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DESTAQUE

- “Não há pronunciamento por agora”, reage Tomaz Salomão, PCA do banco.

Standard Bank tenta travar 
1 ano de suspensão

As contravenções cambiais cometidas pelo Standard Bank, ao arrepio da lei 11/2009 de 11 de Março, lei cam-
bial, no seu artigo 6, que estabelece que “todas as operações cambiais estão sujeitas ao registo, nos termos 
previstos na respectiva regulamentação”, são consideradas por reputados juristas ouvidos pelo Público como 
graves. Para fundamentar esta tese, os entrevistados, que para além de considerar positiva e oportuna a inter-
venção do Banco Central, alegadamente porque vem repor a ordem num marcado que, nas últimas décadas, 
foi marcado pelo colapso de quatro bancos comerciais e a contratação das dividas ocultas, socorrem-se tam-
bém do artigo 11 que determina contravenções especialmente graves e 12 que prevê uma pena acessória que 
vai da “suspensão, total ou parcial, à “suspensão, inibição, encerramento ou proibição temporários num perío-
do mínimo de seis meses e o máximo de um ano”. Referem ainda que a aplicação desta pena acessória poderá 
estar relacionada com “a realização de operações de importação, exportação ou reexportação de capitais, bem 
assim a sua liquidação total ou parcial, realizadas sem autorização da autoridade competente, quando legal-
mente exigida”.

transacções e operações de toda a ín-
dole que se realizam entre residentes 
e não-residentes e que resultem ou 
possam resultar em pagamentos ou 
recebimentos sobre o exterior impõe 
no artigo 6, que “ todas as operações 
cambiais estão sujeitas a registo, nos 
termos previstos na respectiva regu-
lamentação” e no artigo 9, numero 1, 

ANSELMO SENGO                                  
Email: sengoans@yahoo.co.br

Ao de longe, as contravenções 
cambiais cometidas pelo Standard 
Bank com mais de 100 anos de 
história e com carteira de clientes e 
operações que inclui megaprojectos, 
organizações humanitárias, corpo 
diplomático e organizações da socie-
dade civil podem ser consideradas 
simples, especulativas e transitórias, 
sobretudo, quando analisado iso-
ladamente o comunicado do Banco 
de Moçambique de 23 de Junho 
findo a comunicar “às instituições 
participadas do MCI que o Standard 
Bank Moçambique, por suspensão 
pelo Banco de Moçambique, está 
interdito, com efeitos imediatos, de 
participar de todas as actividades do 
mercado cambial. Assinava o comu-
nicado Carlos João Baptista, direc-
tor do departamento de mercados 
e gestão de reservas. Pior porque, 
no dia seguinte, o Standard Bank 
reagiu através de Tomaz Salomão, 
Presidente do Conselho de Adminis-
tração, PCA,  não executivo do Stan-
dard Bank Moçambique, a informar 
que “foi formalmente notificado na 
quarta-feira, 23 de Junho, pelo Banco 
de Moçambique, de três processos 
de contravenção, contra si e dois dos 
seus colaboradores, para os quais vai 
responder dentro dos 10 dias (prazo 
que expirou ontem, domingo), con-
forme estipulado pelo Banco Central”. 
Nessa nota, enviada às diferentes 
redacções, Tomaz Salomão acrescen-
tava que “de momento, o Standard 
Bank está a interagir com o Banco 
Central para obter mais detalhes, de 
modo a proteger os interesses dos 
seus clientes e parceiros de negócios” 
e “aos clientes, parceiros e público em 
geral, o Standard Bank assegura que 
vai envidar todos os esforços para a 
clarificação e resolução deste assunto 
e reitera a sua habitual confiança 
em continuar a prestar serviços de 
excelência e de elevada qualidade, 
norteado pelos seus valores que são 
guiados pelos princípios de ética, in-
tegridade, transparência, profission-
alismo e alto sentido de responsabi-
lidade”.

Até aqui o assunto poderia ser con-
siderado mal-entendido porque a sus-
pensão era ainda parcial e afectava so-
mente as operações deste banco com 
outros bancos comerciais. Todavia, o 
telhado parece ter ruído por completo 
quando no dia 30 do mesmo mês de 
Junho transacto, o Banco Central volta 
a imitir um outro novo comunicado já 
a informar a suspensão total do Stan-
dard Bank do mercado cambial.

“Na sequência das constatações 
apuradas durante a inspecção on-
site, em curso, o Banco de Moçam-
bique suspendeu, preventivamente, 
o Standard Bank Moçambique, SA, 
da realização de todas as actividades 
que envolvam a conversão da moeda 
estrangeira no mercado cambial”, lê-se 
no documento que, em salvaguarda 
dos interesses dos clientes, esclarece 
que “a continuidade do negócio está a 

Zandamela esclareceu ainda que “as 
operações cambiais decorrem com nor-
malidade, e que o sistema financeiro, no 
geral, continua estável e seguro”.

CONTRAVENÇÕES  CAMBIAIS?

A lei 11/2009 de 11 de Março, lei 
cambial, regula os actos, negócios, 

ser assegurada pelos restantes bancos 
que operam no País, sob orientação 
e esclarecimento do Standard Bank 
Moçambique, em estreita colabora-
ção do Banco de Moçambique”. 

E contrário do receio ventilado por al-
guns sectores económicos e empresari-
ais sobre uma presumível instabilidade 
do mercado, o Governo de Rogério 

Alegado tráfico de capitais obriga “ as entidades residentes ficam 
obrigadas a declarar valores e direitos 
adquiridos, gerados ou detidos no es-
trangeiro”. 

No número seguinte, determina 
que “sem prejuízo do estabelecido no 
número anterior, as entidades residen-
tes devem remeter para o país as recei-
tas de exportação de bens, serviços e 
investimento estrangeiro”

Segue depois o artigo 10, que de-
fine contravenções cambiais, como 
sendo “ a realização de qualquer 
operação cambial sem o registo nos 
termos estabelecidos nesta Lei ou 
em regulamentação; a realização de 
operações de importação, expor-
tação ou reexportação de capitais, 
bem assim a sua liquidação total ou 
parcial, realizadas sem autorização 
da autoridade competente, quando 
legalmente exigida…a realização de 
transferências para e o recebimento 
do exterior de quaisquer valores ou 
meios de pagamento, sem a ob-
servância do disposto na presente Lei 
ou em regulamentação e a Violação 
de preceitos imperativos desta Lei e 
dos seus regulamentos, não prevista 
nas alíneas anteriores”.

E, de acordo com juristas contacta-
dos pelo Público, a violação da lei pelo 
Standard Bank Moçambique teria 
sido muito mais grave do que se ima-
gina, tendo em conta que, o Banco 
Central aplicou o artigo 11, que esta-
belece e define como “contravenção 
especialmente grave”, que prevê que 
além de uma pena acessória de “uma 
multa de vinte mil a duzentos mil 
Meticais, se o infractor for pessoa sin-
gular, ou de cem mil a um milhão de 
Meticais, se o infractor for pessoa col-
ectiva, a prática simultânea de mais 
do que uma contravenção cambial”, 
foi buscar o artigo dois, do mesmo ar-
ticulado, que determina que “ incorre 
na agravação prevista no número 
anterior, aquele que cometer uma 
contravenção cambial desde que a 
mesma resulte no pagamento, rece-
bimento ou qualquer outra forma de 
acréscimo patrimonial de valor igual 
ou superior ao equivalente a seiscen-
tos mil Meticais”.

E para punir quem comete esta con-
travenção especial grave, a lei cambial, 
no artigo 12, prevê que “são sempre 
declarados perdidos a favor do Estado 
os bens ou valores utilizados ou obti-
dos no exercício ilegal de operações 
cambiais”.

Em função da gravidade da in-
fracção cambial, a lei prevê a apli-
cação de penas acessórias que vão 
da “suspensão, total ou parcial, das 
autorizações para o exercício do 
comércio de câmbios, com ou sem 
encerramento do estabelecimento”; 
passando pela “proibição da real-
ização de operações cambiais, com 
ou sem suspensão da actividade 
económica, por período que não 
exceda o da proibição” e no caso 
mais grave, como depreende-se 
constituir a situação do Standard 
Bank Moçambique, SA, o Banco cen-
tral poderá aplicar a pena acessória 
prevista no número 3 que fala 

da “ suspensão, inibição, encer-
ramento ou proibição temporários 
fixar-se-ão entre um mínimo de seis 
meses e o máximo de um ano”. 

LOBBY TENTA TRAVAR 1 ANO DE 
SUSPENSÃO

Em todas sociedades existe lobby 
e lobistas, que o dicionário de língua 
portuguesa entende como sendo "...
uma actividade de pressão para influ-
enciar decisões importantes tomadas 
pelo poder público” e, considerada 
uma ferramenta indispensável da vida, 
num Estado de Direito Democrático. 

Teria presumivelmente sido na 
esteira do risco do Standard Bank 
ser punido com uma suspensão, ini-
bição, encerramento ou proibição 
temporários que poderão fixar-se 
entre um mínimo de seis meses e 
o máximo de um ano pelo Banco 
Central, que Tomaz Salomão, PCA 
do banco histórico, pediu socorro ao 
Governo, através do Primeiro-Minis-
tro, Carlos Agostinho de Rosário, na 
última segunda-feira, 28 de Junho 
passado. Por causa da evolução dos 
acontecimentos, cuja velocidade de-

ixou clientes do banco, sobretudo, 
os que têm depósitos em divisas, 
que não podem movimentar, nem 
converter para a moeda nacional e 
outros esperam transferências do es-
trangeiro já efectuadas, mas que não 
se estão a reflectir nas suas contas, au-
mentando o desespero. 

Por isso, “não prevemos resultados 
que favoreçam o Standard Bank deste 
encontro separado que o Primeiro-
ministro manteve com Tomaz Sa-
lomão e o Governador do Banco de 
Moçambique, Rogério Zandamela”, 
dizem os juristas.

Aliás, “para nós, o Banco de Moçam-
bique esteve muito bem na sua actua-
ção porque além de estar dentro das 
suas atribuições, está a exigir somente 
o cumprimento da lei. Achamos que 
chegou a hora dos operadores do 
mercado compreender que os tem-
pos são outros, diferentemente dos 
outros, em que tínhamos um sistema 
financeiro moçambicano bonito por 
fora mas podre por dentro”, afirmam.

Os entrevistados apontaram ale-
gada incapacidade de intervenção 
das anteriores direcções do Banco de 
Moçambique que permitiram ao co-

lapso do antigo Banco Comercial de 
Moçambique e mais recentemente 
do Moza Banco, Nosso Banco, sem 

deixar de lado, o facto de, ter permitido 
que a contratação das dívidas ocultas 
passasse por esta instituição.

“Deixem o Xerife fazer seu trabalho, 
a bem da estabilidade da economia 
do País e melhoria da vida dos moçam-
bicanos que na verdade, são os únicos 
sacrificados quando há tráfico de capi-
tais, porque provoca a inflação que por 
sua vez, deixa roto o bolso do cidadão”, 
apelam entrevistados.

Nesse contexto, “o loby do Stan-
dard Bank não é de todo mau porque 
faz parte da gestão e, neste caso em 
apreço, das iniciativas visando a recu-
peração da sua imagem” e mais: “este 
banco deve a partir de agora, tomar 
decisões que evitem que situações 
similares voltem a se repetir, principal-
mente que, emigração dos clientes 
para outros operadores do mercado, 
não se prolongue por muito tempo 
sob pena de também colapsar”, aler-
taram os juristas.

À hora de fecho desta edição, o 
Público contactou telefonicamente 
Tomaz Salomão, PCA não executivo 
do Standard Bank Moçambique, com 
objectivo de colher seu posiciona-
mento em torno dos factos suscita-
dos pelo Banco Central. Perempto-
riamente, Salomão respondeu: Não há 
pronunciamento por agora”. 

“Contribuição de Kaunda será marca 
indelével na libertação da África Austral” 

O Presidente da República, 
e Presidente em Exercício da 
SADC, Filipe Nyusi, disse sexta-
feira, em Lusaka, capital da Zâm-
bia, durante as exéquias de Ken-
neth David Kaunda, fundador 
da República da Zâmbia, que a 
sua contribuição como estadista 
e o exemplo da sua vida pessoal, 
serão sempre marcas indeléveis 
na história da libertação da África 
Austral e da África em geral.

Ainda na sua intervenção, o Presi-
dente Nyusi, que também participou na 
qualidade de Presidente em exercício da 
SADC, elogiou as qualidades de Kenneth 
Kaunda, afirmando que a organização 
que preside perdeu um dos seus funda-
dores, e por isso que o seu povo está em 
luto. "O povo da África Austral está em 
luto. A voz do pai da Zâmbia e de um dos 
percursores da SADC ficou em silêncio 
para sempre", disse Nyusi.

Para o estadista moçambicano, 
Kaunda era um homem de Estado que 
queria acabar com a exploração dos po-
vos pelo colonizador, e por isso trabalhou 
arduamente para legitimar e apoiar os 
movimentos de libertação dos países 
que estavam ainda colonizados após a 
independência do seu País.

"Não vamos esquecer as suas contri-
buições no apoio à luta dos povos contra 
a opressão do colonialismo, e por causa 
disso a Zâmbia pagou um preço el-
evado, sofrendo ataques militares como 
forma de dissuadira sua ajuda aos movi-
mentos de libertação", apontou o Chefe 
do Estado.

Para Nyusi, a forma como Kaunda 
conduziu a independência da Zâmbia 
inspirou outros países a lutar pela sua 
liberdade, citando do Malawi, Maurícias, 
entre outros, que viram nele um exem-
plo de libertador no qual se podiam 
inspirar.

Para além do Chefe do Estado 
moçambicano e Presidente em Exercício 
da SADC, estiveram na cerimónia, que 
decorreu no recinto principal de feiras de 
Lusaka, outros 8 chefes de Estado e de 
Governo africanos, nomeadamente, 
do Quênia, Namíbia, Gana, Zimbábue, 
África do Sul, Botswana, Malawi e Reino 
do Lesoto.

Estiveram ainda dignitários em rep-
resentação da Tanzânia, Angola, Etiópia, 
Nigéria, República Democrática do 
Congo, Reino Unido e Sérvia, bem como 
a mais alta representação da Comissão 
da União Africana, do Secretariado da 
Commonwealth e do Secretariado do 
COMESA.

Kenneth Kaunda, nascido a 28 de 
Abril de 1924, e que morreu aos 97 anos 
vítima de doença no Hospital Militar de 
Lusaka, será sepultado numa cerimónia 
privada a 7 de Julho no cemitério Presi-
dencial.

A Zâmbia declarou luto nacional de 21 
dias pelo herói da libertação do país que 
governou desde 1964, depois que o País 
ficou independente da Grã-Bretanha, até 
1991, altura em que perdeu as eleições 
para Frederick Chiluba.

Em homenagem ao Presidente 
Kaunda, o dia 2 de Julho, dia das cerimó-
nias oficiais, e o dia 7 de Julho, o dia em 
que será sepultado, foram declarados 
tolerância de ponto.

Presidente moçambicano na despedida de Khenet Kaunda

PR assinando Livro de Condolências

- Afirma Filipe Nyusi, Presidente da República e da SADC .

Na sua intervenção, o Presidente 
Nyusi não deixou de relembrar a contri-
buição de Kaunda para a independência 
de Moçambique, tendo apontado que 
foi em Lusaka onde foram assinados os 
acordos que conduziram à proclamação 
da Independência de Moçambique.

"O Presidente Kaunda devotou a sua 
vida para a libertação da África, e por 
isso se ofereceu como anfitrião para que 
Portugal e a FRELIMO assinassem os 
acordos que conduziram à proclamação 
da Independência de Moçambique e a 
vitória do povo moçambicano", afirmou 
Nyusi.

Rogério Zandamela, Governador do BM

Edifício-sede do Standard Bank Instalações do Banco de Moçambique

Tomaz Salomão, PCA do Stardard Bank
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Publicidade

Finanças públicas em busca de 
maior transparência 

tividade no atendimento das necessi-
dades da população”.

Por isso, segundo Sueia, criar 
condições para uma relação mais har-
moniosa entre o Estado e o cidadão, 

constitui um dos desafios da instituição 
que dirige que, neste caso, para alcançar 
este objectivo, privilegia acções de sen-
sibilização da população sobre o papel 
da administração pública, incentivando 

disponibilizar informação de gestão 
e desenvolver capacidades para a sua 
análise e exploração multidimensional 
nos diferentes níveis hierárquicos da 
gestão de finanças públicas e os respec-
tivos indicadores de avaliação, previstos 
na visão das finanças públicas 2011-
2025, aos sectores através da rede do 
e-SISTAFE e ao público em geral através 
do Portal das Finanças Públicas.

Falou ainda do Sistema de Gestão 
de Informação de Finanças Públicas 
(SGIFP), avançando que, com a sua 
implementação, estar-se-ia a contribuir 
fortemente para a sistematização de 
factores e/ou medidas de mudança, 
que deverão alavancar a Reforma da 
Gestão das Finanças Públicas nos sec-
tores, contribuindo para uma melhor 
prestação e para o desenvolvimento 
do país, através de uma tomada de 
decisão mais consciente e acertada por 
meio de vários resultados intermédios 
que incluem a maior autonomia na 
extracção e tratamento da informação; 
a disponibilização atempada, flexível, 
interactiva e amigável da informação; o 
cruzamento da informação dos diferen-
tes módulos do e-SISTAFE; a redução 
do tempo gasto pelos Ministérios e/
ou sectores na organização manual e 
repetitiva da informação financeira; a 
possibilidade de uma maior dedicação 
do esforço na análise e constatação dos 

o acompanhamento pela sociedade da 
aplicação dos recursos públicos. 

“No quadro das reformas em curso, a 
componente de sensibilização terá que 
levar vários conhecimentos que irão 

abrir a visão do cidadão e aumentar o 
seu nível de consciência sobre a fiscal-
ização da transformação dos tributos 
pagos em forma de impostos em obras 
e serviços de qualidade”, indicou, assu-
mindo que, “a conseguirmos fazer esta 
revolução, certamente que, estaríamos 
a contribuir para uma cidadania fiscal, 
onde o cidadão exerce o seu direito, de 
forma adequada, informando-se sobre 
a origem e aplicação dos recursos pú-
blicos”.

A Cidadania Fiscal, como constata 
a literatura diversa, é compreendida 
como um importante instrumento 
de conscientização da sociedade so-
bre os seus direitos e deveres fiscais. O 
domínio das matérias sobre a tributa-
ção, considera-se, possibilita o fomento 
da cidadania, proporcionando o apre-
ndizado sobre a função social da acção 
contributiva, como forma de redistri-
buição de renda nacional e elemento 
de justiça social. Dessa maneira, ajunta 
Sueia, “o cidadão dotado de pleno con-
hecimento, torna-se capaz de participar 
do processo de arrecadação, aplicação 
e fiscalização do dinheiro público”.

TRANSPARÊNCIA AUMENTA 
CONFIANÇA

Formado em Administração e Técni-
cas Aduaneiras pelo Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração do 
Porto (ISCAP), Hermínio Sueia, com 
mais de 25 anos na gestão de finanças 
públicas, com passado pela Autoridade 
Tributária de Moçambique (AT), onde 
assumiu vários cargos de direcção, fala 
de transparência, indicando que, hav-
endo clareza e equilíbrio na gestão de 
finanças públicas, o nível de confiança e 
de credibilidade do Estado pelo cidadão 
e pelos agentes económicos (privados) 
aumenta, consideravelmente. Aliás, 
destacou que também que isso pode 
contribuir para o fomento da acção 
contributiva do cidadão e incentivar os 
agentes económicos a realizarem in-
vestimentos necessários à melhoria de 
qualidade de vida dos moçambicanos.

Por isso, afirma Sueia, o CEDSIF, na 
sua actuação, vai continuar a promover 
processos de gestão de finanças públi-
cas eficientes, eficazes e transparentes, 
proporcionando maior previsibilidade, 
racionalidade, absorção aos actos e fac-
tos relacionados com a utilização de re-
cursos públicos. Aliás, indica o PCA que 
a instituição que dirige, no quadro das 
reformas em curso, irá continuar a 

Tornar a gestão das Finanças 
Públicas mais transparente e el-
evar o nível de consciência do ci-
dadão sobre a origem e aplicação 
dos recursos públicos, � scalizan-
do a transformação dos tributos 
pagos em obras e serviços diver-
sos, constitui o principal desa� o 
do Estado que, por intermédio 
do Centro de Desenvolvimento 
de Sistemas de Informação de 
Finanças (CEDSIF, IP), tutelado 
pelo Ministro da Economia e Fi-
nanças, Adriano Maleiane, está 
a implementar várias reformas a 
nível dos órgãos e instituições do 
Estado, numa acção que, no con-
texto da descentralização, de-
verá abranger também as Secre-
tarias de Estado a nível de todas 
as províncias do país. 

factos relacionados com o seu funcio-
namento; a criação de um repositório 
único de informação táctica e estratégi-
ca, mais integrado e escalável; a possibi-
lidade de uma monitoria mais efectiva 
dos indicadores-chave; a consolidação 
de informação e promoção de uma 
visão holística da gestão das finanças 
públicas; a criação de condições basi-
lares para o alcance a médio e longo 
prazo de maior eficiência e eficácia na 
gestão das finanças públicas, com a 
adição de mais informação (proveni-
ente ou não do e-SISTAFE); introdução 
de mecanismos que facilitarão a de-
tecção de comportamentos, relações 
causa-efeito e variáveis de influência, 
bem como, a realização de simulações 
e previsões.

CRIMES CIBERNÉTICOS

Noutra variante, o dirigente reflectiu 
em torno de crimes cibernéticos, con-
siderando não haver Estado na região 
e no mundo que esteja livre do furto e 
invasão electrónica. No entanto, para 
fazer face a esta tipologia de crimes, 
avança a fonte, “o Governo de Moçam-
bique está a implementar, por inter-
médio do CEDSIF, e na componente 
de gestão financeira do Estado e de 
Gestão de Recursos Humanos do Es-
tado, novas tecnologias de segurança 
de informação, contribuindo para avan-
ços significativos no combate de acções 
fraudulentas que podem lesar o Estado 
em largos milhões de meticais.

Recorde-se que, ano passado, foi de-
sactivada uma rede de infractores que 
lesou o Estado em pouco mais de 155 
milhões de meticais. O PCA do CED-
SIF explica que “se tratou de uma rede 
que, à data dos factos, operava a partir 
do CEDSIF, envolvendo alguns fun-
cionários desta instituição” que, movi-
dos pela ganância, “invadiram o sistema 
de pagamentos do Tesouro, vulgo 
e-SISTAFE, donde subtraíram avultadas 
somas em dinheiro”.

Refira-se que o sistema de pagamen-
tos do Tesouro é gerido pelo CEDSIF 
que, depois de tomar conhecimentos 
sobre a fraude, fez buscas ao sistema 

que culminaram com a identificação 
dos infractores. “Neste momento, te-
mos um funcionário da instituição que 
se encontra detido em conexão com 
o caso e seus comparsas que, mesmo 
não sendo da instituição, colaboraram 
para a fraude, também se encontram 
detidos”, frisou o PCA, aclarando que, o 
sistema tem a capacidade para registar 
todos os eventos que nele ocorra, em 
tempo real e com detalhe suficiente, 
assegurando dessa forma a rastreabili-
dade de todas transações realizadas no 
sistema, quaisquer anomalias e registar 
atempadamente para posteriores in-
vestigações.  

O PCA do CEDSIF, ainda em declara-
ções ao Público, lembrou-se também 
que o Tribunal Judicial da Cidade de 

de documentos, furto informático e 
fraude relativa a instrumentos e canais 
de pagamento electrónico.

Ao todo, foram cinco indivíduos que 
coordenaram a transferência e apropri-
ação ilegal de 155 milhões de meticais 
a partir do CEDSIF. Destes, três suspeitos 
continuam foragidos, com mandados 
de busca emitidos pela Procuradoria-
Geral da República (PGR). 

Para o PCA do CEDSIF, estes são 
alguns casos de furto informático e 
fraude relativa a instrumentos e canais 
de pagamento electrónico, lesando o 
Estado em largos milhões de metic-
ais, problema que, na sua óptica, não 
significa fraqueza do sistema, mas a 
necessidade de ter que se melhorar à 
medida que os crimes cibernéticos vão 

subsistemas e módulos informáticos, 
sem deixar de lado a componente da 
sua melhoria, face à evolução de crimes 
cibernéticos.

O Plano Estratégico em elabora-
ção, ao que Hermínio Sueia revela em 
primeira mão ao Público, responderá 
também às estratégias da Gestão 
das Finanças Públicas (GFP) e das 
áreas complementares à GFP, num 
contexto em que foram aprovados 
novos instrumentos normativos do 
CEDSIF, com destaque para o Decreto 
nº 67/2019, de 05 de Agosto, que es-
tabelece as normas de organização e 
funcionamento, bem como as com-
petências e mecanismos de gestão do 
CEDSIF; a Resolução nº 44/2019, de 31 
de Dezembro, da Comissão Intermin-

Maputo terá condenado em Outubro 
do ano passado, dois réus envolvidos 
no caso de desvio de mais de 155 mil-
hões de meticais do CEDSIF. 

Outros dados em poder do jornal 
indicam que, estes indivíduos teriam 
participado nos crimes de peculato, 
branqueamento de capitais, falsificação 

evoluindo. 
Por isso, neste momento, afirma o 

PCA, está a ser elaborado um Plano 
Estratégico que é um instrumento ori-
entador para o triénio 2021-2024, cujo 
foco assenta na necessidade de contin-
uar com o  trabalho de implementação, 
implantação e gestão do SISTAFE, seus 

isterial da Reforma da Administração 
Pública, que aprova o Estatuto Orgâni-
co do CEDSIF.

Afirma o PCA que, é dentro deste 
quadro normativo que resultou a re-
estruturação institucional e  a criação 
de um quadro legal da organização, a 
melhoria do desempenho operacio-
nal e da auto-suficiência financeira do 
CEDSIF, a implementação do Sistema 
de Gestão de Qualidade, o reforço da 
capacidade técnica dos utilizadores do 
e-SISTAFE, entre outras acções, apon-
tando que, com este quadro, o CEDSIF 
passa já a ser uma instituição com au-
tonomia administrativa, financeira e 
patrimonial, sob gestão do Conselho 
de Administração, cujo Presidente, no 
caso, o entrevistado, foi investido a 18 de 
Maio passado pelo Primeiro-Ministro, 
Carlos Agostinho do Rosário, que recor-
dou ser responsabilidade primária do 
CEDSIF “gerir e aprimorar o e-SISTAFE 
(Plataforma electrónica do Sistema de 
Administração Financeira do Estado), 
que compreende os Módulos de Plani-
ficação, Orçamento, Tesouro, Contabili-
dade Pública e Património”.

Com o Plano Estratégico, conforme o 
PCA, pretende-se ainda contribuir para 
uma melhor prestação de contas, par-
ticipação cívica e governação Inclusiva, 
através da publicação na internet da 
informação da Execução da Despesa e 
do Orçamento, que seja relevante, inter-
activa e simplificada para o cidadão, por 
meio do Portal das Finanças Públicas, 
após revisão pelas entidades compe-
tentes.

ADESÃO DOS MUNICÍPIOS AO 
SISTEMA

O e-SISTAFE Autárquico que teve 
o seu lançamento oficial (fase-1), em 
Fevereiro do ano passado, no qual era 
operacionalizado em três Conselhos 
Autárquicos, nomeadamente, Maputo, 
Matola e Boane, está a atrair mais aten-
ções, com frescas informações dando 
conta de adesão de mais municípios ao 
sistema.

Aliás, no dia 31 de Maio deste ano, 
houve o lançamento da fase-2, envol-
vendo a adesão de mais 13 Conselhos 
Autárquicos que passam a contar com 
este sistema na execução das suas 
despesas.

Trata-se, nomeadamente, de Inham-
bane e Maxixe (província de Inham-
bane), Xai-Xai e Chibuto (Gaza), Dondo 
e Nhamatanda (Sofala), Chimoio e 
Gondola (Manica), Mocuba (Zambé-
zia), Nampula, na província do mesmo 
nome, Lichinga, Mandimba  e Chiúre 
(em Niassa).

O PCA do CEDSIF, comentando 
sobre o assunto, afirma que a adesão 
em massa dos Conselhos Autárquicos 
é resultado da fiabilidade do sistema e 
da necessidade de praticar uma gestão 
transparente na utilização de recursos 
públicos.

Em carteira, segundo o PCA, 10 out-
ras autarquias que já submeteram ao 
CEDSIF os seus pedidos de adesão ao 
e-SISTAFE Autárquico, referentes ao pre-
sente ano, em breve, estarão conecta-
das ao sistema e serão anunciadas.

- PCA do CEDSIF, Hermínio Sueia defende o direito de o cidadão se informar sobre os gastos de fundos públicos, mas 
para melhor exercer este direito, teria que gozar de pleno conhecimento sobre a administração pública; 
- Por isso, no contexto das reformas em curso e do Plano Estratégico (em elaboração) para o triénio 2021-2024, é 
privilegiada a sensibilização da população, numa perspectiva de elevar o seu nível de consciência sobre a gestão de 
� nanças públicas; 

Governo e Sociedade devem-se unir na protecção da receita pública

MIGUEL MUNGUAMBE                                  
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Na verdade, as Finanças Públicas 
têm um papel importante na socie-
dade, pois o Estado, para cumprir a sua 
função de prover o bem-estar à socie-
dade, precisa realizar gastos públicos e 
estes gastos devem ser custeados pela 
receita pública, que tem como um dos 
contribuintes o cidadão comum, uma 
razão bastante para que, a este, lhe seja 
reconhecido o direito de se informar so-
bre a gestão das finanças pública. Mas 
para o melhor exercício deste direito, 
é preciso que o cidadão tenha pleno 
conhecimento sobre a administração 
pública.

Esta constatação que é feita pelo 
Presidente do Conselho de Administ-
ração (PCA) do CEDSIF, Hermínio Sueia, 
vem numa altura em que as transfor-
mações económicas, políticas e tec-
nológicas, surgidas nos últimos tempos, 
têm provocado mudanças sistemáticas 
nas funções do Estado, mediante seu 
papel hegemónico em torno das de-
cisões relacionadas às finanças públicas, 
trazendo à tona a necessidade de par-
ticipação efectiva da sociedade civil nes-
ta matéria, mas sem desvirtuar a função 
e a visão do Estado como garante dos 
direitos sociais e económicos. 

Sueia que, a partir do seu gabinete, 
em Maputo, falou ao jornal, última 
quarta-feira, no contexto das reformas 
em curso a nível das finanças públicas, 
disse que, “o Governo e a Sociedade 
devem se unir na protecção da receita 
pública, contribuindo para uma tribu-
tação mais justa e para uma gestão 
administrativa participativa e de efec-

Hermínio Sueia, PCA do CEDSIF

DESTAQUE DESTAQUE
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O assunto é bastante sério! Um olhar à nossa Administração Pública

Direitos laborais sem códigos promocionais 

Editorial
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4.200,00 2.200,00 1.500,00

O barulho que se instalou na banca 
comercial, por o Banco de Moçam-
bique ter ordenado a suspensão do 
Standard Bank, de todas as actividades 
de conversão de moeda estrangeira no 
mercado cambial, por tempo indeter-
minado, é assunto bastante sério que, 
de hoje para frente, promete mudar 
o rumo das coisas, com os bancos em 
activo no território nacional a pautarem 
pela observância das normas fixadas 
pelo Banco Central.

O país tem um instrumento legal 
que é a Lei Cambial número 11/2009 
de 11 de Março que, pelos operadores 
bancários, precisa ser respeitado. Trata-
se de uma lei que, no seu artigo 6, 
que versa sobre a obrigatoriedade de 
registo cambial, diz que as operações 
cambiais estão sujeitas ao registo junto 
do Banco de Moçambique. O mesmo 
artigo estabelece ainda que, o reg-
isto cambial compreende, cumulativa-

mente, a recolha de toda a informação 
sobre a operação cambial, nomeada-
mente, a identificação dos sujeitos, a 
natureza da operação, o montante, a 
finalidade e a legitimidade, o que pelo 
Standard Bank não foi respeitado, mas 
o mais agravante é a violação do que se 
estipula no artigo 12 do mesmo instru-
mento cambial, que determina que, 
“as operações cambiais que envolvam 
pagamentos ou recebimentos sobre o 
exterior devem ser realizadas exclusiva-
mente através de bancos autorizados a 
operar no país.

Por este e outros motivos, o Público 
acolhe com agrado a decisão do Banco 
Central de suspender o Standard Bank, 
de transaccionar a moeda estrangeira, 
porque a mesma visa controlar a “dol-
arização” do sistema bancário nacional. 
Aliás, na nossa opinião, o Banco de 
Moçambique deve continuar incisivo 
nas acções de regulação e deve ainda 

O Canhão

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

Caro leitor, pensei que a rubrica 
Canhão fosse mais um espaço de 
artigo de opinião e que não tivesse 
um impacto tão grande a nível dos 
leitores. Vejo todas as semanas e-
mails e mensagens de vários leitores 
dando suas contribuições à volta 
deste espaço, colocando perguntas, 
nalguns casos respostas sobre os 
assuntos temáticos que aqui tenho 
vindo a levantar sobre o dia-a-dia 
da nossa sociedade. A questão de 
fundo tem a ver com a invasão de 
privacidade, isto é, mexer o celular 
do parceiro ou da parceira sem a 
devida autorização. 

Ora vejamos: grande maka, 
minhas senhoras, meus senhores, 
caros leitores e outros interessados. 
A verdade dói, mas deve ser dita. O 
celular é um meio de comunicação 
privativo. Sim, mas não impeçam que 

PEDRO MUFUUKULA (PHD)              
E-mail: plavieque@gmail.com

O dia 23 de Junho de cada ano 
Moçambique celebra o Dia da Fun-
ção Pública. Normalmente os pro-
nunciamentos de ocasião reflectem 
os ganhos e a evolução que a nossa 
Administração Pública teve desde a 
proclamação da Independência Na-
cional, a 25 de Junho de 1975. Numa 
visão geral há que enaltecer que a 
Administração Pública beneficiou de 
um conjunto de edifícios novos, con-
struídos à base de uma arquitectura 
moderna, com amplos espaços para 
que as actividades ocorram de forma 
confortável. No seu interior foi insta-
lada uma tecnologia de ponta, desde 
os computadores de apurada veloci-
dade, acoplados ou não a retroprojec-
tores mágicos, conectados à Internet 
que em paralelo com as redes sociais 
actuam em tempo real. De forma sig-
nificativa foram feitos investimentos 
enormes e a Administração Pública 
está dotada de equipamento que sim-
plifica a burocracia, esse conjunto de 
operações administrativas, como bem 
define Max Weber. 

o parceiro toque nele. Não queria fu-
gir muito do tema do celular, sendo 
também um meio que traz muitos 
problemas nas famílias e vice-versa. 
O homem não aceita que o celular 
é da esposa. A esposa também não 
aceita que o celular é do marido. 
Este facto vem demonstrar que há 
por parte dos dois, sobretudo dos 
homens, atitudes de demonstração 
de masculinidade e de controlo ao 
desaprovar certas atitudes que as 
mulheres têm no uso do celular. Esta 
atitude masculina, faz com que sur-
jam manifestações de desconfiança 
e a possibilidade de provocar abor-
recimentos entre os casais, podendo 
suscitar, até certo ponto, a violência, 
principalmente pela parte masculina. 

Para evitar que isso aconteça, 
quando o celular toca tem que se at-
ender ali onde o parceiro está e nada 
de ir para longe ou fingir que está 
ocupada quando não está. Deixa o 
celular no silêncio ou no vibrador ou 
até mesmo desligado quando não se 
confia e não quer provocar barrulho. 
O homem é sempre homem. Ele zan-
ga poucas vezes, mas quando zanga, 
zanga mesmo, até pode te quebrar os 
ossos e desfazer a tua beleza. 

Em suma, neste mundo de preten-
sa manifestação da masculinidade, 
o celular também pode ser um arte-

facto que possibilita que os homens 
procurem demonstrar a sua superio-
ridade em relação às suas parceiras. 
Meus queridos, nada de makas. Nada 
de segredos para atender ou abrir 
uma mensagem. A esposa é sua, o 
telemóvel também. O marido é seu, 
o telemóvel também. Nada de seg-
redos.   

Finalizando, alguém me pergun-
tava: caro Rui de Carvalho, se um dia 
descobrir que um seu amigo está 
sendo traído. Você fica em que situa-
ção; contaria ou não o episódio ao 
seu amigo? 

Heiiiiii. Pergunta pesada. Primeiro 
fico na dúvida se devo ou não contar. 
Vem depois a pergunta para mim 
próprio se contar estará a destruir 
uma relação ou não, e pensar que 
se eu contar estarei a preservar um 
relacionamento que para eles é im-
portante! Resumindo: Não posso 
contar as artimanhas da esposa do 
meu amigo. Cabe ao casal mudar e 
viver de forma honesta. Neste sen-
tido, se a mulher é mesmo viciada, ela 
será apanhada pelo próprio marido, 
porque se eu for a contar, o cenário 
pode destruir uma relação que tem 
por detrás muitas pessoas em jogo. 
Falo de filhos, mães, irmãos, etc. Mel-
hor é calar e deixar o casal tratar dos 
seus problemas. Até para semana!

sancionar a todos incumpridores que, 
na busca de maior volume de lucros, se 
abdicam das suas obrigações, violando 
as normas estabelecidas pelo regulador.

Rogério Zandamela que, lidera o 
Banco Central desde Setembro de 
2016, em substituição de Ernesto Gove, 
cujo reinado terminou após dez anos 
no posto, veio mesmo para purificar o 
sector bancário, numa altura em que o 
Banco de Moçambique era visto como 
“bonito” de fora e “podre” por dentro, 
sendo o caso ilustrativo disso, a falência 
do Nosso Banco e o colapso do Moza 
Banco que viria a ser prevenido pelo 
Banco de Moçambique que, através 
da cooperativa dos seus trabalhadores, 
injectou oito mil milhões de meticais 
para evitar "um terramoto" no sistema 
financeiro moçambicano.

Na verdade, é importante que o mer-
cado financeiro tenha um regulador que 
consegue impor regras que visam criar 

um sistema bancário mais transparente. 
As regras que o Banco central está a 
colocar devem ser cumpridas. Esse é o 
princípio de todas as economias.

Moçambique é um País ainda em 
formação e, por isso, precisa de mais 
instituições bancárias (e não só) para, 
desta forma, aumentar o nível de com-
petitividade entre os bancos, o que vai 
garantir a transparência e fluidez de 
negócios no mercado. Em outras, pala-
vras, qualquer intervenção do Banco de 
Moçambique, que seja para trazer clare-
za em processos é bem-vinda, apesar 
de afectar, a curto prazo, as actividades 
do dia-a-dia, principalmente para 
quem trabalha com importações e ex-
portações. Há também cidadãos que 
têm depósitos em divisas, que não po-
dem movimentar, nem converter para 
a moeda nacional e outros esperam 
transferências do estrangeiro já efectua-
das, mas que não se estão a reflectir nas 
suas contas, aumentando o desespero. 
Contudo, se houver transparência na 
banca, acreditamos, o sistema finan-
ceiro, a banca e o sector privado sairão 
a ganhar.

É verdade que, no debate sobre este 
assunto, há um e outro que vê a me-
dida tomada pelo Banco de Moçam-
bique contra Standard Bank de forma 
diferente e isso é bom para o contexto 
democrático que se vive no País. Por ex-
emplo, o Vice-presidente do pelouro de 
Recursos Minerais da Confederação das 
Associações Económicas (CTA), Júlio 
Sethy, entende que a decisão do Banco 
de Moçambique contra o Standard 
Bank coloca em causa a reputação dos 
bancos nacionais e acha que vai afectar 
a imagem do Standard Bank, em par-
ticular, mas acima de tudo, colocará em 
causa a coerência do sistema bancário 
em Moçambique.

Entretanto, o prazo de dez dias que o 
Standard Bank lhe foi dado pelo Banco 
Central, para responder às alegações de 
contravenção contra a instituição e dois 
gestores de topo terminou ontem do-
mingo, esperando-se esta segunda-fei-
ra (hoje) algum posicionamento sobre 
o assunto que, mais do que ficar como 
aula para os bancos comerciais, servirá 
de exemplo para o cumprimento das 
normas estabelecidas pelo regulador.

JOSÉ PATRÍCIO 

Se o Livro do Desassossego fosse nos-
so contemporâneo, seria difícil a Bernar-
do Soares conseguir ignorar a presença, 
no nosso espaço urbano, das dezenas, 
quiçá centenas, de trabalhadores que fa-
zem das entregas de comida o seu meio 
de subsistência e das múltiplas artérias 
da cidade o seu local de trabalho.

Desde que tomei Lisboa como casa, 
raras foram as ocasiões em que, ao esp-
reitar através do vidro da janela, a minha 
atenção não foi captada por caixas 
coloridas, carimbadas com o logótipo 
de uma qualquer multinacional dedi-
cada a assegurar esse tipo de serviço. O 
mesmo é também frequente acontecer 
ao palmilhar as imediações da maioria 
dos espaços dedicados à restauração, 
sejam negócios familiares ou filiais de 
grandes cadeias de fast food, especial-
mente à hora das principais refeições. À 
porta de muitos deles perfila-se até um 
autêntico exército de entregadores de 
comida, cada um dos quais remetidos 
à espera paciente pela sua vez de recol-
her o pedido que uma aplicação digital 
lhes destinou. Quando esse momento 
chega, a encomenda é acondicionada 
e começam a ser trilhados os primeiros 
metros em direcção ao destino, seja sob 
sol tórrido de verão ou sob chuva gélida 
de inverno, muitas vezes a pé e noutras 
com recurso a veículos como trotinetes, 

O nível evolutivo mostra uma as-
sinalável diferença com o que era no 
passado, onde o exercício era feito de 
forma precária, em instalações inade-
quadas, com o barulho das máquinas 
de dactilografia apelidadas pela pri-
meira fila do teclado «hcesar», «quert» 
e «azert», acompanhadas de outras de 
calcular, antes completamente manu-
ais e, tempos depois, eléctricas ou 
semi-eléctricas. Nessa época estava-
se muito longe de imaginar que os 
relógios de corda «Cauny Prima», «Ori-
ente», «Oris», «Tissot» e «Omega», de 
grande orgulho seriam substituídos 
por relógios automáticos, movidos 
por pilhas alcalinas ou energia solar. 
Para além da carta e do telegrama o 
sistema de comunicação funcionava a 
base de PBX (sigla em inglês de Private 
Branch Exchange), que era um centro 
de distribuição telefónica, que de fase 
rudimentar evoluiu para as Telecomu-
nicações de Moçambique.

Nessa altura os funcionários e agen-
tes do Estado possuíam, no geral, o nível 
académico da 4ª Classe, alguns com a 
6ª e raramente se encontravam fun-
cionários com a 9ª Classe. Muitos desses 
funcionários e agentes haviam sido en-
quadrados no contexto do Estatuto do 
Funcionalismo Ultramarino, aprovado 
pelo Decreto nº 46.982, de 27 de Abril 
de 1966, e não tinham preparação pro-
fissional adequada, aprendiam fazer as 
coisas à base de insultos, agressão física 

bicicletas ou, menos assiduamente, mo-
tociclos. Alcançada a morada no con-
forto da qual a solicitação foi feita, se esta 
estiver inserida num prédio, não raras 
vezes se exige ao estafeta que supere os 
lances de escadas que o separam da por-
ta do apartamento do cliente para que a 
comodidade do último seja ameaçada à 
escala mais microscópica possível.

Já tive a oportunidade de ouvir co-
mentários, em certa medida alicerçados 
num olhar inocente ou porventura alie-
nado da realidade, que caíram na tenta-
ção de estabelecer um paralelo entre es-
tes estafetas e as resistentes e incansáveis 
formigas que dedicadamente abraçam 
a labuta de carregar às costas os man-
timentos de que se irão servir, posteri-
ormente, no conforto do lar. Contudo, 
nem as refeições transportadas serão 
para usufruto próprio nem as receitas re-
tiradas deste trabalho são justas e muito 
menos o serão as condições em que este 
é exercido. A comparação inicial talvez só 
faça mesmo sentido se for tida em linha 
de conta a fragilidade destas pessoas no 
contexto do mundo laboral, sujeitas às 
constantes pisadelas infligidas por en-
tidades de maior dimensão, designada-
mente as grandes empresas que nelas 
se apoiam para assegurar a prestação do 
serviço a partir do qual retiram lucro.

Celular nas relações conjugais 
Ficha Técnica
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a qualidade do serviço, os deveres e di-
reitos dos funcionários, a disciplina e a 
aposentação entre outros pararam no 
tempo. Estava-se no tempo da criação 
do Homem Novo, da introdução do 
socialismo científico em Moçambique, 
em que as Directivas Económicas e 
Sociais aprovadas pelo III Congresso 
da Frelimo, realizado na Cidade de 
Maputo, de 3 a 7 de Fevereiro de 1977 
guiavam a sociedade.

O vazio legal foi sendo colmatado 
com o tempo, em que diplomas legais 
direccionados para a Função Pública 
iam sendo aprovados. O Decreto nº 
16/78, de 21 de Outubro aprovou 
as Normas de Trabalho e Disciplina 
no Aparelho do Estado. Num outro 
momento, o Decreto nº 4/81, de 10 
de Junho aprovou as Normas de Or-
ganização e Direcção do Aparelho 
Estatal Central. Entretanto, seria a Lei 
nº 8/85, de 14 de Dezembro, que de-
terminaria que as relações jurídicas de 
trabalho dos funcionários do Estado 
seriam regidas por diploma específico, 
qual seja, o Decreto nº 14/87, de 20 de 
Maio que, pela primeira vez aprovou 
o Estatuto Geral dos Funcionários do 
Estado. Como se não bastasse, nesse 
tempo da economia planificada, a 
Administração Pública ressentia-se da 
falta de quadros, dada a fuga massiva 
de funcionários qualificados, desde o 
Governo de Transição, bem como as 
carências multiformes que se abater-
am sobre a sociedade moçambicana 

a possibilidade de recorrer a entregas 
ao domicílio apresentou-se como uma 
bomba de oxigénio para muitos peque-
nos negócios de restauração. No en-
tanto, a outra face da moeda não pode 
ser ignorada e nunca se poderá fechar 
olhos perante as condições de trab-
alho desumanas a que muitos estafetas 
foram sujeitos desde que os efeitos da 
pandemia se começaram a fazer sentir, 
muitas vezes obrigados a assegurar as 
próprias despesas decorrentes da aqui-
sição de material de protecção sanitária, 
expostos ao perigo e sem qualquer tipo 
de garantia de assistência em caso de 
doença. Não obstante empresas do sec-
tor alegarem que garantem apoio em 
caso de acidente, de enfermidade ou 
até de assalto, multiplicam-se, em par-
ticular nos últimos meses, as queixas por 
parte de quem se viu confrontado com 
algum destes infortúnios. Entretanto, 
divulgaram-se notícias em catadupa, al-
gumas delas – como aconteceu em Itália 
– com considerável projecção mediática, 
a reportar um aumento do número de 
investigações direccionadas contra em-
presas desta natureza e no seguimento 
de denúncias relativas ao tratamento 
dado aos seus parceiros. Importa, a este 
propósito, ter em atenção o facto de mui-
tos deles serem imigrantes em situação 

já por si agudizada com os efeitos da 
guerra movida pela RENAMO. Durante 
16 anos foram destruídas infra-estrutu-
ras vitais para a Administração Pública: 
hospitais, escolas, pontes e estradas. 
Em consequência, técnicos a vários 
níveis foram afectados, com destaque 
para professores e enfermeiros.

Apesar de todas as adversidades a 
Administração Pública nunca vergou 
na sua dignidade, nunca perdeu a sua 
característica essencial, manteve a sua 
integridade, a sua linha de prestígio 
e conservou com relativo equilíbrio 
a moral pública. Infelizmente, con-
trastando todo o esforço despen-
dido para ajustar o funcionamento 
da Administração Pública em moldes 
modernos e universais, cresce a indig-
nação colectiva sobre o perfil negativo 
que assume actualmente o Servidor 
Público, pela manifesta conduta que 
torna incaracterística a nossa actual 
Administração Pública. É neste cenário 
que surgem interrogações sobre as 
razões para a existência de longas filas 
e mau atendimento nas instituições 
públicas; a falta de zelo na realização 
de tarefas de Estado; a incompetência 
generalizada estimulada pelo nepo-
tismo ou jogo de influências; condutas 
impróprias para a função pública que 
se manifestam nos mais diversos des-
vios dos bens públicos em proveito 
pessoal; fraudes dolosamente urdidas 
para encobrir a prática de actos ilici-
tudes, entre várias irregularidades. 

de particular vulnerabilidade, com um 
natural desconhecimento da legislação 
laboral nos países de acolhimento e que, 
por isso, acabam por ser alvos privilegia-
dos para os abusos praticados.

Desde finais do ano transacto têm-se 
multiplicado apelos no sentido de pro-
ceder à regulamentação do trabalho 
neste sector, com Espanha e Reino Uni-
do a darem bons exemplos nesta ma-
téria, e a vontade de fomentar o debate 
em torno destas questões tem vindo a 
ser demonstrada no seio da União Euro-
peia. Neste sentido, é indispensável que 
em todos os Estados-membros, Portugal 
incluído, se legisle no sentido de regula-
mentar a actividade destas plataformas, 
assegurando que os seus empregados 
são vistos como trabalhadores perante 
a lei e que estão escudados por direitos 
laborais fundamentais e inegociáveis as-
sociados a este estatuto.

É inaceitável que a exploração e a 
precariedade na sua forma mais violenta 
tenham livre trânsito no nosso mercado 
de trabalho e estas jamais poderão 
merecer complacência. Enquanto não 
forem repostas justiça e dignidade nes-
tas relações laborais profundamente 
desequilibradas não poderemos olhar 
de consciência tranquila para as ruas das 
nossas cidades. (Observador.pt)

e toda a humilhação possível dos por-
tugueses, diferentemente dos dias de 
hoje em que, para além da existência 
das melhores condições para aumento 
do nível académico, foram criados Insti-
tutos de Formação em Administração 
Pública e Autárquica (IFAPAs), criados 
à luz do Diploma Ministerial Conjunto 
(Ministério da Educação e da Admin-
istração Estatal) nº 152/2001, de 10 de 
Outubro (Boletim da República nº 41, I 
Série, de 10/10/2001). Os IFAPAs foram 
implantados nas cidades da Matola 
(sul), Beira (centro) e Lichinga (norte), 
«vocacionados à formação técnica, 
capacitação, aperfeiçoamento e re-
ciclagem nas áreas da administração 
pública e governação local, dotada 
de personalidade jurídica, autonomia 
pedagógica, científica e administrativa» 
[artigo 2 do Estatuto-Tipo, aprovado 
através da Resolução nº 13/2021, de 2 
de Março, da Comissão Interministerial 
da Reforma da Administração Pública 
(Boletim da República nº 41, I Série, de 
2/03/2021)].

Em boa verdade, nos primeiros 
anos de independência nacional, com 
a revogação do Estatuto do Funcio-
nalismo Ultramarino, na reunião de 
escangalhamento do Aparelho do 
Estado havida em Nacala, em 1978, 
a Administração Pública conheceu e 
viveu um período caracterizado por 
um vazio legal, em que o provimento 
dos cargos públicos, as categorias e 
situações dos funcionários, o tempo e 

Vistos como meros parceiros, a op-
erar por conta própria, a exploração a 
que estes trabalhadores são sujeitos fica 
evidente até no simples facto de este 
estatuto não lhes ser reconhecido. Sem 
direito a contratos de trabalho, salário 
fixo – e muito menos salário mínimo -, 
férias pagas ou reforma, os rendimentos 
estão sempre dependentes do número 
de entregas realizadas e a margem de 
proveito por cada uma é mínima. Além 
disso, a aquisição do meio de transporte 
utilizado nas entregas, bem como a sua 
manutenção, é da responsabilidade dos 
estafetas e o mesmo acontece com o 
combustível. Também no que diz res-
peito ao horário de trabalho não há qual-
quer tipo de regulamentação e a possibi-
lidade de maximizar o provento, mesmo 
que o preço a pagar seja acrescentar 
mais umas dezenas de quilómetros per-
corridos à conta pessoal, sobrepõe-se ao 
direito ao descanso, seja no final do dia, 
em fins-de-semana ou feriados.

É inelutável reconhecer que a oferta 
deste tipo de serviços introduz vanta-
gens, pelo menos para algumas das 
partes envolvidas. Num contexto em 
que a agitação foi sugada das ruas, os 
estabelecimentos comerciais fecharam 
e foi imposto o dever de circunscrever 
movimentações à área de residência, 



Público Público
Segunda-feira 05 de Julho de 2021 Segunda-feira 05 de Julho de 2021

8 9

NACIONAL NACIONAL

Membros que integram a Comissão Política da Frelimo 

A situação da COVID-19 é mais complicada em Maputo

Calisto Cossa, edil da Matola

Mão dura contra “senhores da terra”

Edilidade desaconselha consumo ilegal de água

Comissão Política da Frelimo apreensiva 

que alguns chamam de senhores da 
terra, ao aperceber-se da existência 
de uma área não ocupada, mesmo 
tratando-se de uma infraestrutura 
que aparenta abandono, falsificam 
documentos e passam este para o seu 
património. De seguida, começam 
a procurar pessoas com vista a esta-

belecer parcerias empresariais e para 
compra. Esta prática atenta contra os 
procedimentos do Município da Ma-
tola”, explicou.

Assim, “são exortados todos muníci-
pes residentes na jurisdição do Con-
selho Municipal da Matola para se 
manterem vigilantes, mormente aos 

espaços previamente definidos como 
reservas municipais, uma vez que, 
servirão para a materialização dos 
planos de desenvolvimento dos bair-
ros municipais e da própria autarquia”, 
sublinha o Vereador Sambo.

 Aliás, porque a Constituição da 
República de Moçambique, e demais 
leis especiais, definem claramente 
que a terra é propriedade do Estado; 
daí que não deve ser vendida, ou por 
qualquer outra forma alienada, nem 
hipotecada ou penhorada, e sendo, 
meio universal de criação da riqueza 
e do bem-estar social, o Município da 
Matola insta aos munícipes e pessoas 
que aqui tem interesses, a dirigir-se a 
Vereação do Planeamento Territorial 
e Urbanização do Município da Ma-
tola, com o intuito de aferirem a real 
situação de cada talhão ou parcela que 
foram indicadas por pessoas estranhas 
a edilidade, bem como, por funcionári-
os sem mandato para o efeito.

Como medida sancionatória, José 
Sambo, fez saber que “os talhões e 
parcelas dos munícipes e pessoas 
com interesses na Matola que desres-
peitarem a exortação acima, esta não 
serão regularizados e poderão ser de-
molidas, no caso da ocupação e con-
strução não terem sido autorizadas 
pelo Conselho Municipal”.

LANÇADO O ULTIMATO

Numa outra decisão descrita como 
sendo mão dura porque também 
está a mexer os munícipes e pessoas 
com interesses na Matola, o Execu-
tivo de Calisto Cossa, deu um prazo 
não superior a 20 dias para a retirada 
dos estaleiros de venda de material 
de construção civil e incluindo outras 
ocupações existentes nas bermas das 
estradas.

Em causa, está a constatação pela 
edilidade que nos últimos tempos 
está a surgir muitos estaleiros voca-
cionados a venda de materiais de 
construção civil nas bermas das estra-
das. Este cenário, para o Município da 
Matola, desvirtua a estética urbanística 
e impede a livre circulação de peões.

Com o efeito, o Conselho Municipal 
da Matola avisou no dia 29 de Junho 
passado, a todos os ocupantes dos 
espaços localizados nas bermas das es-
tradas da cidade e que estejam a desen-
volver actividades de venda de materi-
ais de construção civil para num prazo 
não superior a 20 dias, abandonarem 
e abdicarem desta prática considerada 
inadequada para aqueles locais.

“O incumprimento destas medidas, 
será sujeito ao desobediente procedi-
mentos criminais e administrativos, 
desmantelamento dos estaleiros e a 
consequente apreensão das maqui-
narias”, refere o aviso do Município da 
Matola. 

nente e no mundo.
Relativamente à preocupação pelo 

aumento de casos da Covid-19 no país, 
numa altura em que alguns países en-
frentam novas variantes mais letais da 
pandemia, comissão política felicita os 
profissionais da saúde, INAE, PRM, Policia 
Municipal e outras entidades, pelo seu 
grande empenho e patriotismo na luta 
contra Covid-19. Felicita, ainda o Gov-
erno pela mobilização de parcerias com 
o sector privado, o que permite elevar a 
capacidade de cobertura, no âmbito do 
Programa Nacional de Vacinação. 

A Comissão Política refere ainda que 
saúda igualmente as Forças de Defesa 
e Segurança que, de forma determi-

nada, corajosa e patriótica continuam 
firmes no combate ao terrorismo em 
Cabo Delgado, na defesa da soberania, 
da Paz e na manutenção da ordem e 
tranquilidade públicas em todo o ter-
ritório nacional. 

“A Comissão Política reitera a ex-
ortação aos membros, militantes e 
simpatizantes da FRELIMO a se envolv-
erem activamente no movimento de 
celebração dos 60 Anos da Fundação 
da FRELIMO, que culminará com a 
realização do 12o Congresso, de 23 a 
28 de Setembro de 2022, que tomará 
importantes decisões para a vida do 
Partido e do País”, sublinha o comuni-
cado de imprensa. 

Está lançado o aviso. Calisto 
Cossa, por via da Vereação do 
Planeamemto Territorial e Ur-
banização (VPTU) acaba de an-
unciar mão dura ao dar ultimato 
aos chamados senhores terra - um 
grupo de indevidos que fazem se 
passar por nativos que em con-
luio com alguns funcionários da 
edilidade, alguns ocupando car-
gos de confiança, para pararem 
imediatamente de promover 
desordem através da usurpação 
e venda clandestina de terrenos, 
na sua maioria, reservas munici-
pais. Numa outra decisão descrita 
como sendo mão dura porque 
também está a mexer com a vida 
dos munícipes e pessoas com in-
teresses na Matola, o Executivo de 
Calisto Cossa, deu um prazo não 
superior a 20 dias para a retirada 
dos estaleiros de venda de materi-
al de construção civil mas bermas 
das estradas, o que concorre para 
a destorção da beleza da cidade 
da Matola.

O Conselho Autárquico de Ma-
puto e o Fundo de Investimento 
e Património do Abastecimento 
de Água (FIPAG) estabeleceram, 
quinta-feira, uma parceria para 
a implementação do “Projecto 
Comunidades”, que visa desen-
corajar o consumo ilegal de água 
potável, através de ligações clan-
destinas e violações de conta-
dores, por via do reforço da sua 
capacidade de intervenção nas 
comunidades locais.

A Comissão Política da Frelimo, 
órgão que orienta e dirige o Par-
tido no intervalo das sessões do 
Comité Central, diz-se preocu-
pada com o aumento de casos 
da Covid-19 no País, numa altura 
em que alguns países enfrentam 
novas variantes mais letais da 
pandemia. Para o efeito, reitera 
em comunicado de imprensa, que 
refere à 61ª Sessão Ordinária da 
Comissão Política chegado na Re-
dacção do Jornal Público o apelo a 
todos os cidadãos para maior en-
volvimento no cumprimento das 
medidas de prevenção e combate 
a Covid-19 que visam salvaguar-
dar a vida e a economia, obser-
vando rigorosamente as medidas 
das entidades sanitárias.

Realizada a 30 de Junho passado 
na Sede Nacional reinaugurada re-
centemente, a 61ª Sessão Ordinária 
da Comissão Política que esteve sob 
direcção de Filipe Nyusi, para analisar 
a actual situação política, económica 
e sociocultural do País saudou o Chefe 
do Estado, sobretudo, na qualidade de 
Presidente em Exercício da SADC pelo 
acolhimento e direcção da Cimeira 
Extraordinária dos Chefes de Estado 
e do Governo da SADC, que tomou 
importantes decisões no domínio 
da cooperação e integração regional, 
com particular destaque para a dis-
ponibilidade dos Estados-Membros 
em prestarem à Moçambique, o apoio 
necessário para o combate ao terror-
ismo na província de Cabo Delgado. 

A mesma saudação foi extensiva 
a abertura do 10º Fórum de Negó-
cios do Bloco Económico Regional 
da SADC, assim como, pelo encontro 
que manteve com o líder da Renamo, 
onde entre outros, passaram em re-
vista os progressos na implementação 
do Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR), incluindo a inau-
guração do edifício da nova Central 
Digital da Televisão de Moçambique. 

De acordo com a nota de imprensa, a 
Comissão Política faz um balanço posi-
tivo das festividades do quadragésimo 
sexto aniversário da proclamação da In-
dependência Nacional, do lançamento 
das comemorações dos 60 anos da 
Fundação da Frente de Libertação de 
Moçambique e da cerimónia de reinau-
guração da Sede Nacional da Frelimo 
após a sua reabilitação e requalificação. 

Nesse contexto, “a Comissão Política 
saúda os moçambicanos no País e na 
diáspora pela sua participação entusiásti-
ca nas festividades dos 46 anos da inde-
pendência nacional, reafirmando a sua 
contínua determinação na manutenção 
e defesa das importantes conquistas 
alcançadas sob liderança da Frelimo, 
nos diferentes domínios da vida política, 
económica, social e cultural, em especial 
a Unidade Nacional, a Paz, a Soberania e 
identidade moçambicana”, lê-se. 

Felicita ainda os cidadãos condeco-
rados no dia 25 de Junho com diversas 
medalhas em reconhecimento do seu 
engajamento na luta de libertação na-
cional e os que se têm destacado nos 
domínios da cultura, artes e desporto 
contribuindo para a afirmação da Na-
ção Moçambicana na região, no conti-

Evolução da Covid-19 em alta velocidade
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O Município da Matola é a segunda 
maior autarquia do País e encontra-se 
em progressivo processo de expan-
são no que se refere a ocupação do 
solo urbano, assistindo-se a uma ten-
tativa de transformação dos espaços 
periurbanos em urbanos. E porque 
a terra é um recurso primordial para 
construção ou edificação de vários 
tipos de empreendimentos, desde 
residenciais, comerciais, industriais e 
sociais, despertando cada vez mais 
interesse a vários estratos da socie-
dade, criando até certo ponto, focos 
de conflitos, o Município da Matola 
tem estado a fazer intervenções mais 
eficientes e eficazes, na prevenção e 
resolução de conflitos de terra.

A título de exemplo, através da ini-
ciativa “Presidência sem paredes” o 
Município da Matola resolveu por via 
do atendimento directo e presencial 
pelo edil, muitos problemas referentes 
à gestão do solo urbano, com enfoque 
para títulos de propriedade, conflitos 
de terra, regularização de talhões, li-
cenças de construção.

Em paralelo, o Conselho Munici-
pal da Cidade da Matola, através da 
Vereação do Planeamento Territorial e 
Urbanização, tem estado nos últimos 
tempos a realizar campanhas de fis-
calização de todas reservas municipais, 
visto serem alvo de grande cobiça pe-
los chamados senhores da terra.

Na sequência destas campanhas, a 
Vereação do Planeamento Territorial 
e Urbanização, em coordenação com 
os Postos Administrativos e os respec-
tivos bairros tomou conhecimento 
da existência de grupos alheios ao 
Conselho Municipal da Cidade da Ma-
tola, que se dedicam a efectuar visitas 
às reservas municipais, com o intuito 
de colocar no circuito comercial, con-
trariando dessa forma a lei, que veda a 
venda de terra.

Em entrevista ao Jornal Público, 
José Sambo, Vereador do Planea-
mento Territorial e Urbanização no 
Município da Matola “estes grupos, 

O projecto, orçado em 100 milhões de 
meticais, abrange ainda a componente 
da melhoria do acesso à água potável 
e dos níveis de cobertura de abastec-
imento de água, através da mobilização, 
consciencialização e sensibilização das 
famílias residentes na capital do País.

Trata-se de uma iniciativa financiada 
pelo FIPAG-Região Metropolitana 
de Maputo, cuja fase inicial abarcará 
os distritos de municipais de KaMax-
aqueni e KaMavota, devendo, a breve 
trecho, ser expandido para os distritos 
de KaMpfumu, Nlhamankulu, KaMa-
bukwana, KaTembe e KaNyaka.

Com esta empreitada, o FIPAG espera 
gerar emprego para cerca de 150 jovens 
dos bairros da capital do País: “Vai desen-
volver capacidade reforçada de homens 
e mulheres no fortalecimento e restaura-
ção da economia de escala, para além de 
desencorajar o consumo ilegal de água 
potável, através de ligações clandestinas 

e violações de instalações de abastec-
imento de água”, explicou, na ocasião, o 
director geral do FIPAG, Victor Tauacale.

Daí que, mais do que um ganho 
estratégico do FIPAG para a melhoria 
do negócio, o projecto tem um cunho 
socialmente responsável, por envolver 
um tecido social que é a base para o 
desenvolvimento sustentável da ci-
dade de Maputo.

O Projecto Comunidades, con-
forme explicou Victor Tauacale, surge 
da necessidade de gestão participa-
tiva das comunidades nos processos 
comerciais do FIPAG-Região Metro-

politana de Maputo, cujos parâmetros 
estabelecidos nos distritos municipais 
atribuem poderes de gestão e tomada 
de decisão às Secretarias dos Bairros.

Para o presidente do Conselho Au-
tárquico da Cidade de Maputo, Eneas 
Comiche, o Memorando de Enten-
dimento ora firmado constitui uma 
base sólida para se assegurar o abas-
tecimento de água aos munícipes, en-
volvendo as lideranças locais, nome-
adamente os vereadores, que dirigem 
os distritos municipais, os secretários 
de bairro, os chefes de quarteirão e os 
munícipes, em geral.

“A água é um bem precioso, escasso 
e finito. Por isso, ao mesmo tempo 
que nos empenhamos em garantir 
que chegue a todos e com qualidade, 
devemos também nos preocupar 
em poupá-la, promovendo o seu uso 
racional, vigiando para que não haja 
fugas e, quando verificadas, sejam 
notificadas a tempo às autoridades 
relevantes para serem reparadas com 
a devida urgência”, enfatizou o edil.

Importa salientar que o FIPAG-Região 
Metropolitana de Maputo possui uma 
carteira de 256.892 clientes, dos quais 
139.740 são do município de Maputo.

Eneas Comiche, presidente do Conselho Autárquico de Maputo Víctor Tauacale, director-geral do FIPAG
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 Jornal PÚBLICO (JP): Moçam-
bique há dias, celebrou os 46 anos 
da sua Independência Nacional. 
Gostaríamos de saber que avaliação 
faz em termos de desenvolvimento 
socioeconómico e político do País ao 
longo destes anos?

Raul Domingos (RD): Quero pri-
meiro felicitar aos moçambicanos 
pela passagem dos 46 anos da Inde-
pendência Nacional, assinalados no 
dia 25 de Junho. Sobre a questão, devo 
reconhecer que ao longo destes 46 
anos, Moçambique conheceu muitos 
avanços, dos quais, deve se orgulhar das 
acções nas áreas sociais e económicas. 

JP: Acha que o País conseguiu al-
cançar os objectivos da Independên-
cia Nacional?

RD: Sim, mas ainda não consegui-
mos a grande conquista que é a paz 
efectiva, a reconciliação nacional e aci-
ma de tudo, o bem-estar dos moçam-
bicanos. Como deve saber, a pobreza 
ainda é o maior entrave para o desen-
volvimento do País, o desemprego 
também e a dependência estrangei-
ra. Por isso, acho que precisamos de 
fazermos uma reflexão para perceber 
o que está a falhar, tendo em conta os 
imensos recursos naturais e huma-
nos, que Moçambique dispõe.

JP: Que comentário tem a fazer 
em relação ao conflito armado que 
se vive na província de Cabo Delega-
do e no centro do País?

RD: Os ataques que estão acontecer 
na província de Cabo Delegado são 
resultado do que não conseguimos 
construir nestes 46 da Independência 

O antigo negociador-chefe da 
RENAMO no Acordo Geral de 
Paz (AGP), assinado a 04 de 
Outubro de 1992, Presidente 
do Partido para a Paz, Democra-
cia e Desenvolvimento (PDD) e 
membro do Conselho de Estado, 
recentemente empossado em 
substituição ao Daviz Simango, 
ex-presidente do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM), considera que Filipe Ny-
usi, está a fazer muitos esforços 
e sacrifícios na busca de soluções 
para os problemas que o País en-
frenta, todavia, lamenta que haja 
forças internas no seio do partido 
Frelimo que não o apoiam. Raul 
Domingos que falava no quadro 
das celebrações dos 46 anos da 
Independência Nacional celebra-
dos no dia 25 de Junho passado, 
considera que a situação de Cabo 
Delegado deve ser olhada como 
uma agenda nacional. 

Raúl Domingos, presidente do PDD

Nacional. Falo da reconciliação entre os 
moçambicanos. 

JP: O Senhor Raul Domingo pode 
explicar-se melhor?

É o seguinte: Nestes 46 anos em que 
estamos, nós estamos a dirigir o nosso 
próprio destino, não conseguimos ul-
trapassar as nossas diferenças como um 
povo e abrimos brechas que hoje estão 
a nos custar caro. Ou seja, o inimigo que 
está atacar na província de Cabo Dele-
gado, aproveitou-se da nossa fraqueza 
para provocar aquele conflito armado 
que está matar e a destruir infraestrutu-
ras, incluindo a hipoteca da soberania 
e o desenvolvimento de uma Nação. 
Aqui, falo dos grandes megaprojectos 
na área de gás que estão reféns dos ter-
roristas.

JP: Na sua visão, qual deve ser a 
solução para acabar com este ter-
rorismo?

RD: Uma das soluções é despirmos 
as nossas cores partidárias e colocarmos 
mão à consciência, no sentido da pátria. 
Precisamos todos de nos encontrar 
como moçambicanos, independente-
mente das nossas cores partidárias e 
unirmos esforços e olharmos a situação 
de Cabo Delegado como uma agenda 
nacional. Sozinho, ninguém é capaz 
de vencer este inimigo que pretende 
atrasar o nosso desenvolvimento.

JP: Acha que está a faltar uma 
agenda nacional?

recer aos poucos na arena política 
nacional. O que está a acontecer?

RD: Não constitui a verdade. O meu 
partido existe e está neste momento 
numa fase de restruturação que vai cul-
minar com a participação activa e forte 
do PDD nas próximas eleições em 2023 
e 2024. É verdade que, para quem não 
é membro do partido, fica muito difícil 
notar que está-se a trabalhar. 

JP: Últimas recomendações 

RD: Primeiro peço aos moçambi-

RD: Sim, está a faltar uma agenda na-
cional, ou seja, está a faltar um consenso 
entre todos os partidos políticos, a so-
ciedade civil entre outros autores, sobre 
o que é importante para Nação, o que 
beneficia o povo e para daí, avançar-se. 
O que acontece, é que o País tem uma 
agenda imposta pelo partido no poder, 
e não uma agenda nacional. Por isso, 
estamos a ter dificuldades de travar 
aqueles inimigos que estão a destruir-
nos e acredito que se todos os moçam-
bicanos estivessem unidos seria fácil 
de combater o terrorismo em Cabo 
Delegado e o conflito na zona centro 
protagonizado pela “Junta Militar”. 

JP: Como líder do PDD e antigo 
negociador-chefe da RENAMO no 
Acordo Geral de Paz (AGP), assinado 
a 04 de Outubro de 1992, como é 
que avalia a Governação do Presi-
dente Filipe Nyusi?

RD: Bom, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, tem feito o seu máximo, na 
busca de consenso para a paz efectiva. 
O PR, tem desdobrado, ou seja, tem feito 
muitos esforços e sacrifícios para buscar 
resolução aos vários problemas que 
o País e os moçambicanos enfrentam 
nos últimos anos. Mas quer me parecer 
que dentro do partido Frelimo, há forças 
contrárias que não apoiam a sua visão, 
iniciativas e os passos que tem dado. 
Por outras palavras, há forças no seio do 
partido no poder que estão a contrariar a 
governação do Presidente Nyusi.    

JP: O PDD parece estar a despa-

canos, incluindo a todos os partidos 
políticos para que possam unir esforços 
com vista ao desenvolvimento socio-
económico e político do País. Como eu 
disse na minha intervenção temos que 
despir as nossas cores partidárias para 
trabalharmos para uma única agenda 
da unidade nacional. Por último, ape-
lar a todos os moçambicanos sobre as 
medidas de prevenção da Covid-19, 
sobretudo no que diz respeito ao uso 
da máscara, lavagem das mãos com 
sabão o distanciamento social. Porque 
a Covid-19, é uma realidade e esta a 
matar muita gente. 

Falta apoio ao Presidente da República
-Afirma Raul Domingo em entrevista ao Jornal PÚBLICO, na qual, considera a situação do combate ao terrorismo e assistência aos deslocados de Cabo Delegado 
como uma agenda nacional.

Apesar de muitos esforços e sacrifícios

Combate a fraude junta 
INSS e EMOSE 
O Instituto Nacional da Segurança Social (INSS) e a Empresa Moçambi-
cana de Seguros (EMOSE), a nível da província de Inhambane concluíram 
que há a necessidade de se trabalhar de forma articulada, para se fazer 
face aos crimes de fraude no sistema de segurança social obrigatório, 
gerido pelo INSS.

Tal conclusão saiu de um encontro 
havido na Terça-feira passada, na cidade 
de Inhambane, entre a delegada pro-
vincial do INSS de Inhambane, Rabia 
Abacar, e o seu homólogo da EMOSE 
naquele ponto mais a sul do País, Sér-
gio Hélio Belarmino, inserido no forta-
lecimento da cooperação institucional 
com as diversas entidades públicas e 
privadas, no qual as duas instituições 
sublinharam a necessidade de partilha-
rem informações entre, no que tange à 
doença e a acidentes profissionais.

Tal justifica-se pelo facto de, nos úl-
timos tempos, estarem a aumentar 
os requerimentos para o pagamento 
de prestações por doença e invalidez, 
cuja caracterização das enfermidades 
conduzem à uma origem profissional. 
A delegada provincial do INSS em In-
hambane frisou que o INSS, sendo a en-
tidade gestora da segurança social ob-
rigatória, à luz do nº 2 do artigo 39, da Lei 
nº 04/2007, de 07 de Fevereiro, do leque 
de prestações concedidas a situações 
de doença, de internamento hospitalar 
e de pensão de invalidez, são apenas fei-
tos, respectivamente, nas situações de 
doenças ou de acidente não profission-
ais, nos termos da alínea a) do nº1 do 
artigo 18, alínea a) do nº 2 do artigo 25 
e artigo 36, ambos do regulamento de 
segurança social obrigatório, aprovado 
pelo Conselho de Ministros, através do 
Decreto nº51/2017, de 09 de Outubro.

Rabia Abacar disse ser preocupante a 
crescente tentativa de fraude, protago-
nizada por algumas empresas e trabal-
hadores de má-fé, que têm solicitado 

o pagamento indevido das prestações 
ao INSS e, em simultâneo, solicitam o 
pagamento do prémio de seguro nas 
empresas seguradoras, incluindo a 
EMOSE. É nesta perspectiva que o INSS, 
explicou, vê a necessidade e pertinên-
cia da partilha periódica da relação das 
doenças e acidentes profissionais, ten-
do em vista estancar tal conduta.

A EMOSE em Inhambane, na voz 
do respectivo delegado provincial, 
Sérgio Hélio Belarmino, mostrou dis-
ponibilidade em colaborar com o INSS, 
tendo afirmado que essas práticas de 
fraude ao sistema de segurança Social 
Obrigatória não só prejudica o INSS, de 
forma particular, como também os tra-
balhadores no seu todo, que precisam 
de ter um sistema financeiramente 
robusto para garantir o cumprimento 
pleno das suas obrigações sociais, 
nomeadamente o pagamento das 
prestações. Segundo ainda o delegado 
da EMOSE, a partilha de informação 
entre as duas instituições não ocorrerá 
em prejuízo da confidencialidade a que 
estão sujeitos os contratos.

Ainda na senda dos encontros inseri-
dos na cooperação institucional, o INSS 
manteve encontro com a Administra-
ção Marítima de Inhambane, com o ob-
jectivo de estabelecer um mecanismo 
bilateral, com vista à colaboração desta 
instituição na sensibilização de pesca-
dores, proprietários de embarcações e 
marinheiros para aderirem ao sistema 
de segurança social obrigatório, como 
forma de garantir o seu futuro social e 
dos seus dependentes.
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Presidência da República:

Despacho Presidencial n.º 52/2021:
Nomeia Felicidade Sandra Machatine Ten Jua, para o cargo de Juiz Conselheiro do Tribunal Supremo.

Conselho de Ministros:

Decreto n.º 42/2021:
Revê as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situa-
ção de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 30/2021, de 26 de Maio.

PRESIDÊNCEIA DA REPÚBLICA

Despacho Presidencial n.° 52/2021 de 24 de Junho
No uso das competências que me são conferidas pelo n.º 3 do artigo 225 da Constituição da República, 
sob proposta  do Conselho Superior da Magistratura Judicial, nomeio Felicidade Sandra Machatine Ten 
Jua, para o cargo de Juiz Conselheiro do Tribunal Supremo.
Publique-se.

Maputo, 24 de Junho de 2021
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi.

CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 42/2021 de 24 de Junho

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da pandemia da CO-
VID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 30/2021, de 
26 de Maio, ao abrigo do disposto na alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de 
Agosto, o Conselho de Ministros decreta:

Artigo 1

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

Artigo 2

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

Artigo 3

(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e instituições públicas e 
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Género, Criança e Acção Social deve fazer casuisticamente a fiscalização desses locais.
4. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com as me-

didas de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes, algumas instituições de ensino ou 
regiões do País, podem interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior.
5. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo emitido pelas autoridades 
sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no País.

Artigo 15

(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais  de Diversão e Equiparados)
1. É autorizada a reabertura de casinos, museus, cinemas, galerias, e similares, não devendo estes exceder 
40% da capacidade máxima do local, em observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. É autorizada a reabertura de piscinas públicas, não devendo exceder 30% da sua capacidade máxima.
3. Mantém-se encerrados:
a) As discotecas;
b) As salas de jogos;
c) Os ginásios da classe de pequena dimensão e outros locais públicos e privados para a prática de exer-
cícios físicos, excepto para atender às questões terapêuticas, devidamente comprovadas; e
d) os bares.
4. É interdito o uso de teatros, centros culturais e auditórios, devendo o seu uso excepcional, ser me-
diante pedido devidamente fundamentado, dirigido ao Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e 
Religiosos.
5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas, mantendo-se a autorização 
para passear e praticar actividades físicas nos espaços definidos para pedestres, como passeios e calça-
dões, sem aglomeração.
6. São interditos, em todo o território nacional, todos os eventos sociais privados, independentemente do 
local da sua realização por um período de 30 dias.
7. Exceptuam-se do número anterior, a realização de casamentos, que podem continuar a decorrer com 
a observância rigorosa das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, restringindo-se 
ao máximo de 20 pessoas.
8. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições desportivas de escalões inferiores 
e séniores amadores.
9. É autorizada a retoma dos treinos das equipas de alta competição e de formação dos campeonatos 
provinciais, mediante o cumprimento rigoroso do protocolo sanitário específico.
10. É autorizada, sob condições de observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da 
COVID-19, a prática dos treinos das selecções e equipes nacionais, com compromissos internacionais.
11. É autorizada para a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado Moçambola, mantendo-se 
interdita a presença de público, com a observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
12. 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.
13. É autorizada a abertura de ginásios das Classes Polivalente, Grande Dimensão e Média Dimensão, 
não devendo exceder 40%, 40% e 20% da capacidade máxima, respectivamente, com a observância 
do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
14. É autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf e pesca desportiva, mantendo-se a autoriza-
ção para as competições de ténis, mergulho, 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.
15. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da legislação específica.
16. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 18:00 horas, de Segunda-
-feira a Sábado, e das 9:00 horas às 15:00 horas, aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto, 
sendo que os demais estabelecimentos comerciais mantêm o horário normal de funcionamento.
17. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número anterior deve obedecer o 
horário aplicado aos bottle stores.
18. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a adoptar o horário das 9:00 
horas às 15:00 horas, permanecendo encerrados aos Domingos, feriados e nos dias de tolerância de 
ponto, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao domicílio, 
depois do fecho.
19. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio devem funcionar em estrita 
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, sendo permitida a sua 
abertura a partir das 6:00 horas e encerramento às 20:00 horas.
20. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a definição da capacidade máxima 
e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que os gestores destes estabeleci-
mentos são responsáveis pelo seu cumprimento.
21. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6:00 horas às 19:00 horas, con-
tinuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
22. São canceladas todas as licenças de porta aberta e suspensa a atribuição de novas licenças.
23. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo tipo de bebidas alcoólicas.
24. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de conveniência, é das 
5:00 horas às 20:00 horas.

Artigo 16

(Recolher Obrigatório)
1. Mantém-se o recolher obrigatório e passa a vigorar das 22:00 horas às 4:00 horas, durante 30 dias, na 
Cidade do Maputo e em todas cidades capitais provinciais e nas seguintes Cidades e Vilas:
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) Vila de Boane;
j) Vila de Marracuene;
k) Vila de Manhiça;
l) Vila da Massinga;
m) Vila de Gondola; e
n) Vila de Guruè.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) Os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional 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 impreterível, 
desde que devidamente justificados.

Artigo 17

(Cultos, Celebrações Religiosas, Conferências e Reuniões)
1. Enquanto vigorar a situação de calamidade pública, nos cultos, conferências, reuniões e celebrações 
religiosas, o número de participantes não deve exceder 40% da capacidade máxima de cada local e o 
máximo de 40 pessoas em locais fechados e 80 pessoas em locais abertos, devendo-se respeitar o proto-
colo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas e após prévia avaliação pelo Ministé-
rio da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, poderá ser autorizada a realização de conferências 
e reuniões, com um número de participantes não superior a 150 pessoas.

Artigo 18

(Cerimónias Fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de participantes na realiza-
ção de velórios e cerimónias fúnebres é de 30 pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de COVID-19 não deve ex-
ceder 10 pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e cerimónias fúnebres, devem 
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 cumpri-
mento do disposto no presente artigo.

Artigo 19

(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. O funcionamento das instituições públicas e privadas deve observar as medidas de prevenção e com-
bate à pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem privilegiar o uso de meios 
electrónicos.
3. O atendimento ao público nas instituições públicas dedicadas à emissão de documentos deve ser feito 
utilizando a modalidade de pré-marcação.
4. 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 distanciamen-
to interpessoal de pelo menos dois metros, exceptuando, situações inadiáveis do funcionamento do Estado.
5. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade máxima e sua res-
pectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que, os gestores destas instituições são 
responsáveis pelo seu cumprimento.
6. 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.
7. Na impossibilidade de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, pelo menos 30% dos 
funcionários das instituições públicas e privadas devem privilegiar-se o regime de tele-trabalho, sem 
prejuízo do da rotatividade.
8. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se confunde com dispen-
sa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que assegurem a continuação do trabalho em casa, 
havendo condições.
9. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do trabalho em domicílio.
10. A medida prevista no número 7 do presente artigo não abrange os funcionários e agentes do Estado 
que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança.
11. Nos eventos do Estado, o número de participantes não deve exceder a 150 pessoas, excepto em 
casos de natureza imperiosa, desde que devidamente justificados.

Artigo 20

(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, a Inspecção Nacional de Actividades Económicas 
(INAE), as inspecções sectoriais, o Ministério da Saúde (MISAU), a Polícia da República de Mo-

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 pes-
soas que tenham tido contacto directo com casos confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) apresentar um comprovativo de teste de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) com resultado 
negativo ao SARS-CoV-2, realizado no país de origem nas últimas 72 horas antes da partida, ficando 
isentos de regime de quarentena;
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada no país seja positivo, 
segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde apropriado para fins terapêuti-
cos, se tiverem critérios médicos para o interna-mento definido pelas autoridades competentes; e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério que superintende a área
da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao confinamento em 
domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 14 dias, contados a partir da data de colheita da 
amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou estrangeira que necessitam de entradas 
múltiplas no país num curto espaço de tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não apresentem o teste PCR para SARS 
COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da COVID-19 ao entrar no 
território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é autorizado pelo Ministro que 
superintende a área da Saúde.

Artigo 6

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

Artigo 7

(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar condições necessárias 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, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 65 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias,
designadamente, os imuno-comprometidos, os doentes renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes
cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos;
c) as gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores de vínculo laboral com 
entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no período de vigência da Situação de Calamida-
de 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 públi-
cos, 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 semi-colectivos de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, privilegiando as de fabrico 
comunitário, com a finalidade de cobrir o nariz e a boca, nos termos recomendados pelo Ministério que 
superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de casos relativos a prática 

de actividade física ou contra-indicação médica de uso de máscara devidamente comprovada.

Artigo 10

(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 particu-
larmente 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 materialização das 
medidas previstas no presente artigo.

Artigo 11

(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são válidos os acordos de supressão de vistos 
entre o Estado moçambicano e outros Estados, em regime de reciprocidade.
2. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, fica suspensa a contagem de tempo no território 
nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não residentes que prestam serviços nos projectos estru-
turantes do Estado, evitando-se, deste modo, afixação de residência para efeitos fiscais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho e de fronteira para fins turísticos, as-
sim como, excepcionalmente, pode ser concedido visto de entrada no território nacional por razões de 
interesse do Estado e questões humanitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e 
combate à pandemia da COVID-19.

Artigo 12

(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 de 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. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a zona portuária, para opera-
ções estritamente necessárias de carga e descarga dos seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
4. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número anterior, devendo os tri-
pulantes 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.
5. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da propagação da pandemia da 
COVID-19.

Artigo 13

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

Artigo 14

(Aulas)
1. É autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino Primário, Secundário, Técnico 
Profissional, Formação de Professores, Formação Profissional e Ensino Superior em todo o território 
nacional.
2. É autorizada a retoma do ensino pré-escolar em todo o território nacional, para o atendimento de 
crianças nas idades compreendidas entre 2 a 5 anos de idade, em cumprimento rigoroso do protocolo 
sanitário específico.
3. Para garantir o cumprimento do protocolo sanitário referido no número anterior, o Ministério do 
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Moçambique registou um crescimento económico na ordem de 0.1% no decurso do primeiro trimestre de 
2021, um sinal de ter saído da recessão, um crescimento sustentado, principalmente, pelo sector primário, se-
gundo as últimas pesquisas do do Rand Merchant Bank (RMB).

Há avanços na economia nacional

sénior do RMB. "Os números do PMI 
em Moçambique revelam que, de for-
ma generalizada, as transacções com-
erciais aumentaram de 49.1 para 51.3 
em Março e Abril, respectivamente”.

Um inquérito realizado pelo Insti-
tuto Nacional de Estatística (INE) rev-
elou que as empresas, para além de 
preverem que a economia recuperará 
ao longo dos próximos 12 meses, em 
Moçambique a procura continuará 
a ser menor comparativamente ao 
final do ano passado, principalmente 

nos sectores da restauração, hotelaria 
e serviços relacionados. As estatísti-
cas apontam igualmente que os in-
dicadores de confiança no sector de 
transportes e logística apresentam, 
actualmente, os níveis mais baixos dos 
últimos três trimestres.  

Kavishe afirma que, com base 
nestes inquéritos, existe uma grande 
probabilidade da recuperação da 
economia moçambicana, em 2021, 
não ser transversal a todos os sectores: 
"Tomando como base as nossas pro-

jecções deste ano, o sector primário 
irá provavelmente liderar os resultados 
positivos e o sector agrícola apresen-
tará, igualmente, ganhos significativos. 
Prevemos igualmente que a despesa 
fiscal contribua de uma forma significa-
tiva no apoio ao sector da construção. 
Portanto, neste momento, mantemos 
a nossa previsão de crescimento anual 
de 2.5% para o ano de 2021.”

Kavishe prevê que a decisão do 
governo na flexibilização das restrições 
associadas ao combate à pandemia, 
impulsionará a recuperação económi-
ca no segundo semestre do ano.

“Para o FNB Moçambique, 2021 
foi um ano de investimento, dando 

continuidade à implementação do 
programa de transformação e de 
capacitação, como previsto. Con-
tinuamos a reforçar o nosso com-
promisso em apoiar o crescimento 
dos diversos sectores da economia 
nacional, através da actualização das 
nossas plataformas digitais, da dis-
ponibilização de serviços financeiros 
de excelência bem como de soluções 
holísticas aos nossos Clientes e às suas 
cadeias de valor, para operarem efici-
entemente no novo normal quer a 
nível nacional ou internacional”, refor-
çou Janine Goosen, a nova directora 
da Banca Corporativa e de Investi-
mentos do FNB Moçambique. 

Apesar do sector agrícola ter con-
tribuído com 23.5% no crescimento 
da economia nacional, os restantes 
sectores como o dos transportes, co-
municações, hotelaria e restauração 
registaram retracções, o sector mineiro 
destacou-se ao apresentar 18.1% de 
crescimento negativo. 

“Prevemos que a economia regis-
tará um crescimento de 2.5% este ano, 
considerando a recuperação significa-
tiva demonstrada no primeiro trimes-
tre", afirma Daniel Kavishe, economista 

Apesar de vários factores adversos

Gasoduto para a África do Sul

Segundo o ministro dos Recursos 
Minerais e Energia, Max Tonela, foi pos-
sível obter da parte de um fundo de in-
vestimento para a área de energia do 
Governo sul-africano um financiamen-
to que não acarreta responsabilidades 
adicionais sobre a ENH (Empresa Na-
cional de Hidrocarbonetos), empresa 
do Estado moçambicano.

Da parte da ENH, segundo igual-
mente o ministro moçambicano dos 
Recursos Minerais e Energia, foi feita 
uma avaliação das opções de finan-
ciamento apresentadas pelas várias 
instituições bancárias e a opção mais 
económica e melhor opção.

A Companhia Moçambicana de Gás, 

O Governo, através do Ministério 
do Trabalho e Segurança Social, es-
pera que, em 30 dias, se tenham al-
cançado consensos a nível dos nove 
sectores laborais, a serem submetidos 
à plenária da Comissão Consultiva de 
Trabalho (CCT), para a validação das 
propostas e, posterior aprovação pelo 
Conselho de Ministros.

Emídio Mavila, porta-voz do Minis-
tério do Trabalho e Segurança Social 
(MTSS), indica que a modalidade do 
cálculo será a mesma, baseando-se 
nos meses de 2021, sem retroactivi-
dade.

Entretanto, os empregadores, 
através da sua agremiação, a Confed-
eração das Associações Económicas 
(CTA), consideram que a inflação que 
ronda os 3,14%, a retracção de 1,28% 
do PIB e as perdas das empresas na or-
dem de 7% do PIB não são indicadores 
para grandes aumentos salariais. Ain-
da assim, não haverá revisão em baixa.

“O que se deve garantir aqui é que 
não exista nenhuma possibilidade de 
rever os salários mínimos em baixa. 
Não há interesse nisso. É por isso que, 
se nós olharmos para o ano passado e 
antepassado, quando vimos que não 
havia condições para se avançar com 
o reajuste do ponto de vista positivo, 
preferimos negociar a suspensão, para 
evitar colocar dados na fórmula que 
temos para o reajuste, caso a situa-
ção fosse negativa, a revisão fosse em 
baixa, mas isto não é pretensão de nin-
guém”, salientou Paulino Cossa, repre-
sentante do pelouro laboral na CTA.

Os empregadores acrescentam 

empresa estatal moçambicana detida 
pela ENH, e a companhia estatal sul-
africana iGas, anunciaram na segunda-
feira (28) estar a preparar-se para com-
prar 30% do gasoduto que transporta 
gás de Moçambique para a África do 

que cerca de 80% dos impostos que 
pagam, o Estado têm em conta o de-
sempenho da economia e, por isso, o 
reajuste salarial deverá observar este 
elemento.

Os trabalhadores concordam, mas 
lamentam o facto de os salários míni-
mos continuarem muito abaixo do 
valor da cesta básica estimada em 24 
mil meticais.

“De facto, o custo de vida está alto, 
mas também temos de reconhecer 
que nem todas as empresas con-
seguem pagar aquilo que é o cabaz, 
estimado em 24 mil meticais, que é 
o indicador que usamos para avaliar 
o mínimo que se devia pagar e está 
acima do que as empresas pagam ac-
tualmente”, lamentou Alexandre Mun-
guambe, secretário-geral da OTM-CS.

O salário mínimo mais baixo do país 
é do sector da agricultura, pecuária, 
caça e silvicultura, estimado em 4.390 
meticais, ou seja, 18% da cesta básica, 
enquanto o mais alto de 12.760,18 
meticais é o mínimo pago nos serviços 
financeiros, seguradoras e bancos, cor-
respondente a 53% da cesta básica.

A sessão da Comissão Consultiva do 
Trabalho teve três pontos de agenda, 
nomeadamente, a preparação do 
inquérito integrado da força de trab-
alho e o trabalho infantil que arranca 
em 2022; a apreciação da proposta de 
revisão da matriz do plano de acção 
para o combate às piores formas de 
trabalho, em alinhamento com o 
plano quinquenal do Governo e as 
condições da retoma das negociações 
dos salários mínimos nacionais.

Sul, exercendo o direito de preferência 
na compra de aquisições detidas pela 
companhia sul-africana Sasol.

Tonela indica ainda que os fluxos de 
dividendos associados às acções adi-
cionais adquirias quer pela CMG, quer 
pela iGas são superiores, ao longo de 
tempo, às obrigações decorrentes de 
pagamento desse financiamento.

Refira-se que, depois de uma aval-
iação dos benefícios económicos da 
transacção, decidiriam exercer este di-
reito e, tendo em conta o carácter estra-
tégico da infra-estrutura para o desen-
volvimento económico dos dois países, 
essa operação teve o suporte conjunto” 
dos governos dos dois países.

Numa nota de imprensa que emi-
tida semana passada, a ENH refere que 
a aquisição da quota está avaliada em 
pouco mais de quatro mil milhões de 
randes (254 mil milhões de meticais).

O gasoduto liga as jazidas de gás 
de Pande e Temane, na província de 
Inhambane, à África do Sul.

Governo confirma financiamento 
para sua participação

Retoma das negociações 
anima trabalhadores

O Governo, através do Ministério 
dos Recursos Minerais e Energia, 
confirmou última sexta-feira, o au-
mento da participação do Estado 
moçambicano, com o financiamen-
to a ser dado pelo Governo de Cyril 
Ramaphosa. 

Depois da suspensão por mais de um ano, devido à pandemia da Covid-19, 
a retoma última quinta-feira das negociações para a fixação de novos sa-
lários mínimos, anima os trabalhadores que, há muito, aguardavam pelo 
momento.

Max Tonela, MIRENE
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çambique (PRM) e Polícias Municipais, devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção 
e combate à pandemia da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autori-

dades sanitárias.

Artigo 21

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

Artigo 22

(Serviços das Instituições de Crédito e 
Sociedades Financeiras)

1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras devem ser providos em observância 
das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade máxima e sua res-
pectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores destas instituições são responsáveis pelo 
seu cumprimento.

Artigo 23

(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e as 17:00 horas.
2. Excepcionalmente, mediante recomendação das autoridades sanitárias competentes, os mercados 
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 merca-
dos, observadas rigorosamente as medidas de prevenção e combate à pandemia  da COVID-19.

Artigo 24

(ACTIVIDADES INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, PESQUEIRA E CONSTRUÇÃO)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais, agrícolas, pesqueiras e de 
construção mantém o seu funcionamento normal, devendo garantir a aplicação de medidas de preven-
ção e combate à pandemia da COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.

Artigo 25

(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos, públicos ou privados, 
nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo, de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é obrigatório o uso de máscara 
de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a boca, conforme recomendado pelas autoridades 
sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o uso de máscara, no limite 
máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros, observa o horário normal de 
funcionamento, excepto 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 adequados 
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 26

(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças e sanitárias devem 
reforçar as medidas de controlo dos transportadores e motoristas que entrem no país no âmbito do co-
mércio 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 núme-
ros 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.

Artigo 27

(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação social públicos e pri-
vados, com a regularidade recomendável, asseguram informação pública sobre a evolução da pandemia 
no país, 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 me-
didas para o combate e contenção da propagação da pandemia da COVID-19 previstas no presente 
Decreto.

Artigo 28

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

Artigo 29

(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 30

(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 justificadamen-
te lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas previstas no presente 
Decreto.

Artigo 31

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

Artigo 32

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

Artigo 33

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

Artigo 34

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

Artigo 35

(Transgressões e Penalizações no Domínio da 
Actividade Económica)

1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da actividade económica, 
em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica;
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3 meses, em função da gra-
vidade 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 competente 
processo no Tribunal Judicial da área de ocorrência da infracção.

Artigo 36

(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias e entra em vigor a partir das 0 horas do dia 26 de Junho de 
2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 22 de Junho de 2021.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.
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Com as infraestruturas inaugu-
radas quinta-feira pelo Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, 
a província de Manica acaba de 
remover barreiras as iniciativas 
privadas e cria condições para a 
implantação de indústrias e im-
pulsionar o desenvolvimento so-
cioeconómico. Trata-se do Siste-
ma da Rede Eléctrica que passa a 
electrificar a nova Sede do distrito 
de Macate; do Armazém Inter-
mediário de Medicamentos na ci-
dade de Chimoio e ainda, do siste-
ma de  Abastecimento de Água da 
Sede do Posto Administrativo de 
Dacata, no distrito de Mossurize.

Infraestruturas removem 
barreiras ao desenvolvimento 

de Estado.
Nyusi apelou à população a abster-

se dos actos de vandalização da rede 
eléctrica, explicando que estas

práticas reduzem os esforços re-
alizados para o progresso do País, 
prejudicam a população, bem como 
a EDM que é obrigada a desviar os 
investimentos da expansão da rede 
eléctrica para repor os danos causados 
por esses actos.

Esta inauguração foi testemunhada 
pelo ministro dos Recursos Minerais e 
Energia, Ernesto Max Tonela, o Secretário 
de Estado e a Governadora de Manica, 
Edson Macuácua e Francisca Tomás.

ARMAZÉM MELHORA SERVIÇOS 
DE SAÚDE

Na rota seguinte, Filipe Jacinto Nyusi 
escalou a cidade de Chimoio para in-
augura o armazém intermédio de 
medicamentos e artigos hospitalares. 
A infraestrutura vai garantir a disponib-

ilidade de fármacos em tempo útil e a 
custos baixos.

Na ocasião, o Presidente da Repúbli-
ca referiu tratar-se de uma infraestru-
tura de grande impacto no que diz 
respeito à eficácia e eficiência na ad-
ministração e gestão de medicamen-
tos e produtos à fins.

O empreendimento que custou 
cerca de 5 milhões de dólares norte-
americanos, equivalentes a 310 mil-
hões de meticais, é o segundo, depois 
do Vilanculo, na província de Inham-
bane e contou com financiamento do 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD).

"A construção desta infraestru-
tura materializa um dos objectivos do 
Programa Quinquenal do Governo 
(PQG) de expandir o acesso e melho-
rar a qualidade dos serviços de saúde 
através de disponibilização de medica-
mentos dos actuais 70% das unidades 
sanitárias para 90% em 2024", frisou.

Prosseguindo, sublinhou que a ma-
terialização deste importante compro-
misso enquadra-se ainda na estratégia 
do Governo de construir ao longo do 
presente quinquénio 30 armazéns de 
fármacos e produtos hospitalares, no 
âmbito da implementação do plano  
estratégico de logística farmacêutica.

Filipe Nyusi falou igualmente da ne-
cessidade do reforço de planificação e 
organização com vista ao controlo de 
qualidade e estancar a problemática 
de ruptura de stock, bem assim, do 
roubo de medicamentos nas uni-
dades sanitárias.

"Os roubos podem ser prevenidos, 
detectados e responsabilizados com a 

Entretanto, o aumento de casos 
da pandemia da Covid-19 no País 
preocupa Filipe Nyusi e por isso, usou 
a ocasião para reforçar o apelo para a 
necessidade do cumprimento escru-
puloso das medidas de prevenção da 
doença que continua a ceifar muitas 
vidas humanas.

"Parem com as festas. A transmissão 
da Covid-19 intensificou-se em to-
das as províncias do País, mas com 
gravidade", apelou, tendo de seguida, 
acrescentando que "o do aumento 
de casos da Covid-19, está relacionado 
com a ocupação das camas, que é 
demasiada alta. Ao mesmo tempo, 
regista-se também o aumento da 
procura de oxigénio durante a terceira 
vaga também poderá constituir um 
desafio", salientou.

PRAVIDA ALIVIA POPULAÇÃO 

Já na última etapa da sua visita de 
trabalho à província de Manica, o Che-

implementação de sistemas robustos 
de controlo e a monitoria em toda a 
cadeia de logística farmacêutica", disse.

Para o efeito, observou ser necessário 
uma maior profissionalização e forma-
ção permanente dos gestores e fun-
cionários ligados à logística hospitalar.

Contudo, “desafiamos aos gestores 
deste armazém intermediário de 
Chimoio a pautarem pelas melhores 
práticas de conservação deste pat-
rimónio, garantindo a sua preserva-
ção e manutenção permanente e 
contamos com o apoio das estruturas 
da província de Manica a diferentes 
níveis", disse.

fe de Estado inaugurou um sistema de 
abastecimento de água na localidade 
de Goi-goi, sede do posto administra-
tivo de Dacata, distrito de Mossurize 
em Manica, que custou aos cofres do 
estado moçambicano cerca de 32 mil-
hões de meticais.

Dirigindo-se à população que tes-
temunhou o evento, Filipe Nyusi exor-
tou para a necessidade de fazer o uso 
racional do precioso líquido, evitando 
ligações clandestinas.

O empreendimento recém inaugu-
rado, cuja capacidade é de abastecer 
pouco mais de nove mil habitantes, 
está a fornecer numa primeira fase 247 

famílias, correspondente a 3000 mil 
pessoas residentes na Sede do Posto 
Administrativo de Dacata, a 35 km da 
vila fronteiriça de Espungabera em 
Mossurize.

Com um reservatório de quatro 
furos, um caudal de 18 metros 
cúbicos, a infraestrutura que conta 
com um reservatório de 400 metros 
cúbicos, custou aos cofres do estado 
moçambicano cerca de 32 milhões 
de meticais.

Numa breve interacção que man-
teve com a população que assistiu ao 
acto, o Presidente da República frisou 
que um dos grandes problemas que 
afecta a população moçambicana é 
o da falta de água potável, sobretudo 
nas zonas rurais o que leva o governo 
a construir mais sistemas de abastec-
imento de água e saneamento em 
todo o território nacional.

Na província de Manica cuja popula-
ção ronda nos dois milhões de habitan-
tes, pelo menos 1.2 milhão consome 
a água potável, ainda assim, segundo 
Filipe Nyusi, o governo vai continuar a 
construir mais sistemas de água e repre-
sas, visando minorar o sofrimento que 
passa a população para ter acesso ao 
líquido imprescindível à vida.

"Actualmente estão em obras o 
reservatório escavado de Chipopopo 
e sistemas de abastecimento de água 
de Nhamapaza e Mungari".

"Para a província de Manica está 
programada a construção de 117 e 
a reabilitação de 20 furos de água, a 
construção de um sistema de abas-
tecimento de água em Dombe, aqui 
perto e a realização de mil ligações 
domiciliárias.

"Na província de Manica, 58% 
da população ou seja cerca de 1.2 
milhão de pessoas tem acesso a 
água potável", frisou o presidente da 
República realçando que ao nível do 
distrito de Mossurize, o hospedeiro 
do evento, a percentagem da popu-
lação que tem acesso ao líquido vital 
ronda nos 49%, correspondente a 
110.251 pessoas.

"Temos consciência de que o 
caminho ainda é longo, por essa razão, 
por causa do sucesso que obtivemos 
com o PRAVIDA em Abril deste ano de-
cidimos estender o anterior programa, 
introduzindo o PRAVIDA 2, a ser imple-
mentado até 2024", asseverou.

Contactados pela reportagem do 
PÚBLICO, os residentes de Dacata-
sede saudaram a ideia do executivo 
moçambicano de implantar o sistema 
de abastecimento de água naquela 
localidade.

Baltazar Tomás disse emocionado 
que fica para a história o calvário por 
que passava a população de Dacata 
sede com a inauguração pelo Presiden-
te da República do empreendimento.

"Antigamente percorríamos 10 a 12 
km para buscar água dos rios Dacata, 
Matondoza e Chiquequete, o que con-
stituía um atentado à  saúde para nós e 
os nossos filhos", desabafou.

Vivem na localidade de Dacata-
Sede mais de 12 mil habitantes se-
gundo dados do censo de população 
e habitação realizado em 2017.

PR, Filipe Nyusi inaugurando Sistema de Energia Eléctrica de Macate

BENEDITO COBRISSUA                                       
Email: cobrissua@gmail.com

Em Manica, Filipe Nyusi escalou pri-
meiro a localidade de Chissassa, elevada 
à nova sede do distrito de Macate para 
inaugurar a rede de energia eléctrica, 
com a capacidade para beneficiar, numa 
primeira fase, 250 novos clientes.

O projecto consistiu na construção 
de 11km de Rede de Média Tensão, 
4,2km de Rede de Baixa Tensão, mon-
tagem de 3 Transformadores de Distri-
buição 100kVA, 22/0,4kV e 50 candee-
iros de iluminação pública.

No acto de inauguração, o Presiden-
te da República, vincou a importância 
da energia eléctrica para o desenvolvi-
mento da população e de todo o teci-
do social e económico do País.

“O acesso à electricidade torna as 
comunidades mais seguras, ajuda as 
Pequenas Empresas a prosperar e for-
necer serviços essenciais como a edu-
cação e hospitalar”, disse Nyusi.

"Hoje em Macate removemos bar-
reiras à iniciativa privada de implemen-
tação de indústrias de agroproces-
samento, consolidando dessa forma, 
as cadeias de valor de agricultura”, afir-
mou o Presidente da República. 

Assim, de acordo com o Filipe Nyusi, 
“Macate irá facilmente explorar o seu 
potencial com outras iniciativas no 
contexto de infraestruturas associadas 
à mobilidade de pessoas, onde se sa-
lienta, a reabilitação da linha-férrea Beira 
– Machipanda, assim como, o projecto 
de empreendimento para a edificação 
de um porto seco em Vandúzi, o que irá 
catalizar as trocas comerciais intra e inter 
regional da SADC", destacou.

No entanto, dados colhidos da 
EDM, indicam que de Janeiro de 2021 
até ao II Trimestre de 2021, a empresa 
já ligou energia eléctrica a 10 dos 94 
Postos Administrativos previstos para 
o presente Quinquénio (2020-2024).

Por isso, o Presidente da República, 
referiu que o processo de electrificação 
em curso, no âmbito do programa En-
ergia Para Todos, lançado em Novembro 
de 2018, decorre a bom ritmo e permitirá 
que no actual ciclo de governação, mais 
moçambicanos passem a beneficiar de 
luz eléctrica pela primeira vez.

“A nossa presença hoje, aqui em Ma-
cate, consubstancia o nosso propósito 
de realizar os objectivos da agenda de 
governação, visando elevar Moçam-
bique para patamares de desenvolvi-
mento económico”, esclareceu o Chefe 

Inauguradas pelo PR em Manica

tinuemos a apostar no investimento na 
saúde, educação, criação de emprego 
e na implementação célere de políticas 
macroeconómicas que vão de encontro 
com as expectativas dos jovens. 

É neste âmbito que o Governo priori-
za, nos seus Programas Quinquenais, de 
entre outras acções, o desenvolvimento 
do capital humano e social; promoção 
do crescimento económico, da produ-
tividade e da geração de emprego e 
o desenvolvimento de infraestruturas 
económicas e sociais. 

Para o Primeiro-ministro, “na nossa 
acção governativa, temos vindo igual-

Isaura Nyusi durante a oficialização do 
gabinete de preparação do evento.

Para o efeito, a esposa do Presidente 
da República, indicou que “precisa-
mos estar mais unidas e coesas, em 
torno dos objectivos da Organização 
da Mulher Moçambicana e dos ideais 
do nosso Glorioso e Cinquentenário 
Partido Frelimo, para estarmos pre-

mente a apostar em programas de 
educação, formação profissional e téc-
nico-profissional, empreendedorismo e 
emprego juvenil, de entre outras acções”. 
Referiu ainda que, “ao apostarmos nestes 
programas fazemo-lo porque recon-
hecemos a necessidade de investir no 
presente para que a juventude, que é 
a maioria da população em idade eco-
nomicamente activa, tenha competên-
cias adequadas para que, no futuro, 
contribua para o desenvolvimento so-
cioeconómico do nosso País”. 

A par disso, indicou Carlos Agostinho 
do Rosário, com estas acções o Governo 

paradas para enfrentar cabalmente e 
com sucesso desejado o grande de-
safio que advém das eleições internas, 
como parte da nossa agenda”.

Referiu ainda que durante a pre-
paração do Congresso, a OMM deve 
faze-lo com muita entrega, respon-
sabilidade e altruísmo, de modo a evi-
tar qualquer tipo de desentendimento 

Rápido crescimento da população 
desafia Governo

Oficializado gabinete de 
preparação do V Congresso da OMM

Um dos grandes desafios que 
o Governo moçambicano tem, 
é a busca de soluções e criar 
mecanismos que permitam re-
sponder aos constrangimentos 
sociais e económicos que podem 
advir de um rápido crescimento 
populacional, cuja estrutura 
etária é constituída maioritari-
amente por jovens. 

Foi oficializado Sexta-feira o 
Gabinete de preparação do V 
Congresso da Organização da 
Mulher Moçambicana (OMM) 
que terá lugar entre os dias 02 a 
05 de Dezembro de 2021, na Es-
cola Central da Frelimo na cidade 
da Matola, na província de Mapu-
to. Intervindo na cerimónia por si 
dirigida, Isaura Ferrão Nyusi, Pri-
meira-dama da República e Pres-
idente da OMM, apelou à união e 
coesão das mulheres, em torno 
dos objectivos da Organização 
e dos ideais do Partido Frelimo, 
como forma de estar prepara-
das para enfrentar cabalmente e 
com sucesso desejado o grande 
desafio que advém das eleições 
internas.

Segundo Carlos Agostinho do 
Rosário, que falava na abertura da Re-
união de Alto Nível de Reflexão sobre a 
Política Nacional de População, o Gover-
no não pode perder de vista que o rápido 
crescimento da população, constituído 
por indivíduos maioritariamente jovens, 
como é o caso de Moçambique, pode 
constituir tanto barreira como catalisador 
do desenvolvimento económico.

“Acreditamos que a estrutura etária 
da população moçambicana, consti-
tuída maioritariamente por jovens em 
idade activa, pode gerar efeitos positi-
vos no crescimento económico e bem-
estar, processo geralmente denomi-
nado de dividendo demográfico”, disse 
o Primeiro-ministro, contudo, sublinhou 
que “estamos certos que o dividendo 
demográfico não ocorre de forma au-
tomática, mas requere um investimento 
estratégico na juventude”. 

Por isso, Carlos Agostinho do Rosário 
fez saber que é tendo em conta este 
facto que, na acção governativa, o Ex-
ecutivo tem vindo a desenvolver políti-
cas e programas com vista a capitalizar 
este crescimento populacional que para 
nós constitui um valioso recurso para 
acelerar o desenvolvimento do País. 
Com efeito, frisou, “impõe-se que con-

Num evento realizado na cidade 
da Matola, Isaura Ferrão Nyusi, recor-
dou aos presentes que o V Congresso 
decorre da convocação feita durante a V 
Sessão Ordinária do Conselho Nacional 
da OMM, realizada no dia 19 de Maio 
do corrente ano, com fundamento no 
nº1 do artigo 51 do Estatuto da Orga-
nização da Mulher Moçambicana.

“Estamos cientes de que, estamos 
perante um grande desafio, a real-
ização do nosso V Congresso, Órgão 
máximo desta Organização, que vai 
exigir de nós muito trabalho e sacrifício 
e, acima de tudo, elevada consciência 
política patriótica e partidária”, disse 

quer capitalizar o dividendo demográ-
fico, assegurando um maior envolvim-
ento e participação dos jovens nos pro-
cessos políticos e de desenvolvimento 
económico e social do País. 

Ainda na sua intervenção, cujo evento 
contou com a participação especial do 
Ministério da Economia e Finanças, o 
Primeiro-ministro sublinhou que a real-
ização do evento tinha como objectivo 
abordar as melhores formas de harmo-
nizar as dinâmicas demográficas com os 
processos de crescimento económico e 
desenvolvimento do País. 

“A realização deste evento enquadra-
se na nossa acção governativa que 
preconiza reformas e aprimoramento 
contínuo das políticas públicas que as-
segurem a promoção do bem-estar da 
população moçambicana, objectivo 
último do nosso Programa Quinquenal 
do Governo”, disse.

Na ocasião, o Primeiro-ministro recor-
dou que Moçambique adoptou, em 
1999, a Política Nacional da População 
com o objectivo de estabelecer mecanis-
mos que permitam que o processo de 
desenvolvimento socioeconómico do 
País responda, de forma eficaz, a dinâmi-
ca demográfica, isto é, ao crescimento da 
população. 

“É neste contexto que a Política Nacio-
nal da População é parte integrante da 
estratégia nacional de desenvolvimento 

entre as mulheres.
Para isso, Isaura Nyusi apelou que 

haja muita ponderação, unidade e 
coesão entre os Membros da Orga-
nização, em especial os Membros que 
irão compor o Gabinete Central de 
Preparação do V Congresso.

“Unamos sinergias e caminhemos 
decididas para as eleições para a 

do nosso País e contribui para melhorar o 
processo de planificação, assim como as 
políticas públicas de promoção do bem-
estar da população”, disse. 

Entretanto, volvidos mais de 20 anos 
desde a adopção da Política Nacional da 
População que tem vindo a ser materi-
alizada pelos Programas Quinquenais 
e Planos Económicos e Sociais anuais, 
o País regista progressos assinaláveis na 
implementação de políticas públicas 
que estão a concorrer para a melhoria 
das condições de vida da população. 

A título de exemplo, citando dados 
do Censo populacional 2017, Carlos 
Agostinho do Rosário anunciou que 
Moçambique registou vários progres-
sos, sendo que na saúde, verificou-se a 
redução da mortalidade infantil (menor 
de 1 ano) que passou de 94, em 2007, 
para 67 por mil nascidos vivos em 2017 
e na Educação, baixou a taxa de anal-
fabetismo de 50%, em 2007, para 39% 
em 2017. Os progressos foram também 
assinalados no sector de abastecimento 
de água potável, onde o País saiu de uma 
cobertura de 35% dos agregados fa-
miliares para 49% no período de 2007 a 
2017; no sector de energia eléctrica, saiu-
se de uma taxa de cobertura de 10% dos 
agregados familiares em 2007 para 22% 
em 2017; e a esperança de vida, passou 
de 49 anos, em 2007, para 54 anos em 
2017. “Para consolidarmos os progressos 
até aqui alcançados no que diz respeito 
a melhoria contínua da qualidade de 
vida dos moçambicanos somos todos 
chamados, Governo, Sociedade Civil e 
Parceiros de Cooperação, a prestar uma 
especial atenção a dinâmica demográ-
fica”, destacou o Primeiro-ministro.

eleição dos órgãos que garantirão os 
pilares para a continuidade da nossa 
Organização, hoje e sempre”, apelou.

Noutro diapasão, a Presidente 
da OMM fez saber que as mulheres 
moçambicanas vão ao congresso, 
com a convicção de que serão refor-
çados os fundamentos que alicerçam 
o crescimento do papel da mulher 
Moçambicana em vários domínios, 
sobre tudo na defesa da pátria, nas 
acções de apoio as vítimas de desas-
tres naturais e em actividades de de-
senvolvimento socioeconómico, onde 
a mulher tem-se destacado.

Com o efeito, “exortamos a todas as 
mulheres, do Rovuma ao Maputo e 
do Zumbo ao Índico, a engajarem-se 
activamente em actividades de pre-
paração do congresso, a grande festa 
da nossa organização. E, deste encon-
tro, sairemos com orientações claras 
e precisas sobre o caminho que nos 
conduzirá a novas vitórias e sucessos”.

A exortação foi também extensiva 
aos jovens em particular, para empre-
starem o seu dinamismo e vitalidade 
para que o Congresso da OMM, não 
seja memorável só pela qualidade dos 
seus debates, mas também pelo seu 
nível de organização.

Para Isaura Nyusi, “faremos com 
entusiasmo dentro do espírito da pre-
paração da passagem dos 60 anos da 
fundação do nosso glorioso partido”.

Primeiro Ministro conversando com o representante da ONU

Presidente da OMM no lançamento do Gabinete do V Congresso 
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seus membros podem colectar entre 
si e de terceiros e partilhar com os que 

Direcção Provincial de Educação e De-
senvolvimento Humano local.

O programa de alimentação escolar 
do PMA pretende reduzir a taxa de ab-
sentismo escolar, cuja principal causa 
está associada à falta de alimentos. O 
programa pretende contribuir para a 
geração de renda nas comunidades, 
visto que parte significativa da comida 

mais precisam”, explica Inaque Fran-
cisco- Presidente do Fórum Nacional de 

confeccionada é comprada a peque-
nos produtores locais.

A alimentação escolar é “parte essen-
cial do trabalho do PMA em Moçam-
bique”, refere o representante e director 
interino do PMA Moçambique, Pierre Lu-
cas. “Com este programa, pretendemos 
oferecer uma alimentação equilibrada a 
fim de aumentar a taxa de retenção dos 
alunos na escola e dar suporte ao seu 
aproveitamento pedagógico e contri-

sonho. Hoje é a realização deste sonho. É 
um exemplo de quão profícua é a parce-
ria entre o governo e o sector privado”. 

Por sua vez, o administrador da CDM, 
Hugo Gomes, destacou que a parceria 
entre o Governo e o sector privado é de 
grande impacto na união de esforços 
para os desafios comuns. “Este é um 
grande marco para todos nós, porque 

representa o início do processo de imu-
nização, não só dos nossos colabora-
dores, como dos seus dependentes, co-
munidades circunvizinhas dos nossos 
projectos e população em geral. Esta-
mos esperançosos que mais empresas 
se juntem a esta iniciativa”, apelou.  

Osório Lucas, representante do sector 
privado na cerimónia, assinalou que a 
saúde pública não é função exclusiva do 
Estado e que as empresas têm vontade e 
responsabilidade de se envolver nos desa-
fios que o país enfrenta. “Acreditamos que 
esta iniciativa seja apenas um embrião de 
um modelo que pode e deve continuar a 
ser reproduzido em Moçambique”, disse. 

Participaram na aquisição das 500 mil 
doses de vacinas 318 empresas de vários 
ramos de actividade. Na próxima semana, 
segundo o ministro da Saúde, chegam ao 
país cerca de um milhão de vacinas e em 
Agosto outras nove milhões, através dos 
diversos mecanismos públicos e privados.  

Para apoiar deslocados de terrorismo

PMA apoia segurança 
alimentar em Nampula CDM adquire vacinas para população

O Fórum Nacional de Desenvolvi-
mento Humano e a Fundação 
Bellas Nova, ofereceram recente-
mente, no centro de reassenta-
mento de Metugi-província de 
Cabo Delgado, diversos donativos 
aos deslocados, na sequência dos 
ataques naquele ponto do País.

Mais de 25 mil crianças recebem refeições diárias nas escolas do Pro-
grama Mundial para a Alimentação (PMA). Graças ao apoio fi nanceiro 
da Nacala Logistics, o programa teve início em Setembro de 2020, com 
duração de cinco anos, e está presente em 26 escolas dos distritos de 
Nacala-à-Velha, Ribáuè e Malema, na província de Nampula. 

O País recebeu última quarta-
feira cerca de 500 mil doses de 
vacina VeroCell (SARS-CoV-2), no 
âmbito da UNIVAX (Unidos pela 
Vacina Contra a Covid-19), inicia-
tiva da qual faz parte a empresa 
Cervejas de Moçambique (CDM). 

A oferta, cuja finalidade é minimizar o 
sofrimento das pessoas naquele centro, 
com destaque para crianças, é constituí-
da por: 400 pares de sapatilhas, brinque-
dos para crianças e diversos produtos 
alimentares, com destaque para arroz.

“O Fórum Nacional de Desenvolvim-
ento Humano, FND é uma associação 
com uma forte inspiração humanitária 
criada em 2007 e que tem entre os seus 
objectivos o apoio as populações mais 
desfavorecida. Esta é uma devoção 
filantrópica de partilhar o pouco que 

Enquanto as escolas estiveram fecha-
das devido à Covid-19, as famílias das cri-
anças receberam cabazes para minorar 
os impactos da pandemia na vida dos alu-
nos, estimulando-os a continuarem seus 
estudos em casa e apoiando a segurança 
alimentar das respectivas famílias.

As escolas beneficiárias foram selec-
cionadas considerando o perfil sócio-
económico de cada região, com o 
envolvimento das comunidades e da 

A cerimónia de recepção das vacinas 
foi dirigida pelo ministro da Saúde, acom-
panhado pelos representantes das princi-
pais empresas parceiras da UNIVAX. 

Armindo Tiago enalteceu a parceria 
público-privada e referiu que as 500 
mil doses de vacinas, de marca chinesa 
verosell, vão acelerar o Plano Alargado 
de Vacinação (PAV), que prevê abranger 
17 milhões pessoas.  

Esclareceu que as 500 mil doses de 
vacinas servirão para imunizar, pelo me-
nos, 240 mil pessoas, entre funcionários 
das empresas parceiras da UNIVAX e 
seus familiares, assim como a popula-
ção em geral. 

“No início, houve quem dissesse que 
haveria fraude, mas defendemos que 
juntos somos capazes de construir um 

Desenvolvimento Humano.
Inaque acresceu que através desta 

oferta, a FND e FBV vão se juntar aos es-
forços de solidariedade sendo feitos por 
moçambicanos de vários quadrantes 
em relação aos nossos irmãos vítimas 
do conflito em Cabo Delgado.

De acordo com o administrador 
de Metugi, o centro tem mais de 34 
mil famílias e que estas pessoas de-
ixaram tudo para traz ou perderam 
complemente tudo. “Estamos a falar 
de pessoas que perderam seus fa-
miliares, perderam suas fontes rendi-
mento, perderam suas machambas, 
perderam toda uma riqueza social e 
económica. Tudo o que haviam acu-
mulado durante longos anos e até 
gerações se perdeu. Estes merecem o 
nosso apoio e a nossa atenção, estes 
merecem uma oportunidade de recu-
perar a sua dignidade e restaurar suas 
vidas”, apela Inaque Francisco.

O presidente da FND disse ainda 
que a contribuição é singela mas pre-
tendem que ela faça diferença a quem 
vai receber, acrescentado que o com-
promisso do organismo de que faz 
parte é continuar a mobilizar apoios 
para as vítimas de acções terroristas 
em Cabo Delgado.

buir para sua nutrição e saúde”.
“Estamos gratos com a oportuni-

dade de financiar o programa de ali-
mentação escolar do PMA, investir na 
educação de nossas crianças é investir 
no futuro de Moçambique”, afirma, por 
seu lado, Celso Mutadiua, Gerente de 
Relacionamento com as Comunidades 
da Nacala Logistics. 

Crianças vítimas do terrorismo carecendo de assistência

Na Zona de Comércio Livre Continental  

COVID-19
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sionais de saúde e os doentes em risco 
considerável de infecção. Com o apoio 
da Fundação, a WaterAid Moçambique 
trouxe sistemas de lavagem das mãos, 
produtos de higiene e mensagens 
cruciais de comportamento higiénico 
para comunidades nas províncias de 
Maputo, Niassa e Nampula.

Considerando que os países vul-
neráveis como Moçambique enfrentam 
desafios para a recepção de vacinas con-
tra a Covid-19, a WaterAid e a Fundação 
HEINEKEN para África esperam chegar 
a milhares de pessoas ao longo do ano 
com água limpa e boa higiene. Jun-
tas, fornecerão produtos de higiene, 
estações de lavagem das mãos às co-
munidades, apoiar a implementação 
da vacinação através da promoção de 
mensagens de higiene em estações de 
rádios comunitárias, televisão, painéis 
publicitários, plataformas digitais e outros 
meios inovativos para ajudar a prevenir a 
propagação das estirpes de Covid-19.

O projecto inclui o fornecimento de 
água potável em instalações de saúde 
no Ruanda, e a distribuição de pacotes 
de higiene entre comunidades vul-
neráveis na Nigéria. 

voltar ao consumo de água a partir de 
fontes primárias, entre poços, rios, lagos e 
pequenas lagoas.

Neste diapasão, o director provincial 
das Obras Públicas, considera ser indis-
pensável a necessidade de fazer um 
trabalho contínuo e aturado para re-
solver este cenário, sendo que uma das 
propostas que foi avançada relaciona-se 
com a tentativa, se calhar, de associar o 
abastecimento de água a um pouco de 
urbanização no sentido de se acrescen-
tar ao pacote financeiro para estrutu-
ração, urbanização e parcelamento por 
forma a criar condições para que a água 
faça parte das necessidades diárias.

“Muito dinheiro está a ser perdido pelo 
Estado. Nós não temos um cálculo que 
seja feito exactamente. Mas em média 
um sistema custa 50 Milhões de Metic-
ais para adquirir. É um grande problema 
que enferma a gestão de sistemas assim 
como de fontes dispersas na província, 
pois há muita relutância de pagar pelos 
serviços fornecidos no abastecimento 
de água”, concluiu o director Ricotso.

(Pedro Fabião, em Lichinga)

Em Moçambique, a WaterAid pla-
neia apoiar mais de 30 centros de saúde 
e 10 escolas com serviços de água, sa-
neamento e higiene e também dará 
apoio à campanha de vacinação do 
país, promovendo ao mesmo tempo 
boas práticas de higiene pós-vacinação. 

Em Moçambique, a campanha de 
vacinação arrancou em Março, com a 
chegada do primeiro lote de vacinas 
da Covax Covid-19. Nas próximas se-
manas, o País vai receber 1.5 milhão de 
doses para acelerar o Plano Nacional de 
Vacinação, o qual prevê alcançar cerca 

de 16 milhões de pessoas. A WaterAid 
também irá trabalhar com a Maria da 
Lurdes Mutola, antiga campeã mundial 
e olímpica de atletismo e embaixadora 
global da WaterAid, que irá apoiar as 
campanhas de educação em higiene.  

As comunidades e escolas na África 
do Sul serão dotadas de instalações 
de lavagem das mãos, enquanto 
produtos de higiene, tais como pensos 
menstruais, sabão e máscaras, serão 
distribuídos à mulheres e raparigas e 
grupos de refugiados.

Na Etiópia, onde apenas 8% das ca-
sas têm sistemas de lavagem das mãos 
com água limpa e sabão, o projecto irá 
fornecer água e instalações de higiene 
a centros de saúde, locais públicos tais 
como mercados, bem como melhorar 
o acesso a água limpa nos em famílias 
vulneráveis.

Suzanne Giele, directora da Funda-
ção HEINEKEN para África, afirmou: 
“Apesar de serem direitos humanos 
básicos, milhões de famílias em toda a 
África subsariana não têm água limpa 
ou boas instalações de higiene, deixan-
do-as em risco de doenças infecciosas e 
afectando as suas vidas e meios de sub-
sistência. Ao continuar a trabalhar com 
a WaterAid, estamos determinados a 
ver as comunidades na África subsari-
ana a obter acesso duradouro a estes 
recursos essenciais, transformando vi-
das para sempre”.

Numa altura em que muitos 
países da África Subsariana en-
frentam a terceira vaga da Co-
vid-19, a Fundação Heineken para 
África e a WaterAid renovaram a 
sua parceria após terem levado 
água limpa e boa higiene a mais 
de 30 milhões de pessoas em 
Moçambique, Nigéria, África do 
Sul e Ruanda, ajudando as co-
munidades a protegerem-se da 
propagação de doenças infeccio-
sas, tais como a Covid-19.

No quadro da prestação de serviços de abastecimento de água, o Estado 
pode estar a perder muito dinheiro, em consequência da relutância da 
população de todos os dezasseis distritos da província do Niassa, que 
absorve o precioso líquido e não adere ao pagamento de facturas.

Heineken e WaterAid na luta 
contra o Covid-19

Consumidores 
de água penalizam Estado

No ano passado, a Fundação, que 
tem apoiado projectos de água e saúde 
desde 2007, doou mais de 1 milhão de 
libras (1,2 milhões de euros) à WaterAid 
para apoiar o seu trabalho de resposta 
à emergência, ajudando a prevenir a 
propagação da Covid-19 em comu-
nidades vulneráveis na África subsaa-
riana. A Fundação renovou agora o seu 
compromisso com a WaterAid, doando 
mais £1,4 milhões (1,6 milhão de euros) 
e estendendo o seu apoio ao trabalho 
da WaterAid na Etiópia. 

A lavagem frequente das mãos com 
água e sabão reduz a propagação de 
coronavírus em cerca de um terço 
(36%), mas no mundo em desenvolvi-
mento, três quartos dos agregados 
familiares não dispõem de instalações 
básicas de higiene como sabão e água 
para lavar as mãos. Um em cada seis 
centros de saúde a nível mundial não 
dispõe de água limpa e sabão para la-
vagem das mãos, colocando os profis-

Falando à margem da primeira re-
união de coordenação da DPOP, havida 
entre quarta e quinta-feira da semana 
passada, o director provincial de Obras 
Públicas em Niassa, João Ricotso, disse 
que em resultado do incumprimento 
de pagamento de facturas de água por 
parte dos consumidores, vários esforços 
têm sido desencadeados visando a sen-
sibilização da população a colaborar no 
processo de pagamento de água, para 
permitir que outros investimentos em in-
fraestruturas de abastecimento de água 
sejam construídas em diversos pontos 
da província.

Para o não pagamento de facturas 
decorrentes do consumo do precioso 
líquido, a fonte destaca dois, nomeada-
mente, a falta de recursos financeiros 
para o efeito e o facto de os consumi-
dores estarem convictos de que prover 
água à população é obrigação primária 
do Estado.

Pior de tudo, tal como afirmou Ricotso, 
quando as comunidades são pression-
adas ou coagidas para poder fazer os 
pagamentos, elas alegam que preferem 
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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

“Que os dilemas da vida sejam enfraquecidos”

Ciclo de debates marca Dia 
Mundial das Bibliotecas

Lançado no passado dia 1 de Julho na cidade de Maputo, o segundo 
livro científico do psicólogo clínico Rómulo Muthemba, sobre a abor-
dagem dos fascínios que nos surgem na mente. 

As Bibliotecas Municipais do Conselho Municipal de Maputo e parceiros, 
realizam hoje e amanhã o ciclo de debates, denominado Conversas na 
Biblioteca, no contexto da passagem do Dia Mundial das Bibliotecas, cuja 
efeméride assinalou-se no passado dia 1 de Julho corrente.

Publicidade

(Episódio da Otília Nghilitshi)
DOENÇA MÁGICA-KUTSAMIWA (1)

VAKITHY NYAMBUWE

OBRAS DA INVEJA 
A inveja, pode ser entendida como 

um estado sentimental da emoção da 
angústia que a pessoa sofre, originada 
por falta da posse de uma determi-
nada coisa, avidez de ter algo por mais 
que não seja da sua pertença. A invídia 
manifesta-se como a dor da ferida, que 
necessita da pomada para a sua cura, 
ao aplica-la no paciente, gradualmente 
vai sentindo o desaparecimento das 
dores e notar no seu orifício a tendên-
cia de murcho e o diâmetro da ferida 
diminuindo-se, sinal indicativo do efeito 
da cura progressiva. O processo final é a 
secagem e a sara, no entanto, a cicatriz 
perpetua-se na pele. Portanto, a ferida 
toma um estado latente onde qualquer 
aranhão no perímetro, ressuscita.

A pessoa que sofre da inveja passa 
dores frequentes, por esta enfermidade 
ser crónica e não possuir a cura. A ferida 
é curável nas duas linhas de tratamento: 
da medicina legal e da medicina tradi-
cional. Na verdade, a pessoa invejosa 
tem “pomada” específica para atenuar 
a dor que lhe incomoda. Para chamar a 
si o melhoramento, envia algo nefasto, 
referente a sua magia, para desgraçar 
a vítima. E, quem não concilia da duali-
dade das vertentes maléficas, a pessoa 
que só foi pousada da inveja, coitada! 
Espera inocente, totalmente isenta de 
previsão de ver a vítima estar em de-
bandada. Remédio do invejoso. E, no 
mesmo estado da inocência, espera 
do feiticeiro porque, este, dispõe da ca-
pacidade da força mágica de recolher 
para o seu benefício a estes elementos 
a saber: a inveja, ódio, ira, o rancor e 
ciúmes nas pessoas de única alma di-
urna que, no entanto, as referidas pes-
soas são aquelas que não pertencem 
a vivência da área da feitiçaria, mas 
sofrem destas múltiplas maldições in-
tegrantes à feitiçaria.

Pelo que se sabe, estes elementos, 
constituem a matéria-prima altamente 
qualificada do “voa-noite”. Que saib-
amos, o produto colhido ao invejoso, 
odioso e outros, em primeira instância, 
o feiticeiro usa sobre as vítimas corre-
spondentes, isto é, a inveja em alguém, 
é a razão da existência da pessoa inve-
jada, porque tem isto e aquilo... 

Então, na recolha, exigem a respon-
sabilidade de registar os dados do 
produtor, do produto e o seu destina-
tário. Como que obtêm os dados se 
bem que, a noite são as horas de o inve-

joso estar a dormir? Se o indivíduo mer-
gulhado no sono é equiparado a um 
cadáver? Portanto, no momento que o 
invejoso murmura, ardentemente, seja 
no íntimo, ou proferindo palavras inci-
sivas direccionadas á vítima, focando o 
seu nome e as respectivas causas que 
fazem brotar a inveja, ora, sejam em 
palavras audíveis ficam gravadas no 
quadro memorial humano.

Entretanto, o passa-noite, neste 
caso, é cauteloso ao tomar a nota, no 
sentido de garantir o envio da praga 
na vítima de modo a surtir a desgraça 
nela. A partir deste propósito, o feiti-
ceiro, em nome do produtor da inveja, 
com a dita matéria recolhida, pode 
instalar fortes tempestades e praga na 
vida da pessoa invejada. Essa situação, 
produz ao perverso, a satisfação pro-
porcional a gravidade das maldições 
impostas, à desgraçada. Apesar de 
não passar na sua totalidade, pelo me-
nos, a dor impulsionada pela inveja, 
fica reduzida porque quem padece da 
inveja vai até à morte com ela por ser 
resistente à sua cura.

Igualmente, o invejoso instalado 
nas malhas cómodas da sua inocên-
cia, ao ver a vida da vítima em praga 
lastimosa, fica entusiasmado e ganha 
estímulo pelo que vê, então, de punho 
firme dirá com todo vigor no seu íntimo: 
Yaaa! Makhati. (isso mesmo! Bem feito)! 
Porque a dor demasiada que o incomo-
dava nesse momento tende a perder a 
força da sua intensidade. Pela segunda 
e terceira vez a acontecer o mesmo às 
vítimas, a pessoa passa a deduzir que, 
quem o provocar a ponto de estar fu-
rioso, resultará no azar ao ofensor. Este 
conceito da sua autoria, torna a força 
motriz para alimentar a sua inveja e 
outros elementos da mesma natureza 
citados, deste modo, o número das víti-
mas, irá aumentar e passará a ter a pasta 
de feiticeiro.

Essas são as razões de igualar quem 
é invejoso, odioso, irado, rancoroso e o 
ciumento, de feiticeiro. Esse perfila junto 
com o feiticeiro no banco dos réus da 
justiça da sociedade tradicional tsonga, 
para responderem os actos nefastos, 
de kuloya, as vítimas, perante juiz eleito, 
que é o curandeiro adivinho. O feiticeiro 
faz de noite momento das suas obras 
a só, polui praga, mata alguém, toma 
o sangue e come a carne. Não partilha 
o lucro com o seu comparticipante. O 
que ganha o invejoso? Nada. Necessita-
se uma luz ao invejoso para que enx-
ergue, se algo ganha é apenas maléfica, 
quando na verdade, nada entende do 
feitiço. O mesmo feiticeiro deve aderir 
a exortação para que possa abandonar 
de servir-se do seu semelhante (hu-
mano) como um animal que se coloca 
na iguaria dos animais comestíveis que 
o nosso amoroso Criador liberou para 
o nosso consumo! Não. Há tantos ani-
mais domésticos e selvagens ao nosso 
dispor para a nossa dieta, que colo-
camos a mão sobre o nosso coração e 
ouçamos que der sobre o apelo.

CULTURA

CINEMA
O GUARDA-COSTAS E A MULHER DO ASSASSINO 

A DÍVIDA 

Em 2017 estreou nos cinemas O 
Guarda-Costas e o Assassino, de 
Patrick Hughes, onde Michael Bryce 
(Ryan Renolds), um guarda-costas de 
elite, daqueles que calcula qualquer 
passo, orgulhoso de nunca ter per-
dido um cliente em trânsito, tinha que 
acompanhar Darius Kincaid (Samuel L. 
Jackson), um notório atirador contrat-
ado, ao Tribunal Penal Internacional. O 
filme rendeu nas bilheteiras mundias 
qualquer coisa como 177 milhões de 
dólares e na política de Hollywood isso 
dá direito à sequela. Em equipa que 

Filme angolano, realizado por Ana-
cleto Vemba, numa produção com 
parcos recursos, retrata as intrigas e 
consequências do mundo da agiota-
gem no meio angolano (nós cá, tam-
bém). Temos um motorista (Gilmário 
Vemba, ex-comediante dos Tuneza), 
que tem uma dívida contraída no 
mercado da agiotagem de Luanda. 
Após um tiroteiro onde a sua patroa 

ganha, não se mexe!
E aí está o capítulo 2: O Guarda-

Costas e a Mulher do Assassino, 
novamente nos comandos de Patrick 
Hughes e com os mesmos protago-
nistas principais. Após os eventos do 
filme anterior, Michael Bryce  perdeu a 
sua licença de guarda-costas e decide 
fazer umas mini-férias pela Itália, para 
recuperar alguma da sua paz inte-
rior. Isto até que Sonia Kincaid (Salma 
Hayek) o arrasta de novo para a acção, 
com ela e o seu marido, Darius Kin-
caid, são postos numa missão para 

salvar a Europa do terrorista grego 
Aristotle Papadopolous (Antonio 
Banderas), que tem intenções muito 
maliciosas.

Explosões, mais explosões, 
pancadaria e tiros por todos os lados 
(sem serem levados a sério) e com 
mistura de algum humor, O Guarda-
Costa e a Mulher do Assassino, é 
uma sequela para se ver com o cére-
bro desligado, sem nada a acrescentar, 
é mais do mesmo!

Em exibição na NU Metro, Sexta, 
Sábado e Domingo

morre, protagonizado por um gang, 
Gil fica com uma mala contendo doc-
umentos comprometedores e algum 
dinheiro. Entre pegar o dinheiro e 
pagar a sua dívida ou entregar a mala 
ao devido dono, Gil terá que decidir 
qual o caminho a seguir. Com ajuda 
de polícias de investigação criminal, 
ele cria um plano para pegar todos os 
grupos de malfeitores envolvidos. 

Uma tragicomédia onde não 
faltam tiros a granel, assassinatos, 
raptos, agressões físicas a quem não 
paga, traições, etc; A Dívida é um 
daqueles filmes que fazem parte 
das novas tendências do cinema 
africano, lembrando neste contexto 
filmes como Viva Riva (2010, Con-
go), de Djo Munga e o nosso célebre 
O Resgate.

Palha sugere sobre este tema (dis-
função sexual) que se realize um de-
bate sobre a saúde sexual e dirigido ao 
aspecto particular a mulher e os depar-
tamentos de genecologia. É um livro de 
um valioso conjunto de reflexão sobre 
o comportamento humano. Oferece-
nos um nível de reflexão muito elevado 
no domínio do conhecimento de ex-
periência que possui ao longo do seu 
percurso. Deste modo, este livro pode 

ter uma grande utilidade nas áreas for-
mativas e práticas dos estudantes das 
várias disciplinas que estudam o com-
portamento humano. A Psicopatologia 
é a base de tudo, saúde mental é impor-
tante no estudo da doença e na preven-
ção da doença, não se pode só falar da 
Saúde Mental sem a Psicopatologia. 

Dilemas e Fascínios da Mente estão 
divididos em quatro capítulos: a Rela-
ção terapêutica e psicoterapia; a Mente 
apanhada em falso; a Intervenções: 
encontros e contributos e; Dilemas e 
Fascínios nos novos tempos. Para a 

obra a psicologia e a Saúde Mental são 
uma escolha perversa. É mergulhar 
no sofrimento do outro, é também, 
uma contínua oposição aos atentados 
contra a nossa individualidade. Muitos 
abusos e solicitações são irreais, con-
tudo, as situações de vida abusivas que 
perplexão àqueles que esperam algo 
de nós, são reais. Na realidade, é que às 
vezes recuamos ou pensamos em de-
sistir. Todavia, nunca nos habituamos 
ou conformamos com alguns eventos. 
Esta é a nossa causa.

Um dos maiores dilemas que en-

frentamos, como humanos, é a insen-
sibilidade, a tendência a coisificação 
da pessoa. Uma pobreza psicológica 
emergente que propicia muitos vazios 
e desistências – por isso abundam 
“mortos vivos” na comunidade e às vez-
es nos nossos consultórios. Uma esper-
ança, fascinante ainda é o trabalho de 
reparação e o sonho que movimenta 
a nossa acção. Há, no nosso ofício, sinais 
de vida que alimentam a expectativa de 
que podemos melhorar a humanidade 
e ajuda-la a gozar de uma boa saúde 
mental. A crise pode significar perigo, 
mas se apanhado com a devida perícia 
e em sintonia, pode ser uma oportuni-
dade (que muitos não tem) de transfor-
mação. A boa-nova, e que fascina, é que 
a prevenção é possível”.

Rómulo fecha a sua apresentação 
dizendo que “Dilemas e Fascínios da 
Mente, são um conjunto de reflexão so-
bre a pratica clinica, sobre os problemas 
enfrentados diariamente no contexto 
do trabalho, mas também apresenta-
mos possibilidades, não só problemas, 
ai temos os fascínios daquilo que a 
mente e o psiquismo pode produzir e 
transformar, o livro em nenhum mo-
mento foi pensando nem planeado, foi 
surgindo e julgamos que há temas tão 
actuais que podem trazer uma aborda-
gem não só critica, mas que as pessoas 
possa identificar coisas, uma reflexão, 
um pedido de ajuda ou um auto-apoio 
de alguma maneira”.

Os Dilemas e Fascínios que segun-
do o prefaciador e apresentador da 
obra António Palha, “num país como 
Moçambique com várias belezas cul-
turas e religiosas, o livro ora lançado, 
ajuda e levou a criação dessa obra com 
uma actualidade, é uma obra que estu-
da nos quatros capítulos um problema 
sobre a Saúde Mental. Aflora um pouco 
das disfunções sexuais, o que a clinica 
apresenta na Saúde Sexual”.

Segundo Rómulo Muthemba

O evento visa, além de celebrar o 
Dia Mundial das Bibliotecas, comemo-
rado no dia 1 de Julho, debater tanto a 
profissão quanto a prática bibliotecária 
em bibliotecas municipais,  públicas, 
privadas e dos espaços prisionais. 

A comemoração desta data tem 
como objectivo enaltecer a importân-
cia das bibliotecas na sociedade actual, 
alertando para os benefícios da leitura 
e do acesso livre à informação para a 
promoção da educação e formação 
das pessoas.

São dois debates seguidos, 5 e 6 de 
julho, sobre o papel das bibliotecas, 
o espaço que ocupam, onde a liber-
dade de expressão é honrada com a 
partilha dos exemplares presentes e 
como lugar de reflexão para entender 
o panorama, a realidade, os desafios e 
as possibilidades da intermunicipaliza-
ção, nacionalização e universalização 
das bibliotecas.

O certame terá lugar nas platafor-
maas virtuais da Feira do Livro de Ma-
puto, Ethale Publishing, Revista Literatas 
e Centro Cultural Brasil-Moçambique.

A programação tem início às 18h, 
desta segunda-feira, dia 5 de julho, 
com o debate Bibliotecas em Espaços 
Prisionais: Inclusão e Métodos de Cria-
ção, tema que discutirá especialmente 
a transformação e reinserção social por 
meio da leitura, mediação da leitura 
no cárcere e a importância da leitura 
em ambientes de privação de liber-
dade, contará com a intervenção dos 
seguintes oradores: Raquel Gonçalves, 
Bibliotecária e pesquisadora sobre as-
suntos de bibliotecas em presídios, 
mediação da leitura no cárcere e a im-
portância da leitura em ambientes de 
privação de liberdade (Brasil); Julieta 

Valentim, escritora e pesquisadora em 
assuntos sobre Bibliotecas em espaços 
prisionais (Angola);Carlos Ríos, escritor, 
editor, professor e coordenador de 
oficinas de escrita, leitura e produção 
editorial em prisões da província de 
Buenos Aires (Argentina) e Amado An-
tónio Zimola, licenciado em Sociologia 
Pela Universidade Eduardo Mondlane, 
chefe de Repartição Central de Edu-
cação Vocacional no Serviço Nacional 
Penitenciário (Moçambique), a mod-
eracaao estará ao cargo de Gilberto 
Milice, Fundo Bibliográfico da Língua 
Portuguesa (Moçambique).

Amanhã, 6 de Julho, o ciclo de de-
bates " CONVERSAS NA BIBLIOTECA, 
acolherá  debate sobre em torno do 
tema: A Biblioteca no espaço público: 
liberdade e resistência. com objectivo 
de aumentar a consciência da socie-
dade sobre a importância deste lugar 
indispensável à formação humana e 
os desafios permanentes de que todos 
temos um papel a desempenhar no 
que concerne ao desenvolvimento so-
ciocultural. 

Ainda nesta ocasião, que se jun-
taram especialistas de 3 países, no-
meadamente: José Castilho, consul-
tor na JCastilho – Gestão&Projetos 
– Livro-Leitura-Biblioteca (Brasil); João 
Fenhane, director-geral da Biblioteca 
Nacional de Moçambique (Moçam-
bique); Gonzalo Oyarzún, consultor 
independente e professor universi-
tário no Chile e nos Estados Unidos 
(Chile); Francisco Cândido, assessor do 
Presidente do Conselho Autárquico 
de Quelimane e Consultor em Ciên-
cias da Documentação e Informação 
(Moçambique), sob a moderação do 
editor brasileiro, Nathan Matos.

Rómulo Muthemba, escritor
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Depois de Sofala, Inhambane e Manica, a província 
de Tete entra no processo de entrega de armas pelos 
ex-guerrilheiros da Renamo, no âmbito do processo 
de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração 
(DDR), desencadeado pelo Governo de Moçambique 
à luz do entendimento entre Presidente da República, 
Filipe Nyusi e a liderança daquela formação política, 
detida por Ossufo Momade.

Ao todo, são trezentos e sessenta e oito (368) ex-
guerrilheiros da Renamo da base de Monjo, distrito 
de Moatize, em Tete, que desde o passado dia 30 de 
Junho, estão a entregar as suas armas, numa operação 
que deverá decorrer até ao dia 14 de Julho.

Com Tete, o País passa a contar com quarto provín-
cias, onde os guerrilheiros já aderiram ao processo de 
DDR, depois de Sofala, Inhambane e Manica.

Após entregar as armas, os desmobilizados regres-
sam às suas zonas de origem, depois de serem regista-
dos para gozarem dos direitos previstos para os guer-
rilheiros da Renamo abrangidos pelo DDR.

A Secretária do Estado de Tete, Elisa Zacarias, exor-
tou a sociedade para facilitar a integração dos desmo-
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bilizados, dando oportunidades para que eles possam 
participar em projectos de produção e formação.

O representante da Renamo na Comissão dos 
Assuntos Militares, André Magibire, manifestou satis-
fação por testemunhar mais uma etapa do compro-
misso assumido entre o Governo e o seu partido.

O DDR faz parte do acordo de paz assinado em 2019 
por Filipe Nyusi e Ossufo Momade, presidente da Rena-
mo, o principal partido da oposição em Moçambique.

Apoiado financeiramente pela comunidade in-
ternacional, o processo já abrangeu quase metade 
dos cerca de 5.200 elementos do braço armado da 
oposição.

No entanto, uma dissidência mantém-se activa nas 
matas do centro do país, envolvendo um pequeno 
grupo de desertores da Renamo, liderado por Mari-
ano Nhongo, não sendo esta um exemplo a seguir, 
pelo que aconselhamos ao grupo a aderir ao DDR.

Na verdade, os guerrilheiros ainda entrincheirados 
nas matas precisam de "beneficiar do desenvolvimen-
to" do País pelo que, mais uma vez, exortamos a eles a 
abandonar as matas.


