
o alcance do Break Even 4 anos após 
a intervenção do Banco de Moçam-
bique e o resultado líquido de 146 
milhões de Meticais, facto que contri-
buiu para que o banco consolidasse 
a sua posição de Banco referência do 
sistema financeiro Moçambicano e re-

forçando a confiança dos seus clientes 
e demais stakeholders

Mais adiante, Figueiredo debruçou-
se exaustivamente dos principais in-

vestimentos que o Moza está fazendo 
na transformação digital e as perspec-
tivas para 2021,”o que se refere à ac-
tividade do banco em 2021, a nossa 
orientação mantém-se com o foco es-
tratégico orientado para a melhoria da 
satisfação dos clientes com o objectivo 
de incrementar os níveis de fidelização, 
fazendo com que o Moza Banco seja 
assumido como o Banco preferencial 
dos seus Clientes. Iremos redobrar es-
forços no sentido de potenciar o pro-
cesso de transformação digital com o 
intuito de prestar um serviço cada vez 
mais completo e acessível a todos os 
clientes, e assim, por esta via, comple-
mentar a actividade conduzida através 
da nossa rede de agências posicio-
nada em todo o país”, frisou o PCA do 
Moza Banco 

Apostando em melhores alterna-
tivas e seguras de acesso remoto aos 
produtos e serviços do banco, o Moza 
Banco lançou em Abril, o AZAPP, um 
novo canal digital. Um serviço de 
WhatsApp Banking criado para dis-
ponibilizar aos seus clientes uma for-
ma mais simples de aceder à sua conta 
e aos serviços financeiros do banco. 

Produção das empresas em 
franca recuperação 

BIM promove “Mulheres 
empreendedoras”

Figueiredo no painel de alto nível

Pela primeira vez desde o início 
de 2020 passado, as condições 
das empresas aumentaram em 
Moçambique, tendo os últimos 
dados do inquérito PMI do Stan-
dard Bank, mostrado sinais ini-
ciais de uma recuperação do im-
pacto da pandemia de Covid-19. 
De acordo com os dados, as 
empresas verificaram novos au-
mentos tanto na produção como 
nas novas encomendas, levando 
a uma forte subida na aquisição 
de meios de produção e na re-
posição de inventários. 

O Presidente do Conselho de Ad-
ministração (PCA) do Moza Banco 
João Figueiredo, foi na última 
quarta-feira, um dos principais 
convidados para fazer parte de um 
painel de alto nível na discussão 
de temas sobre sector financeiro e 
análise da actual situação da banca 
no continente africano.

de matérias-primas.
Os custos gerais dos meios de 

produção aumentaram ao ritmo mais 
elevado desde Março de 2020. As em-

presas transferiram estes custos para 
os clientes através de uma subida nos 
preços de venda, apesar de a inflação 
ter diminuído ligeiramente desde o 

período do inquérito anterior.
Por último, em Abril, a confiança 

das empresas relativamente aos próxi-
mos 12 meses da actividade do sector 
privado foi bastante positiva. Mais de 
dois terços dos inquiridos esperam que 
a produção aumente, mostrando espe-
rança numa maior afluência de novos 
negócios, em mais exportações e na 
abertura de novas sucursais. Como re-
sultado, o nível de optimismo foi o mais 
elevado desde o final de 2019.

Relativamente aos resultados do 
inquérito, Fáusio Mussá, economista-
chefe do Standard Bank - Moçam-
bique, afirmou que é provável que 
Moçambique saia da recessão durante 
o segundo trimestre de 2021, uma vez 
que o país está a passar por um abran-
damento das restrições relacionadas 
com a COVID-19. 

Para Fáusio Mussá, os efeitos de 
base explicam grande parte do cres-
cimento esperado, visto que a conjun-
tura ainda aponta para uma procura 
agregada moderada e um sentimento 
negativo, na sequência de uma série 
de ataques terroristas que originaram 

uma situação humanitária na provín-
cia norte de Cabo Delgado e mais atra-
sos na implementação de projectos 
de gás natural liquefeito (GNL).

“Assim, as nossas previsões de cres-
cimento a médio e longo prazo foram 
revistas em baixa, devido ao declínio 
esperado do investimento directo es-
trangeiro, inevitavelmente acentuado, 
na sequência da declaração de força 
maior da Total relativamente ao seu 
projecto de GNL. É pouco provável 
que o crescimento médio do PIB 
exceda o crescimento populacional 
que se situa entre 2,5%-3% ao ano. 
Esta diminuição das perspectivas de 
crescimento tem implicações macro-
económicas importantes devido às 
pressões fiscais associadas e às implica-
ções sobre a balança de pagamentos”, 
referiu o economista-chefe do Stan-
dard Bank – Moçambique.

Considerando o risco inerente às 
previsões e a incerteza relacionada 
com os actuais desafios, mormente à 
de segurança; a incerteza de resposta 
em termos de políticas; a COVID-19; 
e os eventos climáticos, Fáusio Mussá 
prevê que o dólar americano e o metical 
encerrem o ano com um valor de aproxi-
madamente 60,7 no cenário bull, 65,4 no 
cenário de base e 70,1 no cenário bear.

“A inflação do final do ano no 
cenário base aponta para 7,1% em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior, com uma previsão de recu-
peração do PIB a manter-se baixa num 
crescimento anual de apenas 1,6% em 
relação ao mesmo período do ano an-
terior", indicou.

João Figueiredo, PCA do MozaBanco

- Fáusio Mussa, economista-chefe do Standard Bank, destaca que Moçambique poderá sair da recessão durante o 
segundo trimestre de 2021, em resultado da queda expressiva das restrições relacionadas com a Covid-19.

Fausio Mussá, economista chefe do Standard Bank

Debate sobre o “Banco do Futuro”

Por falta de um banco

BENEDITO COBRISSUA                                   
Email: cobrissua@gmail.com

Foi precisamente em Maio de 
2019, que Manuel Rodrigues, então 
governador de Manica, procedeu ao 
lançamento da primeira pedra para 
a construção de um banco na vila de 
Nhacolo, sede do distrito de Tambara. 

A população estava ansiosa para 
ver o fim do calvário que sempre pas-
sou, ao enterrar ou guardar nas casas 
o dinheiro que consegue com muito 
sacrifício, arriscando as suas vidas.

Gaspar Magueza Almoço, é um dos 
rostos que não guarda boas memórias 
do drama de falta de uma unidade 
bancária no distrito de Tambara. Per-

O primeiro tema foi uma conversa 
mais didáctica sobre a Mulher nos 
negócios e educação financeira, que 
contou com a participação de três ora-
doras, nomeadamente Liliana Catoja 
(Administradora Executiva do Millen-
nium bim), Sofia Cassimo (Presidente 
do Pelouro da Mulher Empresária e 
Empreendedorismo na CTA) e Florbela 
Mudiue (Empreendedora Agrícola). 
Ainda nesta sessão, contaram com a 
presença da Directora Comercial do 
Millennium bim, Ângela Nhassico, para 
responder às perguntas sobre a Litera-
cia Financeira, primeiros passos para as 
mulheres que desejam abrir um negó-
cio, e o financiamento, entre outras.

A abordagem do segundo e último 
painel centrou-se na Saúde Mental, Ta-
bus, Papéis de Género dentro de casa 
e no campo profissional e teve como 
oradoras Sheila Miquidade (Especial-
ista em Comunicação), Nereyda Ah Hoy 
(Fundadora da Plataforma INDIKA e Tera-
peuta) e Jenifer Macame (Directora dos 

https://t.me/Novojornal
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Há bolsas de fome em Macate

Falta de hospitais “castiga” população

Milhares de habitantes de alguns povoados do distrito de Macate, em Manica, estão a enfrentar uma fome aguda 
devido ao fracasso registado na presente campanha agrária 20/21, mormente da ocorrência de fenómenos nat-
urais bem como aos ataques armados da Junta Militar da Renamo.

A população do Niassa, ao norte do país percorre uma distância de 15 
quilómetros para encontrar uma unidade sanitária, mais próxima. O mar-
tírio, resulta do facto de a província ter ainda um défice maior, estimado 
em 46 unidades sanitárias.

Fracasso na campanha agráriaBENEDITO COBRISSUA                                   
Email: cobrissua@gmail.com

Apesar da aparente calmia, os 
ataques protagonizados pela auto inti-
tulada Junta Militar da Renamo (JMR), 
liderada pelo major general Mariano 
Nyongo,  em algumas regiões da 
província de Manica deixaram rastos 
insanáveis no seio da população das 
localidades de Chinete e Nhathoa, no 
distrito de Macate. É que a população 
das regiões visadas, que vive basica-
mente da agricultura viu se obrigada 
a abandonar as suas áreas de cultivo, 
temendo da onda de insegurança 
que se vivia naqueles pontos, devido 
aos ataques perpetrados pela Junta 
Militar da Renamo.

Consta ainda das razões para o 
insucesso da presente campanha 
agrária, ora a chegar ao fim, a ocor-
rência de ciclones tropicais Chalane 
e Eloise, que se faziam acompanhar 
de chuvas intensas tendo reduzido a 
nada os esforços da população local.

A administradora do distrito de Ma-
cate, Rosa Jairoce Cararadza, é quem deu 
a conhecer a informação, em entrevista 
ao "Público", que visava aferir do ponto 

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

Segundo o director provincial da 
Saúde, Ramos Mboane, esta situação, 
em parte, está justificada com um défice 
de pelo menos 46 unidades sanitárias 
em Niassa, com particular menção, aos 
distritos de Mecanhelas, Mandimba, 
Cuamba, Lichinga e Ngauma. Para su-
prir o défice e reduzir as distâncias ac-
tualmente percorridas pela população, 
seria necessário a construção em cada 
um deles, de 17, 13, 8, 8 e 1 infra-estrutu-
ras de saúde, respectivamente.

“Na província do Niassa temos 184 
centros de saúde e quatro hospitais, 
que prestam assistência sanitária de 
nível primário e secundário, local-
izados na cidade de Lichinga e nos 
distritais de Cuamba, Mandimba e 
Marrupa, beneficiando cerca 14.273 
habitantes por metro, número con-
siderado muito acima do esperado se-
gundo a OMS”, citou Ramos Mboane.

No que se referem aos partidos, o 
director provincial da Saúde do Niassa 
fez saber que alguma franja da popula-
ção dos três distritos, designadamente, 
Mandimba, Nipepe e Marrupa, ainda 
priorizam partos fora da maternidade 
em contraponto com a intenção do 
Governo, que é ver toda mulher a 
nascer dentro das unidades sanitárias.

A título de exemplo, aqueles três 

de situação da segurança alimentar no 
distrito, considerado celeiro da província, 
principalmente na produção de milho, 
tubérculos e fruteiras.

Rosa Cararadza referiu se ás me-
didas em curso por forma a prestar 
assistência à população daquelas lo-
calidades. 

"Está garantida a segurança alimen-
tar em todo o nosso distrito de Macate, 
com excepção de algumas regiões, 
nomeadamente Nhathoa e Chinete, 
cuja população havia se refugiada dos 
ataques da Junta Militar da Renamo 
e infelizmente não teve tempo para 
produzir comida suficiente nesta cam-
panha agrícola".

"Para além da situação dos 
ataques armados, também importa 
aqui fazer menção aos ciclones Cha-

distritos registaram nos anos 2019 e 
2020 partos institucionais na ordem 
de 87; 83 e 76 pontos percentuais, por 
cada um.

“Fora destes três distritos, os outros 
conseguiram uma cobertura de par-
tos institucionais acima de 90 porcen-
tos”, disse o director Mboane para de 
seguida revelar que, como a solução, 
o Governo provincial em parceria com 
diversos parceiros de cooperação, 
destaque para as Nações Unidas e a 
Embaixada da Irlanda está a promover 
acções de formação em educação de 
parteiras comunitárias com objec-
tivo de sensibilizar e apoiar as comu-
nidades sobre as vantagens das mul-
heres a aderir aos partos institucionais.

ROUBO E 
DESVIO DE MEDICAMENTOS

Neste vertente, a província do Ni-
assa registou em 2020 cerca de nove 
casos de roubo e desvio de medi-
camentos ocorridos nos distritos de 
Chimbunila, Mecanhelas, Mandimba 
e Sanga, envolvendo funcionários do 
Serviço Nacional de Saúde e outros 
elementos da comunidade.

Como prejuízo, segundo o director 
provincial da Saúde, fez saber que o 
Estado perdeu 131. 925 Mil Meticais.

No ano de 2019, Niassa registou 
quatro registos de casos de roubo 

lane e Eloise que se abateram sobre 
o nosso distrito e não só, também 
teve um impacto negativo no seio 
das comunidades camponesas, so-
bretudo daqueles povoados que 
viram as suas machambas, viram as 
suas culturas totalmente destruídas", 
disse Cararadza, sublinhando que 
"e neste momento já estamos no 
terreno, a mapear, junto do INGD e 
parceiros, para dentro em breve ar-
rancarmos com o processo de distri-
buição de comida à aquela popula-
ção que infelizmente não tem nada 
para comer", explicou.

Por outro lado, a timoneira de Ma-
cate, fez saber que o Instituto Nacional 
de Gestão e Redução de Riscos de De-
sastres (INGD), procedeu a entrega de 
quantidade não especificada de enxa-
das, sementes melhoradas e insumos 
agrários as comunidades camponesas 
de Nhathoa e Chinete com vista a al-
cançar bons resultados na segunda 
época agrícola em curso. 

Na presente campanha agrária 
20/21, o distrito de Macate em Manica 
lavrou uma área de 76 mil hectares e 
prevê produzir mais de 200 mil tonela-
das de produtos diversos. P

e desvio de medicamentos a nível 
dos distritos de Lichinga e Cuamba, e 
causando um prejuízo estimado em 
pouco mais de 321 Mil Meticais.

Como medidas para inverter o 
cenário, Ramos Mboane avançou que, 
em seguimento aos procedimentos 
administrativos, um funcionário afecto 
ao distrito de Marrupa foi expulso do 
Aparelho de Estado e dois outros que 
se encontram em Mandimba e Sanga 
foram aplicadas respectivas multas pe-
los crimes por eles cometidos.

“Infelizmente, no ano passado, por 
causa da situação de roubo e desvio 
de medicamentos, onde numa das 
ocorrências culminou com o assas-
sinato macabro do nosso guarda 
que prestava serviços no depósito de 
medicamentos”, disse Ramos Mboane.

A adesão às consultas pré-natais por 
parte das mulheres grávidas constituiu 
outra “pedra no sapato” do sector da 
saúde no Niassa porque não cumpre 

todas etapas recomendadas e só se 
dirigem a uma unidade sanitária já na 
fase final de gestação. 

“É que, além de cumprir as quatro 
consultas pré-natais, o fenómeno tem 
criado complicações na hora do parto, 
fora da exigência do esforço adicional 
aos profissionais de saúde para preser-
var e salvar a vida da mãe e do bebé. 
Por isso, reiteramos os nossos apelos a 
todas mulheres grávidas a abrir a ficha 
pré natal e seguir com as recomenda-
ções médicas”, disse Mboane.

Quanto a vigilância nutricional, a fon-
te apontou o distrito de Marrupa como 
aquele que regista a mais baixa taxa de 
desnutrição a nível da província.

O director provincial da Saúde falou 
também do tratamento anti-retroviral. 
Com o efeito, disse que no ano de 2020, 
pelo menos 9792 (nove mil setecentas 
noventa e duas) pessoas, dentre cri-
anças e adultos, aderiram aos serviços 
de Tratamento Anti-Retroviral (TARV) 

em toda província do Niassa, numa ex-
ecução de 88 pontos percentuais, relati-
vamente a meta planificada pelas auto-
ridades governamentais estimada em 
atingir 11.146 beneficiários no mesmo 
processo de mitigação dos efeitos da 
chamada “doença do século”.

No que se destaca aos óbitos por 
causa do vírus do Sida, Ramos Mbo-
ane frisou que 607 pessoas perderam 
a vida, destaque para 91 crianças e 516 
adultos. 

Por sua vez, a governadora do Ni-
assa, Elina Judite Massengele reconhe-
ceu os problemas apresentados pelo 
sector da saúde e garantiu que até ao 
final do presente Quinquénio 2020/24, 
parte deles, já terão sido ultrapassados 
ou minimizada.

“Constitui prioridade do Governo 
reduzir a distância percorrida pela pop-
ulação para encontrar uma unidade 
sanitária. O rácio habitante/unidade 
sanitária está a conhecer melhorias, 
quando comparado aos anos anteri-
ores”, disse a governadora.

Acerca de partos fora das mater-
nidades, Elina Judite Massengele disse 
sentir-se surpreendida pelo fenómeno, 
realçando que, embora haja escassez 
de unidades sanitárias em alguns distri-
tos, as mulheres devem procurar sem-
pre as maternidades para darem partos.

Acrescentou que a problemática 
de roubo e desvio de medicamentos 
constitui também uma das suas preo-
cupações, tendo de seguida salientan-
do haver acções em cursos visando 
acabar o fenómeno, principalmente, 
nos distritos que fazem fronteira para 
com Malawi e Tanzânia, nomeada-
mente Mandimba, Sanga e Lago.

Elina Massangele Ramos Mboane

- A província do Niassa, ao norte do país, tem défice de 46 unidades sanitárias

https://t.me/Novojornal
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Obras de reabilitação da avenida Dom Alexandre em curso

NACIONAL

Avenida Dom Alexandre em 
reabilitação

A avenida Dom Alexandre, num troço de aproximadamente 12km de estrada de terra batida, entre a rotunda 
de Albasine à Vila de Marracuene, está a beneficiar-se de obras de reabilitação. Mesmo estando na fase inicial, as 
obras financiadas e executadas por um empresário local, Stelio Mascarenhas, resgataram a esperança e aliviaram 
os moradores dos bairros Guava, Mateque, Habel Jafar e Zintava porque a crise dos transportes de passageiros e 
de mercadorias tem fim à vista.

Publicidade

NACIONAL
O ensino híbrido deve ser integrado 
como oportunidade para o desen-
volvimento de novas competências 
docentes e de organização ped-
agógica das Instituições de Ensino 
Superior (IES), para além de toda 
transformação e desenvolvimento 
que estas instituições devem ter em 
termos de infraestrutura e serviços 
digitais para uso no ensino, na in-
vestigação e na administração.

Ensino híbrido: oportunidade 
às novas competências  

com vista a conhecer as condições reais 
de ensino-aprendizagem.

Para a retoma as aulas a distância, 
os dados indicam que 186 unidades 
orgânicas da IES privilegiaram o uso do 
WhatsApp e Skype como recurso para 
o ensino híbrido, 152 Google Class 
Room, 125 o email, 105 a plataforma 
Zoom, 86 outras plataformas e, por úl-
timo, 41 a plataforma Moddle.

Face a estes números, o ministé-
rio responsável pelo ensino superior 
desenvolveu, num período recorde 
de três meses em 2020, o Sistema de 
Identificação de Membros da Comuni-
dade Académica e Cientifica Nacional 
(SIMECACIN).

“Foram cadastrados neste sistema 
298.823 membros das comunidades 
académica e científica nacional em 
2020 e 41.631 fizeram o auto-registo e 
passaram a beneficiar destes pacotes 
especiais oferecidos pelas operadoras 
de telefonia celular”, informou.

A iniciativa permitiu que os estu-
dantes, docentes e os investigadores 
nacionais tivessem acesso aos serviços 
de comunicação no geral e aos de 
acesso à Internet em particular que 
concorreram para melhorar a capa-
cidade de realização dos processos 
de ensino e aprendizagem usando 
plataformas digitais e os de trabalhos 
de investigação cientifica à distância.

Ainda na sua explanação, o ministro 
referiu que o Ministério, através do pro-
jecto da Rede de Instituições de Ensino 
Superior e de Investigação de Moçam-
bique (MoRENet), tem estado a in-
tensificar a utilização das plataformas 
electrónicas para apoiar os processos 
de ensino e aprendizagem em todas 
as instituições públicas e privadas do 
ensino superior e técnico profissional 
bem como para a realização de re-
uniões entre funcionários à distância.

Recordar que o ensino misto ou 
combinado em tradução livre, surgiu 
em meados dos anos 60 nos Estados 
Unidos. A chamada Terceira Revolução 

Ensino Assistido por Computador 
(EAC). A partir dos anos 1990, com as 
máquinas de computador e periféri-
cos tornando-se mais acessíveis em 
relação ao custo, o ensino híbrido foi 
ganhando cada vez mais forma. Os pri-

bem como para o resto do mundo. 
Com a pandemia de COVID 19, ouve 
se por quase todo o mundo o recurso 
à educação à distância ou hibrida 
como estratégia para a continuação 
dos processos educativos.

Industrial, ou Revolução Eletrônica, 
trouxe o início da produção massiva 
de computadores que logo foram in-
corporados a educação acadêmica.

O ensino consolidou-se a partir de 
1970, ano em se inicia a aplicação do 

meiros a aderirem a nova ideia foram 
as instituições de Ensino Superior, em 
que o modelo a distância era mais 
consolidado.

O sucesso do modelo alastrou se 
agora para escolas de ensino básico, 

Dos programas de banhos carracicidasANSELMO SENGO                                      
Email: sengoans@yahoo.co.br

Refira-se que a avenida Dom Alex-
andre liga a cidade de Maputo e a Vila 
de Marracuene. Em 2014, a parte lo-
calizada na cidade de Maputo, numa 
extensão aproximada de oito quiló-
metros beneficiou-se de obras de 
pavimentação, orçadas em 18 milhões 
de dólares norte-americanos.

Na altura, de acordo com dados 
em nosso poder, o projecto incluía a 
extensão das obras de pavimentação 
da avenida Dom Alexandre a partir da 
Praça dos Combatentes e terminar na 
Estrada Nacional Número um (EN1) 
em Marracuene, paradoxalmente, por 
razões misteriosas, as mesmas nunca 
mais aconteceram.

Seguiu-se depois um momento de 
sofrimento por parte dos residentes 
dos bairros Guava, Mateque, Habel 
Jafar, Zintava incluindo da Vila de Mar-
racuene, porque sempre que chove, 
os transportes de passageiros deixam 
de circular, incluindo viaturas particu-
lares porque a via fica completamente 
alagada mas no período seco, tam-
bém, estes moradores, passam por 
momentos penosos porque a rodovia 
torna-se totalmente intransitável por 
causa de buracos e bancos de areia.

Por isso, o início semana ante pas-
sada das obras de reabilitação da 
avenida Dom Alexandre reavivou a 
esperança dos residentes e a econo-
mia local porque a rodovia estará em 

DANIEL MAPOSSE                                      
Email: dcmaposse@gmail.com

Daniel Nivagara, Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, falando 
última sexta-feira, em aula Inaugu-
ral na Universidade São Tomás de 
Moçambique (USTM) 2021, afirmou 
que, com a suspensão das aulas pres-
enciais em todos os subsistemas de 
ensino, as Instituições do Ensino Su-
perior tiveram que recorrer apenas ao 
ensino à distância, o que fez com que 
estas instituições de ensino fizessem 
recurso às plataformas digitais para a 
continuidade do processo de ensino-
aprendizagem.

Subordinado ao tema “o Ensino 
Superior em Moçambique no Con-
texto da Pandemia da COVID-19, Do 
Ensino Presencial ao Ensino Híbrido”, 
o dirigente aponta o ensino híbrido 
em contexto da COVID-19, como uma 
oportunidade para a maximização 
dos campos de aprendizagem diante 
do reduzido tempo de contacto entre 
os docentes e estudantes nos campus 
universitários (aulas presenciais) e dan-
do-se continuidade das aulas através 
das plataformas on-line (aulas virtuais).

“Esta modalidade de ensino não 
se trata apenas de aplicação de TIC 
(plataformas digitais) no ensino, mas 
também que o mesmo deve servir 
como base para a transformação ped-
agógica, particularmente em termos 
de metodologias de ensino-apren-
dizagem”, vincou.

Para o dirigente, o ensino híbrido 
tem condições para desenvolver en-
sino de qualidade, mas para o efeito é 
imprescindível o uso racional, eficiente 
e eficaz das plataformas digitais, bem 
como o uso destas plataformas que 
requerem uma melhor formação per-
manente dos docentes. 

Por outro lado, esta formação deve 
contemplar ainda uma visão de inova-
ção educacional, não apenas centrada 
nas TIC, mas no desenvolvimento de 
uma visão acertado sobre Ambientes 
Virtuais de aprendizagem focando na 
sua constituição, funcionamento e as 
responsabilidades de todos os actores 
envolvidos.

PLATAFORMAS DIGITAIS

A retoma às aulas presenciais em 
Agosto de 2020, depois da paralisação 
destas em Março de 2020 por força 
da declaração da suspensão das au-
las presenciais, o Conselho Nacional 
de Avaliação de Qualidade do Ensino 
Superior (CNAQ), como órgão imple-
mentador do Sistema Nacional de Aval-
iação da Qualidade de Ensino Superior 
(SINAQES), levou a cabo um inquérito 

condições de transitabilidade e conse-
quentemente, aliviar os custos gastos 
na reparação constante das viaturas e 
no transporte de mercadorias.

É que sempre que chove, esta es-
trada fica intransitive e deixa isolados 
os moradores daqueles bairros. Por 
isso, “estamos felizes com as obras em 
curso porque a circulação dos trans-
portes vai melhoraras. Vejam que 
mesmo agora que, as obras ainda não 
estão concluídas, o movimento dos 
chapas aumentou e o fenómeno de 
encurtamento de rotas quase que re-
duziu porque a estrada está boa”, disse 
Octávio Zedequias, transportadores 
de chapas na rota Guava- Marracuene.

Entretanto, apesar da melhoria das 
condições de transitabilidade da estra-
da a ser conferida por esta reabilitação, 
os residentes daqueles quatro bairros 
apelam ao Governo a incluir e priorizar 
a avenida Dom Alexandre no lote de 
estradas a serem reabilitadas e asfalta-
das próximo ano, tendo em conta sua 
localização estratégica quando se fala 
da ligação da cidade de Maputo e a 
Vila de Marracuene, bem como, para 
o processo de desenvolvimento que 
o distrito tem vindo conhecer nos últi-
mos tempos.

Refira-se que, esta não é a primeira 
vez que o empresário Stelio Mascar-
enhas envolve em acções de apoio 
ao Governo distrital na criação e mel-
horia das vias de acesso, incluindo na 
assistência às populações vitimas de 
fenómenos naturais e da Covid-19.

Cerca de um ano após a realização 
de palestras ligadas ao combate de 
casamentos prematuros, bem como 
a oferta de mais de mil máscaras e di-
versos materiais de higiene no âmbito 
da prevenção e combate da Covid-19, 
a Associação de Informação Jurídica – 
Jus Moz, voltou ao terreno para medir o 
impacto das actividades desenvolvidas.

Naquela parcela do país, a Jus Moz, 
ficou a saber que as palestras levadas 
a cabo, contribuíram positivamente 
para a redução de casamentos prema-
turos bem como para sensibilização 
das comunidades com vista  o melhor 
uso das máscaras, no âmbito do com-
bate à Covid-19.

A título de exemplo, o Chefe da lo-
calidade de Chicuangue, Suita, deu a 

conhecer que depois da visita  da Jus 
Moz, notou-se um bom uso da más-
cara por parte das comunidades.

“Distribuímos máscaras para a As-
sociação VIZEKO – uma associação 
que acolhe velhos e idosos desfavo-
recidos e que congrega mais de 100 
membros. Para além da Associação 

VIZEKO, as máscaras foram entregues 
a Associação Vida Nova , que também 
assiste idosos carenciados e crianças 
órfãs e vulneráveis no número de 20, 
trabalhamos igualmente com a Igreja 
Anglicana que tem um pacote dentro 
de si de assistência aos idosos, concre-
tamente, a organização Help Age que 

assiste a terceira idade”, disse Suita para 
de seguida acrescentar que, mais de 
100 máscaras foram entregues as co-
munidades de Matemula.

Bons ventos também sopram da lo-
calidade de Macuácua, que viu os seus 
índices de casamentos prematuros 
baixarem drasticamente, após as pal-
estras organizadas pela Jus Moz.

“Muita coisa mudou aqui em Mac-
uácua com a vinda da Juz Moz. As 
palestras contribuíram para a redução 
de casos ligados a casamentos pre-
maturos. Os pais e encarregados de 
educação ficaram sensibilizados e 
conscientizados sobre os perigos que 
os casamentos prematuros trazem 
para a sociedade”, disse Bambu, chefe 
da localidade.

De acordo com Bambu, para além 
do impacto verificado na redução de 
casamentos prematuros, o nível da 
popularização do imposto também 
registou um incremento.

“Nós também como administração, 
acabamos por adoptar outros sistema 
de cobrança de imposto, conscienciali-
zando os jovens sobre a importância 
do seu pagamento”, referiu.

Para Lucas Macuácua, chefe da locali-
dade de Chonguene, depois da educa-

Jus Moz assume vanguarda em Gaza
Autoridades da província de Gaza, 
concretamente do distrito de Man-
jacaze, nos postos administrati-
vos de Chidenguele e Macuácua, 
mostram-se satisfeitas com o 
impacto positivo das actividades 
levadas à cabo pela Associação de 
Informação Jurídica – Jus Moz, no-
meadamente, a disseminação de 
informação referente ao combate 
de casamentos prematuros e pre-
venção da Covid-19.

Legenda

No combate à Covid-19 e casamentos prematuros ção cívica melhorou bastante a questão 
da higienização, o distanciamento e o 
uso frequente das máscaras.

“Antes da educação cívica as pes-
soas não tinham aquela responsabi-
lidade de cumprir com as medidas de 
prevenção da Covid-19, mas com a as-
sessoria da Jus Moz, foi possível mudar 
o cenário ao nível das comunidades. 
Hoje, quase em todas as aglomera-
ções populacionais verificamos que 
todos eles estão mascarados o que de 
certa forma contribui para o combate 
a Covid-19”, frisou Macuácua.

Já na localidade de Nhanchengue, 
tal como fez saber Devison Matias, o 
sinal de casamentos prematuros re-
duziu, a comunidade ficou conscien-
cializada no sentido de passar a fazer 
denúncias destes casos. 

Em relação aos impostos, segundo 
a fonte, também houve melhorias, na 
medida em que a comunidade ficou 
consciencializada, passou a pagar 
impostos e isso verificou-se com o au-
mento da base tributária.

Em jeito de conclusão, todos os en-
trevistados congratularam a iniciativa 
da Jus Moz e apelaram para que as 
actividades fossem desenvolvidas em 
todo o território nacional.

Refira-se que a Associação Jus Moz, 
tem como maior objectivo criar uma 
cultura jurídica no seio da sociedade, 
educar juridicamente a sociedade e  
contribuir na edificação de uma socie-
dade de justiça social assente no bem-
estar material e espiritual. 

https://t.me/Novojornal
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

CULTURA

Loforte resgata Nhatitima
O escritor moçambicano, Luís Loforte lançou última sexta-feira, em Maputo, a obra biográfica  “Jossefa Nhatiti-
ma – o dom da lucidez”, chancelada pela editora Pemba & Sêwio.

Publicidade

A cerimónia de lançamento deste 
livro, foi restrito devido às restrições 
impostas no contexto da prevenção 
da Covid -19, destacando-se entre 
os poucos convidados, a Ministra da 
Justiça, Assuntos Constitucionais e Re-
ligiosos, Helena Kida.

Falando da sua obra, Luís Loforte 
referiu que este é o primeiro livro so-
bre Jossefa Nhatitima (1900-1981), seu 
avô e pastor da Igreja Metodista Unida 
de Moçambique, a qual engrenou no 
princípio da década 1920, e serviu du-
rante 40 anos.

Nhatitima, que morreu aos 81 anos, 
é natural da província de Inhambane. 
“Cresci na sua casa e desde pequeno 
pude aprender dele grandes valores 
morais”, disse Loforte, explicando que 
o livro também visa fazer deste rev-
erendo uma referência para actuais e 
futuras gerações do país.

O autor conta ainda que  Jossefa 
Nhatitima abriu as portas para muitas 
pessoas se formarem nas escolas de 
Inhambane, Lourenço Marques (actu-
al cidade de Maputo) e no estrangeiro, 
em países como Portugal e Estados 
Unidos, no tempo colonial, quando a 
educação era um privilégio reservado 
a poucos.

Neste sentido, explica ainda alguns 
destes homens a quem deu a mão 
prestam o seu testemunho desta obra 
de 260 páginas.

Loforte revela que a publicação 
resulta de um profundo trabalho de 
investigação que levou cerca de vinte 
anos. Ainda assim, “nunca se escreve 
tudo”, explica.

“Jossefa Nhatitima – o dom da 
lucidez” é o quarto livro de Luís Lo-
forte, que se estreou em 1991, com 
“Diálogos do Desencanto”, publicado 
pela Sociedade do Notícias. Depois 

seguiram as obras “O Advogado de 
Inhassunge” e “Rádio Moçambique: 
um doce calvário”.

No ano passado, coordenou a pub-
licação de mais duas publicações, no-
meadamente “Domingos Arouca - as 
cobras” e “Quando o Silêncio é Sujeito 
– um tributo a Glória de Sant'Anna”, 
com o jornalista Edmundo Galiza Ma-
tos, seu irmão.

Eldevina Materula entrega 
instrumentos musicais

Lançada Federação das Indústrias 
Culturais e Criativas

A Ministra da Cultura e Turismo, Eldevina Materula, que esteve recentemente em visita de trabalho à província 
de Nampula entregou diversos instrumentos musicais aos artistas locais. Nesta visita, a governante tinha como 
objectivo de monitorar as acções que vêm sendo levadas a cabo no sector da cultura e turismo, a socialização 
com os fazedores das artes e cultura, com funcionários e agentes turísticos. 

A Federação Moçambicana das Indústrias Culturais e Criativas – FEMICC 
já é uma realidade. O lançamento teve lugar quinta-feira em Maputo, 
cuja cerimónia foi orientada pela Ministra da Cultura e Turismo, Eldevina 
Materula, em representação do Chefe de Estado, Filipe Nyusi. 

Os instrumentos musicais, num 
total de 16, foram distribuídos em 
três casas culturais, designada-
mente, Casa Provincial de Cultura de 
Nampula (três guitarras clássicas, um 
piano, cinco flautas); Casa Distrital da 
Cultura de Nacala (uma guitarra e 
cinco flautas) e 

Casa Distrital de Cultura da Ilha de 
Moçambique instalada no Lumbo 
(uma guitarra), recebidos respectiva-
mente pelos directores das três casas, 
Francisco Zacarias, Julio Leão e Jardi-
not Maulana.

Na sua intervenção, no evento, Ma-
terula referiu que a materialização do 
impacto directo da cultura só será pos-
sível se as actividades realizadas pelos 
diferentes intervenientes (artistas, cria-
dores, empreendedores individuais, 
empresas privadas, associações profis-
sionais e não profissionais, instituições 
culturais e organismos relevantes do 
sector público) contribuírem para a 
criação, produção e difusão de bens 
culturais no país e no estrangeiro. 

Eldevina Materula afirmou ainda 
que o sector cultural e criativo deve 

mento do país porque o sector poderá 
ser contável e, por conseguinte, constar 
da Contabilidade Nacional". 

O FEMICC foi criado por um grupo 
de organizações culturais com o ob-
jectivo de promover a economia cria-
tiva através do fomento das Indústrias 
Culturais e Criativas, entre as quais a 
música, a dança, o teatro, o audiovi-
sual, as artes plásticas, os espectáculos, 
o editorial e a gráfica, o artesanato, a 
moda e a gastronomia. 

O Presidente da FEMICC, Rufus 
Maculuve,  afirmou que o contexto da 

assumir-se como potencial respon-
sável no aumento da percentagem da 
empregabilidade, das vendas no país, 
no exterior e na geração da riqueza, 
bem como contribuir para o Produto 
Interno Bruto (PIB). 

"Também queremos desafiar e con-
tar com a FEMICC nos projectos já inicia-
dos pelo Governo para a inscrição dos 
fazedores das artes e cultura no Sistema 
Nacional de Segurança Social Ob-
rigatória, para sua protecção e das suas 
famílias, na revisão da Lei do Mecenato 
e na Criação do Estatuto do Artista. Estes 
projectos vão permitir que o sector cul-
tural se torne forte e dinâmico, gerador 
de renda e participante no desenvolvi-

criação da FEMICC é favorável porque 
o Governo reconhece a importância 
das indústrias Culturais e Criativas e o 
seu contributo no crescimento da eco-
nomia do país, daí que o grande pressu-
posto é promover a economia criativa. 

A cerimónia de lançamento da 
FEMICC contou também com a pre-
sença do Presidente da CTA, Agostin-
ho Vuma, várias individualidades das 
artes e cultura e representantes do sec-
tor público e privado.

Também houve exposição de 
vários produtos artísticos e momento 
musical com Sheila Jesuita e com o 
saxofonista moçambicano radicado 
em Portugal Ótis.

Os instrumentos entregues foram 
oferecidos pela Fundação Carlos Mor-
gado. 

Para Materula, estão criadas as 
condições para que as instituições cul-
turais da província de Nampula pos-
sam arrancar com actividades artísti-
cas e enriquecer as acções necessárias 
para dinamizar as artes e cultura na 
província.

"Para o caso particular da Casa Dis-
trital de Cultura da Ilha de Moçam-
bique, é um grande incentivo para as 
actividades musicais que ainda não 
existem naquela casa". 

Por unanimidade, os directores das 
casas da cultura que beneficiaram de 

Foto de família
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Ao longo do percurso, cantando 
as canções naturais típicas, com fra-
ses orais àsperas do pior possível e 
imaginário, sinal comprovativo de 
que as idosas decretaram guerra 
sem trégua ao inimigo. No decor-
rer da batalha, em simultâneo 
eram evidentes as entoações de 
júbilos declamativos "minkulung-
wani" claro! Eram expressões de 
confiança na vitória. Os tais insul-
tos eram do sentido e força expul-
sivas direcionadas aos mercenários 
e os seus mandantes. Pois era uma 
guerra directa. Locomoviam sem o 
mínimo receio porque sabiam que 
ninguém teria coragem de enfren-
tar as leis naturais impostas pela 
sociedade, sabiam igualmente que 
não existe um corajoso para mi-
rar o mundo feminino da terceira 
idade naquele estado de corpos 
nus, abraçados no processo com-
bativo, apelidado pelos tsongas 
de kuhlomula. Nas suas canções 
podia-se notar vozes proferindo: 
“Vocês gafanhotos cessam de 
comer nas machambas, que vão 
invadir o mato também verde, 
sem problema, nem prejuízo a 
miguem”, "vanyakongo ndzi nwina" 
(sois malditos sem piedades).

No trajecto das machambas 
quem tivesse algo, colhia e en-
tregava as que tinham missão de 
carregar até ao polo do destino.

Chegando ao lugar destinado, 
ao chefe mandava a roupeira para 
que entregasse os vestes, a fim de 
vestir-se, para em seguida, distri-
buir a roupa as restantes. Enquanto 
todas vestidas, a líder dava ordem 
sobre os produtos que traziam, 
para divisão do trabalho algumas 
são dadas tarefas de cozinhar 
xima, outras, o caril e outros cozi-
dos possíveis no sentido de todos 
alimentos serem preparados para 
a refeição cerimonial. 

Algumas deviam constituir o 
elenco da cerimónia depois de esta-
rem prontas segue o discurso ritual 
no lugar apropriado (espécie do al-
tar_holocausto) onde a anciã evoca 
os deuses dessa terra, uma parte 
dos produtos colhidos junto com 
drogas e os insectos mercenários, 
isto é, queimando em simultâneo, 
todas de joelhos a volta do san-
tuário, a chefe e mais identificada 
naquele lugar, proferindo o sermão 
de petição apelativa aos deuses da 

terra no sentido de pôr término à 
acção nefasta levada a cabo pelo 
feiticeiro, esse acto pode ser confir-
mado pela Anciã Laurinda Vilancu-
lo, natural da cidade de Inhambane. 

Após o rito e as refeições já pron-
tas e terminados, segue o tempo 
de comer, todas elas alegres, o 
que restar não se leva para casa 
fica no lugar sagrado, semelhante 
a ritual de pedido para queda da 
chuva em Bela Vista, no mês de 
Agosto de 2017, cuja reportagem 
foi da responsabilidade da TVM. 
Nessa noite de facto caiu a chuva. 
O grupo das vovós, antes do encer-
ramento, assistiu o milagre deste 
mundo, pois num dia do céu limpo 
e de forma surpreendente, preste a 
terminar de comer, o céu começou 
vestir as nuvens escuras bem car-
regadas, depois do o céu estar 
bem escondido: uns fios com car-
gas eléctricas eram traçados nas 
nuvens tomando sentidos diver-
sos, em resposta, o céu imitiu um 
estrondo consoante a distância en-
tre as nuvens e a terra, o dito ruido 
seguia por instinto a rota da faísca 
até ao seu término, assim, quando 
eram mais fortes criavam o sismo 
a todos da região. Os relâmpa-
gos eram cortejados pelos ventos 
suaves variando os rumos. A chefe 
teve que dar início ao discurso de 
encerramento do programa:

“– Estamos aqui em koseni, no 
fim da cerimónia de ndhongwe, 
espero que os gafanhotos e os seus 
aliados que tenham chegados ao 
fim das desgraças que impuseram 
na nossa terra, morreríamos de 
fome com os nossos maridos, fil-
hos e netos, mas a partir de já estes 
insectos que sejam afastados de-u-
ma ve-z pa-ra sem-prééé…”

Carregando esta última parte de 
ar firme e convicta e as restantes 
deram resposta fogosamente em 
júbilos na expectativa de certeza na 
vitória muito próxima:

“–Que assim sejááá.... Élé-lé-lééé, 
húúú... Rééé…”

De mãos em punho de raiva 
que acompanhava as entoações 
jubilantes em coro que expressa-
vam reedificação das manadas de 
gafanhotos. E a chefe encerrou a 
cerimónia, de seguida endereçou 
os agradecimentos meritórios pela 
entrega efectiva no programa e 
orientou a retirada de todas para o 
regresso:

“–Agora retirámo-nos daqui cada 
uma dirija-se à sua casa, ciente de 
que não perdemos tempo, mas 
sim, atingimos a nossa intenção de 
devolver alegria a nossa terra livre 
desta calamidade, como se pode 
provar a precipitação está evidente, 
dispensa qualquer dúvida e já venc-
emos. Desejo‐vos prosperidade e 
um futuro risonho muito próximo. 
Obrigada por tudo...

-Éééé... Obrigadaaa. Lélélé... 
Lééé... húúú... Rééé... 

CULTURA

Em Nampula

Eldevina Materula, ministra da Cultura e Turismo

Entrega de instrumentos musicais

instrumentos consideram um gesto 
muito importante e comprometeram-
se a fazer valer o esforço que o Ministé-
rio da Cultura e Turismo tem estado a 
fazer para trazer melhorias no campo 
das artes e cultura. 

Na Ilha de Moçambique, Materula 
reuniu com a Direcção e funcionários 
do Gabinete de Conservação da Ilha 
de Moçambique - GACIM, onde em-
possou o novo Director, Cláudio Zun-
guene, que substitui no cargo Celes-
tino Girimula. 

A dirigente da Cultura e Turismo in-
struiu ao empossado para que traga 
melhorias em benefício da cultura e do 
turismo naquele ponto do país. 

Materula interagiu com os técnicos 
da GACIM para passar a ideia da im-
portância de dinamizar o turismo na 
Ilha de Moçambique, por se tratar de 
um lugar com grande potencial turísti-
co, mas sobretudo, pelo facto de ser 
Património Mundial da Humanidade. 

Em Nacala, a ministra reuniu com 
os fazedores das artes e cultura com 
quem abordou sobre os instrumen-
tos reguladores, como a revisão da Lei 
dos Direitos de Autor e Direitos Con-
exos, a Lei de Mecenato, e fez a aus-
cultação sobre a implementação do 
Estatuto do Artista. Visitou empreen-
dimentos turísticos para aferir o grau 
de cumprimento das medidas de 
prevenção da Covid-19, neste perío-
do, e instou aos operadores turísticos 
para se prepararem para o melhor 
porque o Ministério está ciente da im-
portância do trabalho conjunto com 
o sector privado. 

Uma das constatações feitas foi a 
falta de meios circulantes na Delega-
ção Provincial do Instituto Nacional das 
Indústrias Culturais e Criativas - INICC, o 
que levou o MICULTUR a disponibilizar 
uma motorizada para o reforço das 
actividades desta instituição naquela 
província. 

A ministra também partilhou com a 
província o que vai ser o projecto CAN-
TATE, iniciativa da associação Kulung-
wana em parceria com o Governo, já 
em fase de implementação, em Nam-
pula, tendo criado espaço para a Ges-
tora do Projecto, Luzumira Simbine, 
ambientar-se. 

Materula foi recebida em encon-
tros de cortesia pelo Secretário de 
Estado da província, Mety Gondola, 
pelo Governador da província, Manuel 
Rodrigues, pelo Administrador do dis-
trito, Luciano Augusto, Edil da Ilha de 
Moçambique, Ismail Chacufa. 

Na sua semana de trabalho em 
Nampula fez-se acompanhar pelo 
Director Nacional das Indústrias Cul-
turais e Criativas, Emanuel Dionísio, 
pelo Director do Instituto Nacional 
das Indústrias Culturais e Criativas - IN-
ICC, Ivan Bonde, o Assessor para Área 
da Cultura, Tiago Langa, entre outros 
quadros do MICULTUR.

https://t.me/Novojornal
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Em momentos turbulentos, tanto 
em organizações familiares que são 
a célula base da sociedade, assim 
como em organizações empresari-
ais ou em países, sempre surgem os 
mais iluminados a avançarem com 
soluções de todos os feitios como se 
de mágicos se tratassem! Em meio 
a estas situações, alguns retraem-se 
e, simplesmente, fazem ouvidos de 
mercador aos ruídos ensurdece-
dores que vem de todos os cantos 
para confundir a necessária ponde-
ração quando se trata de tomar de-
cisões sobre assuntos sensíveis.

Na semana passada foi notícia a 
intervenção de um dos filhos de-
sta pátria amada chamada Moçam-
bique em relação à avalanche de es-
pecialistas de todos os feitios sobre a 
situação de insegurança que se vive 
na província de Cabo Delgado, no 
norte do país.

Um filho destacado desta pátria 

BONS EXEMPLOS

Publicidade

XIBAKELA XA BUD
Pancada Pública

XIBAKELA XA BUD
Sinceramente, não consigo perceber de 

que forma os outros pensam num país como 
este, mergulhado em várias crises, entre elas, 
os ataques terroristas em Cabo Delgado, as 
incursões da Junta Militar da RENAMO nas 
províncias de Sofala e Manica, a crise sanitária 
associada à Covid-19 e a recessão económica, 
afectando o tecido social. 

Numa altura como esta em que o Es-
tado moçambicano, não consegue prover a 
logística suficiente de que as Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) precisam, com alguma 
razoabilidade, para enfrentarem o inimigo, 
concretamente em Cabo Delgado, onde os 
terroristas perturbam o avanço de projectos 
promissores no campo de gás. Os parlamen-
tares moçambicanos surpreendem-nos pela 
negativa, ao aprovar regalias para benefício 
próprio. Creio que, em Cabo Delgado, como 
em qualquer ambiente de conflito ou de 
guerra, há vezes que, militares dormem sem 
comer, a concorrer em paralelo com a crise 
financeira que o país enfrenta ser aguda. 
Alguma vez os nossos deputados pararam 
para pensar nas dezenas senão milhares de 

pessoas, incluindo mulheres, crianças, idosos 
e deficientes que quando amanhece não 
sabem o que vão comer?

Viver na luxúria é bom, mas às vezes, há 
que repensar nos mecanismos a usar para se 
alcançar essa voluptuosidade, num país pau-
pérrimo como o nosso. Com isso, quero dizer 
que, os nossos representantes na “magna 
casa do povo”, antes de avançarem com as 
regalias, o que acredito que deveriam ter feito 
é, primeiramente, analisar as condições de 
que o país dispõe para suportar os encargos 
decorrentes dessas regalias.

Nenhum moçambicano gostou de ouvir 
que o Parlamento aprovou regalias para o 
benefício próprio e, por isso, em nome do 
Meu Povo, que sempre me acompanha 
neste espaço, um xibakela, acho ser justo 
para endireitar os deputados, com vista a 
seguirem o caminho certo. Espero que, na 
próxima sessão, os parlamentares aprovem 
um instrumento que regule o direito a três 
refeições/diárias para cada moçambicano e 
estas refeições devem chegar a título grátis 
na residência de cada um destes.

que, uma vez mais, deu provas de 
patriotismo e saiu em defesa dos 
interesses supremos do seu país 
que, devido à situação porque está 
a passar, alguns tentam se aproveitar 
dela para se especializarem em seus 
assuntos.́

Referimo-nos a António Emílio 
Leite Couto, o nosso Mia Couto, que 
apareceu publicamente a referir que 
é estranho que haja hoje tantos es-
pecialistas no mundo, que a vinte mil 
quilómetros de distância vem nos ex-
plicar o que está a acontecer no nosso 
país, e de repente,  apareçam tantos 
especialistas sobre os nossos assun-
tos internos!

Com esta observação oportuna 
e pertinente, este escritor, jornalista, 
poeta e biólogo moçambicano, 
vencedor de muitos prémios literári-
os, merece o nosso galardão de bons 
exemplos pela sua veia patriótica in-
questionável, AVE MIA!

que forma os outros pensam num país como 
este, mergulhado em várias crises, entre elas, 
os ataques terroristas em Cabo Delgado, as 
incursões da Junta Militar da RENAMO nas 
províncias de Sofala e Manica, a crise sanitária 
associada à Covid-19 e a recessão económica, 
afectando o tecido social. 

tado moçambicano, não consegue prover a 
logística suficiente de que as Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) precisam, com alguma 
razoabilidade, para enfrentarem o inimigo, 
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