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DESTAQUE

dido que irmãos do mesmo país não 
se deviam digladiar por motivos que 
pudessem ser resolvidos pelo diálogo.

Clérigo de mais alto escalão da Igre-
ja Católica, Dom Alexandre começou a 
sua missão religiosa ainda muito cedo.

Filipe Nyusi refere ainda na mensa-
gem que a sua obra e legado, construí-
dos durante o seu longo percurso, não 
caberiam numa simples mensagem. 

“Por isso, cabe-nos honrá-lo e valori-
zar os seus feitos, consolidando a paz, 
concórdia, igualdade, amor ao próxi-
mo”, destacou. 

Assim, o Presidente da República 
fez saber que “neste momento de 
dor, queremos agradecer, em nome 
do povo moçambicano, e no meu 
próprio, por todo o sacrifício, todo 
o ensinamento, toda a paciência e 
toda a disponibilidade que o Cardeal 
Dom Alexandre sempre teve por 
Moçambique, pelos moçambicanos, 
esquecendo-se de si próprio para 

dedicar-se ao bem-estar dos outros 
irmãos”.

Para além da reacção do Governo 
moçambicano, a notícia da morte de 
Dom Alexandre ecoou um pouco por 
todos os quadrantes da sociedade 
moçambicana, incluindo nos partidos 

políticos. 
Nessa ordem, a Frelimo, por inter-

médio do Secretário-geral, Roque Sil-
va, afirma que o Cardeal Dom Alexan-
dre desde cedo lutou pelo bem-estar 
espiritual e social das pessoas.

Prossegue dizendo que, ao ser con-
sagrado primeiro Cardeal negro logo 
após a proclamação da Independên-
cia Nacional, Dom Alexandre repre-
senta um dos símbolos de transforma-
ção da Igreja Católica de Moçambique 
Independente.

“Amigo de todos, Dom Alexandre 
soube usar a palavra de Deus como 

Apagou-se a chama da Paz e da concórdia

A festa dos anjos Arcanjos, resultante da morte do Cardeal Dom Alex-
andre José Maria dos Santos, Arcebispo Emérito da Arquidiocese de 
Maputo, na noite do dia 29 de Setembro, vítima de doença, foi anun-
ciada aos católicos, aos moçambicanos e ao mundo por Dom Francisco 
Chimoio, Arcebispo de Maputo. O corpo em câmara ardente daquele 
que foi responsável pela vinda, pela primeira vez na história, do Papa 
João Paulo II, chefe da Igreja Católica no Mundo, a 18 de Setembro de 
1989, a Moçambique, será velado na quarta-feira, dia 6 de Outubro, na 
Catedral de Maputo, pelos membros da Igreja Católica, distribuídos em 
9 zonas que constituem a Arquidiocese de Maputo, no período das 9:00 
horas às 17:00 horas e 45 minutos, seguido depois pela celebração, às 
19:00 horas e 45 minutos, da eucaristia, envolvendo sacerdotes, religio-
sos e movimentos laicais. O funeral está marcado para dia seguinte, 7 de 
Outubro, na mesma Catedral de Maputo, por volta das 9:00 horas.

altura dos seus feitos.
Assim, o Conselho de Ministros, nos 

termos do número 1, do artigo 42, 
conjugado com a alínea e) do artigo 
43, alínea s) do artigo 47 e número 1 do 
artigo 48, todos relativos às Normas do 
Protocolo do Estado, aprovadas pelo 
Decreto n.° 47/2006, de 26 de Dezem-
bro, decretou Luto Nacional de três 
dias, contados a partir das zero horas 
do dia 5 de Outubro de 2021, e a real-
ização de Funeral Oficial para o Cardeal 
Dom Alexandre José Maria dos Santos. 

De acordo com o Governo, durante 
o período de Luto Nacional, a Bandeira 

- Governo decreta Luto Nacional de três dias, entre esta terça e quinta-feira, e realização de Funeral Oficial para o Cardeal Dom Alexandre José Maria dos Santos
- “O seu humanismo, alto sentido de ética e cidadania, fizeram do Cardeal Dom Alexandre um combatente do mundo e para o mundo, que apostou na educação dos cidadãos como um meio de pro-
moção da igualdade, fraternidade entre os Homens”, considera Filipe Nyusi, Presidente da República, em mensagem de condolências

Nacional e o Pavilhão Presidencial 
serão içados a meia haste, em todo 
o território nacional e nas Missões 
Diplomáticas e Consulares da Repúbli-
ca de Moçambique.

REACÇÃO DO PRESIDENTE

As reacções em Moçambique à 
morte do primeiro sacerdote e Cardeal 
católico em Moçambique, tendo 
começado com a ordenação como 
padre em 1953, sucedem-se, com o 
Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, a chamar-lhe "um combatente 
do mundo e para o mundo", e Eneas 
Comiche, edil de Maputo, a reconhec-
er-lhe "a dedicação e amor pela pátria”, 
sobretudo pela “sua participação ac-
tiva e desinteressada no processo da 
paz que culminou com a assinatura 
do Acordo Geral de Paz, em 1992, na 
cidade de Roma".

Na sua mensagem, o Chefe de Es-
tado escreve que “recebemos com 
muita tristeza a notícia do falecimento 
de Sua Eminência Senhor Cardeal 
Dom Alexandre José Maria dos Santos, 
Arcebispo Emérito da Arquidiocese de 
Maputo”.

Para Filipe Nyusi, Moçambique 
perde um dos seus melhores filhos 
que se destacou no mundo pelo 
seu empenho para o bem da Hu-
manidade, independentemente da 
posição social, raça ou outras formas 
de distinção. 

“O seu humanismo, alto sentido de 

Arcebispo Emérito de Maputo, Dom Alexandre Maria dos Santos (1918-20121)

ética e cidadania, fizeram do Cardeal 
Dom Alexandre um combatente do 
mundo e para o mundo, que apos-
tou na educação dos cidadãos como 
um meio de promoção da igualdade, 
fraternidade entre os Homens”, con-
sidera o estadista moçambicano.

Acrescenta que foi imbuído desses 
valores universais que Dom Alexandre 
impulsionou a criação de instituições 
de Ensino Superior da Igreja Católica, 
assim como a Congregação das Irmãs 
Franciscanas de Nossa Senhora Mãe 
de África, da Arquidiocese de Maputo, 
que apostaram no ensino humanista 
para a construção de um mundo cada 
vez mais justo e harmonioso.

“Encarnou um elevado sentimento 
patriótico ao aderir ao processo de 
pacificação de Moçambique”, sublin-
hou, tendo de seguida observado que 
tal resultou do facto de ter compreen-

ANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

Na sequência da morte do Cardeal 
Dom Alexandre José Maria dos Santos, 
Arcebispo Emérito da Arquidiocese de 
Maputo, que exerceu funções de pas-
tor desta Arquidiocese entre 1975 e 
2003, e cuja irmã morte chamou por 
ele aos 103 anos de idade, o Conselho 
de Ministros realizou, sexta-feira, dia 
1 de Outubro de 2021, a sua 4ª Ses-
são Extraordinária, na qual, tendo em 
conta o seu percurso histórico e re-
conhecimento do seu mérito e papel 
que desempenhou a nível social e re-
ligioso e relevantes serviços prestados 
ao Estado moçambicano, bem como 
o prestígio que granjeou ao longo de 
toda a sua vida, o Estado moçambica-
no decidiu render uma homenagem à 

Presidente da República saudando Dom Alexandre

José Manteiga, da Renamo

Raúl Domingos, do PDD Eneas Comiche

Dom Denís Sengulane Roque Silva, SG da Frelimo
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um verdadeiro instrumento de luta 
pela igualdade entre os Homens”, en-
alteceu. 

Para Roque Silva, o desapareci-
mento físico do primeiro sacerdote e 
Cardeal católico negro em Moçam-
bique é uma perda irreparável, não só 
para a Igreja Católica e para a família, 
mas também uma perda para toda a 
família moçambicana.

“Neste momento de dor e conster-
nação, rendemos homenagem a esta 
figura de dimensão imensurável e soli-
dariedade à Igreja Católica e à família 
Dos Santos, em nome dos membros 
da Frelimo e em meu nome próprio”, 
disse Roque Silva.

O edil de Maputo, Eneas Comi-
che, também juntou-se àqueles que 
choram, enaltecendo as qualidades 
do Arcebispo Emérito da Arquidiocese 
de Maputo. 

Em mensagem enviada à nossa Re-
dacção, Eneas Comiche afirma que foi 
com profunda tristeza e consternação 
que os munícipes, o Conselho Mu-
nicipal e ele próprio tomaram conhe-
cimento da morte de “Sua Eminência 
Cardeal Dom Alexandre José Maria 
dos Santos”.

A partida de Dom Alexandre José 
Maria dos Santos para a glória de 
Deus, de acordo com o Presidente do 
Município de Maputo, deixa entre os 
moçambicanos um capital orgulho e 
auto-estima, porquanto este humilde, 
mas ilustre cidadão, nascido em Za-
vala, no longínquo ano de 1918, foi o 
primeiro moçambicano negro a ser 
ordenado Sacerdote, em 1933, e o pri-
meiro moçambicano a ser designado 
Cardeal Católico, em 1988, por Sua 
Santidade, o Papa João Paulo II.

Para o edil da capital do país, 
“Homem portador de altos valores de 
patriotismo, de cidadania, humanísti-
cos, éticos e morais, na sua longa tra-
jectória de vida sacerdotal, Dom Alex-
andre José Maria dos Santos deu a sua 
contribuição à educação, entre outros, 
através da Universidade São Tomás de 
Moçambique, por ele fundada”.

Eneas Comiche referiu igualmente 
que “reconhecemos também em 
Dom Alexandre a dedicação e o amor 
à pátria que o viu nascer, testemun-
hamos pela sua participação activa 
e desinteressada no processo de paz 
que culminou com a assinatura do 
Acordo Geral de Paz, no ano de 1992, 
em Roma, pondo fim a uma longa e 
devastadora guerra no nosso país”. 

O autarca de Maputo termina di-
zendo que os munícipes desta cidade 
bela das acácias e jacarandás sentem 
muito em dizer “adeus” àquele que 
foi Arcebispo de Maputo, entre 1975 
e 2003, e, posteriormente, “o nosso 
Arcebispo Emérito, desde 2003”. 

O segundo maior partido da 
oposição moçambicana e signatário 
do AGP, a Renamo, também juntou-se 
às vozes que choram e homenageiam 
a vida e obra do Arcebispo Emérito da 
Arquidiocese de Maputo. 

José Manteigas, deputado da As-
sembleia da República e porta-voz do 
partido Renamo, disse à reportagem 
do PÚBLICO que a morte de um ir-

mão, de cidadão e de um compatriota 
é sempre um momento de tristeza.

“Para nós como Renamo, através do 
nosso presidente, General Ossufo Mo-
made, tempestivamente endereça-
mos condolências à família, aos cris-
tãos católicos, aos moçambicanos, 
bem como à Conferência Episcopal 
de Moçambique, porque sentimos 
que perdemos um irmão, um cidadão 
e uma pessoa que serviu esta pátria”, 

disse Manteigas.
Esta homenagem, de acordo com 

a Renamo, ganha maior relevância 
porque Dom Alexandre Maria dos 
Santos, enquanto sacerdote, bispo e 
Cardeal, teve um papel muito inter-
ventivo na sociedade moçambicana 
e, por via disso, “perdemos um grande 
homem”. 

Para o parlamentar e porta-voz da 
Renamo, Dom Alexandre, em vida, 
não só dedicou-se à Igreja Católica mas 
também a várias actividades sociais 
que concorreram para a humanização 
e moralização da sociedade moçam-
bicana, para o engrandecimento do 
país e na transmissão de uma imagem 
positiva de um Moçambique em que 
as pessoas estão como irmãos.

“E, particularmente, sendo um dos 
clérigos da Igreja Católica, igualmente 
contribuiu bastante para a pacifica-
ção do país, em 1992. Como sabem, 
a Igreja Católica desempenhou um 
papel preponderante nas negocia-
ções de Roma, que culminaram com a 

assinatura do Acordo Geral de Paz de 
Roma, no dia 4 de Outubro de 1992. 
Por isso mesmo, não há dúvidas que 
o desaparecimento físico de Dom 
Alexandre Maria dos Santos constitui 
um vazio enorme para o povo, para o 
país e para a comunidade católica em 
Moçambique. E nisso, o nosso senti-
mento é de pesar e de consternação 
por termos perdido um líder religioso 
que dedicou-se em 100 porcento ao 

não só ao nível dos partidos políticos, 
mas também como cidadãos e entre 
o Governo e o povo, porque temos 
hoje pessoas que não têm nada para 
comer, mas em contraponto temos 
outros cidadãos que têm fartura. E este 
conflito gera a ausência da paz interior 
entre as pessoas, e é por isso que Dom 
Alexandre sempre lutou, defendendo a 
igualdade de oportunidades e direitos 
entre os cidadãos, porque não há irmão 

bem da pátria”, referiu José Manteigas.
E porque a morte do primeiro sacer-

dote negro moçambicano quase que 
coincidia com a celebração hoje, 4 de 
Outubro, de 29 anos após a assinatura 
do AGP, a Renamo recorda que a Igreja 
Católica sempre apregoou o amor ao 
próximo, a humanização da pessoa.

“Sendo ele um líder religioso, sem-
pre transmitiu essa mensagem en-
tre os homens, sobretudo entre os 
moçambicanos, e este é um legado 
que deixa e devemos continuar, quer 
como família e quer como partidos 
políticos, quer como Igreja”, apelou, 
acrescentando que, por via disso, 
mostra-se importante que se cultive a 
paz interior porque não temos a paz 
das armas.

“A paz interior significa termos no 
país um ambiente de reconciliação na-
cional efectiva, porque hoje em dia está 
líquido que o nosso país precisa de uma 
verdadeira e efectiva reconciliação. É 
por isso que temos ainda muitas desin-
teligências entre os moçambicanos, 

da primeira nem irmão da segunda”, 
concluiu José Manteigas. 

Na lista das reacções perfila tam-
bém Raúl Domingos, antigo nego-
ciador-chefe da Renamo do AGP, em 
Roma, presidente do Partido para a 
Paz, Democracia e Desenvolvimento, e 
membro do Conselho de Estado.

Domingos não ficou indiferente à 
morte de Dom Alexandre e classificou-o 
como uma figura incontornável quando 
se fala de paz em Moçambique.

Sem deixar de lado os vários aspec-
tos da vida que ligam Dom Alexandre 
à Igreja Católica, o ex-negociador chefe 
do AGP pela Renamo recordou-se 
do primeiro encontro em Nairobi, no 
Quénia, quando liderava um grupo 
de clérigos moçambicanos, composto 
pelo falecido Bispo da Beira, Dom 
Jaime Gonçalves, pelo Bispo da Igreja 
Anglicana em Moçambique, Dom Di-
nis Sengulane, e o pastor Ozias Muka-
chi, na altura presidente do Conselho 
Cristão de Moçambique, também 
falecido. 

“Nós vínhamos do interior das ma-
tas da região Centro do país como 
guerrilha, convidados pelo Governo 
queniano para um encontro com este 
grupo de clérigos moçambicanos. 
Depois do primeiro encontro ficamos 
conscientes de que havia na verdade 
um esforço para que houvesse paz em 
Moçambique, e a partir daí a nossa re-
lação foi se desenvolvimento, sempre 
na perspectiva da paz. Por isso esta-
mos a falar de uma personalidade e 
clérigo invulgar, que deu o melhor de 
si para que Moçambique vivesse hoje 
esta paz”, relatou Raúl Domingos.

Prosseguindo, o antigo número 
dois da Renamo fez saber que, 
naquela altura, em 1989, quando todo 
mundo olhava para a Renamo como 
bandidos armados, como criminosos, 
este grupo de clérigos, liderados por 
Dom Alexandre, acreditavam que se 
tratava de moçambicanos com os 
quais era possível dialogar para acabar 
com a guerra.

“E isto veio a acontecer. Portanto, 
podemos dizer que graças aos esfor-
ços, empenho, dedicação e ao amor 
ao próximo manifestado por este 
sacerdote, bispo e cardeal, e natural-
mente em comunhão de ideias com 
os outros clérigos, hoje estamos a viver 
a paz em Moçambique”, sublinhou 
Raúl Domingos.

De seguida, realçou que Moçam-
bique perde um dos melhores filhos, 
perde uma voz em prol da paz, e por 
isso é um momento que deve servir 
de reflexão em torno da vida e obra 
deixada por Dom Alexandre.  

Um dos líderes religiosos e colega 
de longa jornada na busca da paz para 
Moçambique, Dom Dinis Sengulane, 
Bispo Emérito da Igreja Anglicana, 
recorreu às palavras do Apóstolo São 
Paulo, segundo as quais “Combati o 
bom combate, acabei a carreira, guar-
dei a fé. Desde agora, a coroa da justiça 
me está guardada, a qual o Senhor, 
justo juiz, me dará naquele dia; e não 
somente a mim, mas também a to-
dos os que amarem a sua vinda”, para 
transmitir o seu sentimento, em rela-
ção a morte do Arcebispo Emérito da 
Arquidiocese de Maputo.

Para Dom Dinis Sengulane, com a 
morte chegou o tempo de Dom Alex-
andre ir receber a coroa que lhe estava 
reservada no Céu, e para a qual em 
terra trabalhou arduamente. 

Na conversa com a nossa reporta-
gem, o Bispo Emérito da Igreja Angli-
cana lembrou das várias viagens que 
juntos efectuaram na busca da paz 
para Moçambique. 

O clérigo anglicano disse ainda que 
Dom Alexandre estava preocupado 
também com a formação do homem, 
daí ter fundado a Universidade São 
Tomás de Moçambique.

Aliás, Dom Dinis Sengulane fez 
saber que o Arcebispo Emérito da 
Arquidiocese de Maputo respeitava 
as outras religiões, e, “sendo ambos 
machopes, trabalharam juntos para a 
tradução da Bíblia para a língua chope. 
Para dizer que a Bíblia em língua chope 
que hoje temos no nosso país está inti-
mamente ligada a Dom Alexandre”.

Bispo Emérito da Arquidiocese de Maputo

DESTAQUE
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Tentativas de assassinato de caráct-
er do Presidente da República, Fil-
ipe Nyusi, em sede do julgamento 
público sobre as “dívidas ocultas”, 
a decorrer desde Agosto passado, 
no Estabelecimento Penitenciário 
Especial da Machava, província de 
Maputo, foram frustradas pelo juiz 
da causa, Efigénio Baptista, que 
explica não terem sido encontra-
dos indícios de que o Presidente 
moçambicano tenha recebido o 
dinheiro do calote. Aliás, não só este 
dirigente não o recebeu, como tam-
bém o antigo Chefe de Estado, Ar-
mando Guebuza, não se beneficiou 
do dinheiro do Grupo Privinvest, 
instituição acusada de ter pago sub-
ornos a várias entidades singulares 
e colectivas.

Não assassinem o carácter do Presidente
Juiz responde aos detractores de Nyusi

sponder o antigo ministro da Defesa 
Nacional, Filipe Nyusi, e o antigo minis-
tro do Interior, Alberto Mondlane.

O juiz da causa interrompeu o 
depoimento de Leão, depois de o ar-
guido ter voltado a queixar-se de ser 
o único antigo membro do Comando 

Operativo e do Comando Conjunto 
das Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) que está a ser julgado no caso 

das Forças de Defesa e Segurança, en-
quanto Armando Guebuza dirigia as 
reuniões do Comando Conjunto, na 
qualidade de Chefe de Estado e Co-
mandante-Chefe das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique (FADM).

O juiz da causa avançou ainda que a 
justiça rastreou as contas de Armando 
Guebuza, da mulher, Maria da Luz 
Guebuza, e dos dois filhos e filha (já 
falecida) do casal, tendo encontrado 
indícios de que apenas Armando Nd-
ambi Guebuza, filho mais velho, rece-
beu 33 milhões de dólares americanos 
do Grupo Privinvest.

“Nos autos, temos o rastreio de 
contas de toda a família Guebuza, os 
seus advogados podem confirmar”, 
afirmou.

O magistrado avançou que tam-
bém não foram encontrados indí-
cios de pagamentos ilícitos a Alberto 
Mondlane, antigo ministro do Interior, 
figura que, também, tem assento nos 
referidos comandos.

Perante as explicações do juiz, o an-
tigo director-geral do SISE questionou, 
ironicamente, se foram encontrados 
indícios de subornos nas suas contas, 
tendo o magistrado respondido que 

das “dívidas ocultas”.
Na qualidade de então ministro 

da Defesa Nacional, Filipe Nyusi era o 
coordenador do Comando Operativo 

a sua constituição em arguido se deve 
ao facto de terem sido encontrados in-
dícios de transferência de 8,9 milhões 
de dólares do Grupo Privinvest para a 

sua esposa Ângela Leão.
“Ela, não tendo nenhuma relação 

de trabalho com a Privinvest, e tendo 
relações consigo, de casamento em 
comunhão geral, adquiriu bens com 
o dinheiro da Privinvest, e a conclusão 
é que o dinheiro é seu, mas não podia 
aparecer como beneficiário das trans-
ferências”, epilogou.

O Ministério Público (MP) moçam-
bicano considera que o Grupo Privin-
vest, companhia de estaleiros navais 
sedeada em Abu Dhabi, transferiu din-
heiro de subornos para uma empresa 
de construção civil que fazia obras para 
a família Leão – a MMoçambique Con-
struções.

A empresa de construção civil 
terá repassado o dinheiro, pagando 
despesas relacionadas com obras de 
construção de imóveis da família do 
antigo director-geral do SISE.

Gregório Leão tem feito referências 
constantes aos comandos das Forças 
de Defesa e Segurança moçambica-
nas por alegadamente terem sido es-
tas entidades que aprovaram o projec-
to de protecção da Zona Económica 
Exclusiva, que justificou a mobilização 
do dinheiro das “dívidas ocultas”, igual-
mente conhecidas como “dívidas não 
declaradas”.

Entretanto, refira-se que a audição 
do antigo director-geral do SISE, cujo 
interrogatório vinha decorrendo des-
de o passado dia 23 de Setembro pas-
sado, terminou na última sexta-feira, 
estando  o dia de amanhã, terça-feira, 
reservado ao início da audição do anti-
go director da Inteligência Económica 
do SISE, António Carlos do Rosário, por 
sinal o último dos 19 arguidos do pro-
cesso das “dívidas ocultas”.

A justiça moçambicana acusa a 
todos os arguidos no processo de se 
terem associado para delinquir, angari-
ando junto de bancos internacionais 
2.2 mil milhões de dólares, através de 
garantias prestadas pelo Governo.

As “dívidas ocultas” foram contraí-
das entre 2013 e 2014 junto das filiais 
britânicas dos bancos de investimen-
tos Credit Suisse e VTB pelas empresas 
estatais moçambicanas ProIndicus, 
EMATUM e MAM.

Juíz Efi génio Baptista

Gregório Leão, réu António Carlos do Rosário, réu
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Com efeito, o juiz não conseguiu fi-
car indiferente às “manobras dilatórias” 
perpetradas por alguns réus que, 
de forma abusiva, tentam associar o 
nome de algumas personalidades, 
como o actual e antigo Chefe de Esta-
do, Filipe Nyusi, e Armando Guebuza, 
respectivamente, como tendo rece-
bido o dinheiro do calote.

Em relação ao Presidente Nyusi, o 
juiz Efigénio Baptista diz que não tem 
nada no processo de que este tenha 
recebido algum dinheiro do Grupo 
Privinvest. “Se alguém tiver alguma 
informação contrária a que estamos 
a dar que vá entregar à Procuradoria-
Geral da República, para efeitos de pro-
cedimentos subsequentes”, declarou 
Efigénio Baptista.

O juiz respondia ao réu Gregório 
Leão, antigo director-geral do SISE, 
que durante a sua audição queixou-
se sempre de ser o único membro 
do Comando Conjunto detido em 
conexão com as “dívidas ocultas”. “No 
Comando Conjunto e no Comando 
Operativo temos hierarquias. Mas eu 
estou aqui sozinho”, frisou, ajuntando 
que “os assuntos sobre a criação das 
empresas eram fechados. Havia com-
partimentação de informação. Houve 
fuga de informação e quem está aqui 
a responder sou eu. Devia estar a re-
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Valeu a pena primar pelo diálogo

Do Acordo de Roma 
ao desenvolvimento do País

disposto a dar a sua vida pela preserva-
ção da paz, considerando esse compro-
misso uma prioridade absoluta.

“A paz foi e continua a ser prioridade 
absoluta no presente mandato, tal 
como foi no primeiro ciclo da minha 

alicerces do processo de integração 
regional, reconhecido que é o seu 
papel que propicia a promoção da 
cooperação, desenvolvimento social 
e económico, visando a criação do 
progresso e bem-estar dos povos da 

tranquilidade públicas.
Refira-se que Moçambique, sendo 

um País pobre, mas com inúmeras 
potencialidades, para trilhar o caminho 
do desenvolvimento com segurança 
e com recurso às próprias capacidades 

adamente espirituais, sociais e humani-
tárias, com o envolvimento de diversos 
actores, entre públicos e privados.

O pretexto, segundo os organiza-
dores da campanha, é levar a socie-
dade a ganhar consciência sobre a 
importância da preservação da paz, 
que é um recurso indispensável ao 
desenvolvimento sustentável de qual-
quer país do mundo.

O lançamento da campanha anual 
para a paz aconteceu no decurso de 
um encontro inter-religioso de re-
flexão sobre a paz em Moçambique, 
que se realizou no passado dia 30 de 
Setembro último, em Maputo.

Para dar maior simbolismo que 
a data (04 de Outubro) irá represen-
tar em 2022, as celebrações de hoje 
(segunda-feira) têm como palavra de 
ordem “Moçambicanos unidos pela 
paz, reconciliação e Justiça: Rumo aos 
30 anos da assinatura do Acordo Geral 
de Paz em Moçambique”.

Falando a propósito, o director-geral da 
Associação Ilhas da Paz, Osman Yildirim, 
referiu que o dia da paz deve ser eterni-
zado, mas, mais do que isso, deve-se cul-
tivar uma boa relação entre as pessoas, a 
harmonia, amizade e tranquilidade.

Dirigindo-se às organizações inter-
religiosas, Osman Yildirim destacou 
que a religião tem um papel muito im-
portante no processo de promoção, 
consolidação e manutenção da paz, 
pois, segundo explica, é nas igrejas 
onde existe um conjunto de princípios 
divinos que guiam as pessoas para 
aquilo que é o correcto, não por via 
coerciva, mas sim com recurso ao livre 
arbítrio, garantindo assim o progresso 
espiritual e formando seres humanos 
cada vez melhores. 

O Acordo Geral de Paz, assinado 
em Roma, num dia como este, 
04 de Outubro, foi determinante 
para o desenvolvimento que 
Moçambique está a perseguir 
desde tempos longínquos, com 
muitos avanços alcançados neste 
domínio, mas com enormes de-
safios para tornar a paz em algo 
seguro e inacabado.

governação”, referiu.
A paz e segurança, para este gov-

ernante, constituem ainda um dos 

região e do mundo.
Por seu turno, Joaquim Chissano, 

antigo estadista moçambicano e signa-
tário do Acordo de Roma, defende que, 
para se manter a paz em Moçambique, 
seria necessário que todos os seus acto-
res se empenhem em dialogar, debater 
e ajustar posições para poderem ultra-
passar as suas diferenças, e entender 
que todos devem dar o seu contributo 
efectivo na busca, conquista, con-
strução e manutenção da paz.

Chissano avança ainda ser ne-
cessário que os actores envolvidos na 
promoção de conflitos entendam que 
a preservação da paz passa pelo diálo-
go, condição “sine qua non” para o es-
tabelecimento da ordem, segurança e 

e tornar-se igualmente num destino 
apetecível a investimentos internacio-
nais que complementem as potenciali-
dades nacionais, precisa de um ambi-
ente socialmente sadio, politicamente 
pacificado, tranquilo e seguro, ou seja, 
de uma paz verdadeira, efectiva e rec-
onciliadora. 

É desta feita que Moçambique, em 
29 anos da paz, conseguiu alcançar 
significativos avanços em vários sec-
tores de actividades, a começar pela 
infra-estruturação do país, o caso da 
construção de mais escolas, hospitais, 
importantes estradas e pontes ligando 
as regiões Norte, Centro e Sul, fontes 
de abastecimento de água nas comu-
nidades, expansão da rede eléctrica 

pelos distritos e localidades, fomento de 
produção agro-pecuária, entre outros.

CAMPANHA ANUAL 
PARA PAZ

Pensando nos trinta (30) anos do AGP, 
cuja efeméride será assinalada próximo 
ano, concretamente a 04 de Outubro, a 
Associação Ilhas da Paz, em parceria com 
o Governo de Moçambique, através do 
Ministério da Justiça, Assuntos Consti-
tucionais e Religiosos, lançou na última 
quinta-feira, em Maputo, uma cam-
panha anual para a paz, que consistirá na 
realização de várias actividades, nome-

- Em 29 anos da Paz, Moçambique conseguiu alcançar níveis aceitáveis de desenvolvimento, a começar pela infra-
estruturação do país, que abarca a construção de mais escolas, hospitais, estradas e pontes que fazem ligações entre 
províncias
- Também houve avanços no estabelecimento de mais fontes de abastecimento de água, expansão da rede eléctrica 
e fomento de produção agro-pecuária

MIGUEL MUNGUAMBE                                  
Email: mmunguanb@yahoo.co.br

Com efeito, o Dia da Paz que se as-
sinala hoje é fruto do Acordo Geral 
de Paz (AGP), assinado em Roma, em 
1992, por Joaquim Chissano e Afonso 
Dhlakama, colocando fim à sangrenta 
Guerra Civil que, no espaço de 16 anos, 
opunha as forças governamentais e 
o braço armado do maior partido da 
oposição, a Renamo.

Esta Paz, que é dos maiores ganhos 
dos moçambicanos, em quarenta e 
seis (46) anos de Independência na-
cional, revelou-se tortuosa, com várias 
negociações abortadas pelo caminho, 
mas finalmente predominou o senti-
mento de que, acima das partes, estão 
os moçambicanos, e que, embora divi-
didos em termos de opiniões e/ou con-
vicções partidárias, todos anseiam pela 
Paz efectiva, sendo generalizada a von-
tade de colaboração por um Moçam-
bique melhor, seguro e desenvolvido.

Hoje, 29 anos depois do AGP, a reali-
dade que se vive é de uma Paz segura, 
mas com pequenos focos de amea-
ças, movidas por algumas pessoas 
que, mesmo sendo moçambicanos, 
tentam sabotar tudo que até ao mo-
mento foi feito, em benefício directo 
dos moçambicanos. 

Em outras palavras, apesar de se 
estar a viver os 29 anos de Paz, as 
agressões estão a ser continuadas e, 
como consequência, houve já novos 
acordos de paz, designadamente 
entre Armando Guebuza e Afonso 
Dhlakama, a 05 de Setembro de 2014 
e no dia 06 de Agosto de 2019, entre 
Filipe Nyusi e Ossufo Momade. 

Contudo, levanta-se a hipótese 
de mais um acordo com Mariano 
Nhongo, mas tal pode não se efectivar, 
porque Nhongo não apresenta causas 
aceitáveis para justificar as persistentes 
perseguições e assassinatos que faz 
contra civis, na região Centro do país.

O processo de paz em Moçam-
bique revelou-se tortuoso, com várias 
negociações abortadas pelo caminho, 
mas finalmente predominou o senti-
mento de que, acima das partes, estão 
os moçambicanos, e que, embora 
divididos em termos de opiniões e 
filiações partidárias, todos anseiam 
pela paz efectiva, sendo generalizada 
a vontade de colaboração por um 
Moçambique cada vez melhor.

O clima de constantes ameaças, 
quer seja pela Junta Militar, em Sofala e 
Manica, quer seja pelos terroristas em 
Cabo Delgado, não ajuda em nada ao 
país, que deveria se focar no seu desen-
volvimento e na redução da pobreza 
que afecta o grosso da sua população.

O Presidente da República, Filipe Ny-
usi, sempre que fala da paz, declara estar 

Assinatura do Acordo de Paz de Roma em 1992

Assinatura do Acordo de Paz e Reconcialição Nacional em 2019

Osman Yildirim

Assinatura do Acordo de Cessação de Hostilidades em 2014
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A Paz que nós cultuamosEditorial

Jornal Público Assinatura 2021

Entrega ao domicílio
Ano/Mtn Semestral Trimestral 

4.200,00 2.200,00 1.500,00

Moçambique assinala esta segun-
da-feira o Dia da Paz, cujos acordos 
foram assinados em Roma, em 1992, 
por Joaquim Chissano e Afonso 
Dhlakama, colocando fim à sangrenta 
Guerra Civil que, no intervalo de 16 
anos, opunha as forças governamen-
tais e o braço armado do maior partido 
da oposição, a Renamo.

Hoje, volvidos 29 anos da assina-
tura dos referidos acordos, nota-se 
que a Paz ainda sobrevive no país, 
mas não é a mesma que se pretende, 
por estar sob espectro de ameaças 
que envolvem pessoas que procuram 
sabotar tudo que até aqui foi feito, em 
benefício directo dos moçambicanos.

Em outras palavras, apesar de se 
estar a viver os 29 anos da Paz, as 
agressões estão a ser continuadas e, 
como consequência, houve já novos 
acordos de Paz, designadamente 
entre Armando Guebuza e Afonso 
Dhlakama, a 05 de Setembro de 2014 

e no dia 06 de Agosto de 2019, entre 
Filipe Nyusi e Ossufo Momade. 

Contudo, levanta-se a hipótese de 
mais um acordo com Mariano Nhongo, 
mas tal pode não se efectivar, porque 
Nhongo não apresenta causas acei-
táveis para justificar as persistentes per-
seguições e assassinatos que tem feito 
contra civis, na região Centro do país.

O processo de Paz em Moçambique 
revelou-se tortuoso, com várias nego-
ciações abortadas pelo caminho, mas, fi-
nalmente, predominou o sentimento de 
que, acima das partes, estão os moçam-
bicanos, e que, embora divididos em 
termos de opiniões e filiações partidárias, 
todos anseiam a Paz efectiva, sendo gen-
eralizada a vontade de colaboração por 
um Moçambique melhor, devendo as 
partes se concentrarem no que as une, 
não naquilo que as separa, e renuncian-
do a violência como meio de obtenção 
de fins próprios.

O clima de constantes ameaças, 

O Canhão

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

Fica desta forma, a minha memória 
para as mulheres de 30 anos para 
cima… e para aquelas que estão a 
entrar nesta casa dos 30, e para todas 
aquelas que estão com medo de entrar 
nesta casa dos 30… e também para os 
homens que têm medo das meninas 
com 30 em diante!!!

Na verdade, à medida que envelhec-
emos, o convívio com outras diminui e 
valorizamos mais as nossas esposas ou 
mulheres que estão acima dos 30.

Estas mulheres são de algum modo 
uma razão do porquê da existência de-
las nesta casa dos 30.

Vou aqui tentar explicar: Uma mul-
her de 30 nunca acordará no meio da 
noite para lhe perguntar do que ela 
está a pensar.

Ela tem uma característica própria e 
não se importa com o que o parceiro 

pensa, mas sempre se dispõe de co-
ração se o parceiro tiver intenção de 
conversar.

Se a mulher de 30 não quer assistir o 
jogo de futebol com o parceiro, ela fica 
à sua volta a resmungar. Ela faz alguma 
coisa que ela queira fazer, como se algo 
não houvesse. Geralmente alguma coisa 
bem mais interessante não anda bem.

Uma mulher de 30 conhece-te o 
suficiente para saber tudo quando 
quer, o que quer e quem quer. Poucas 
mulheres de 30 se incomodam com o 
que você pensa dela ou sobre o que 
ela está a fazer.

Mulher de 30 é honrada, sabe o que 
quer na sua vida.

Raramente zanga, mas quando 
zanga, zanga de verdade e gosta de 
fazer gritos assustadores e até de afu-
gentar os sapos e lagartos do local onde 
estiver. É claro que se você merecer, ela 
não hesita em atirar em si, mas só se ela 
achar que poderá ganhar algo de bom 
em seu benefício.

Uma mulher de 30 tem total confi-
ança em ti para apresentar-te para sua 
melhor amiga. Uma mulher com mais 
de 30 fica linda quando usa batom ver-

melho. O mesmo não ocorre com uma 
mulher mais jovem.

Mulheres mais velhas são directas e 
honestas. Mas, também são especial-
istas em aprontar quando o homem 
vira malandro. Elas mostram-te o que 
são quando o homem for um idiota, ou 
vira-lata quando age como um sacana!

Nunca precisa de se preocupar onde 
se encaixa na vida dela. Basta agir como 
homem, e o resto deixe que ela faça.

Nós admiramos as mulheres com 
mais de 30. Infelizmente, isso não é 
recíproco.

Senhoras, EU PEÇO DESCULPAS: Para 
todos os homens que dizem “porque 
comprar uma vaca se você pode beber 
o leite de traça”. As mulheres de hoje são 
contra o casamento, sabe porquê?

Porque as mulheres perceberam 
que não vale a pena comprar um 
porco inteiro só para ter uma linguiça. 
Acordem homens. As mulheres estão 
a tomar tudo e todos. O emprego ficou 
para as mulheres, porque o próprio 
homem não confia no homem, mas 
sim na mulher. Deixa de confiar na mul-
her quando ela coloca cornos na tua 
cabeça. Fui...

quer seja pela Junta Militar, em Sofala 
e Manica, quer seja pelos terroristas 
em Cabo Delgado, não ajuda em 
nada o país, que deveria focar-se no 
seu desenvolvimento e na redução da 
pobreza que afecta o grosso da popu-
lação moçambicana.

O interesse do país como um todo e 
a realização de uma justiça mais justa, 
bem como a defesa do bem comum, 
devem constituir a referência última 
que leve as partes a entender-se, a 
bem da paz de todos nós. 

Para manter-se a paz, pensamos 
nós, é necessário que todos os seus 
actores se empenhem em dialogar, 
debater, e ajustar posições para po-
derem ultrapassar as suas diferenças, e 
entender que todos devem dar o seu 
contributo efectivo na busca, conquis-
ta, construção e manutenção da Paz.

É preciso que os actores envolvidos na 
promoção de conflitos entendam que a 
preservação da Paz passa pelo diálogo, a 

condição “sine qua non” para o estabe-
lecimento da ordem pública, tranquili-
dade e normalidade entre as pessoas.

Moçambique é um País pobre e 
subdesenvolvido, mas com inúmeras 
potencialidades. Todavia, para trilhar 
o caminho do desenvolvimento com 
base nas próprias capacidades e tornar-
se igualmente num destino apetecível 
a investimentos internacionais, que 
complementem as potencialidades na-
cionais, precisa de um ambiente social-
mente sadio, politicamente pacificado, 
tranquilo e seguro, ou seja, de uma paz 
verdadeira, efectiva e reconciliadora, daí 
que os actores políticos moçambicanos 
se devam empenhar para garanti-la, 
permanentemente.

A manutenção da Paz em Moçam-
bique pode muito bem catapultar o de-
senvolvimento em geral e a exploração 
dos recursos disponíveis, o crescimento 
da economia, estreitamento de rela-
ções culturais de amizade e garantia do 
bem-estar dos moçambicanos.

A Paz não resulta da apatia, da resig-
nação ou da consecução de um equilí-
brio perigoso, mas da actividade con-

sciente e intencional para um estado 
mais próximo da felicidade que todo o 
homem procura. 

A Paz, como vimos, não é unica-
mente a ausência de guerra, não se re-
duz a um mero equilíbrio de forças ad-
versas, nem provém de um domínio 
despótico, mas define-se pela razão, 
pelo desejo de um bem-estar partil-
hado, enfim, pela moral e pela justiça. 

A Paz é um desiderato que final-
mente radica num desejo humano, 
profundo, inscrita na sociedade hu-
mana pelo “divino fundador” e que 
os homens, desejosos de uma justiça 
mais perfeita, hão-de fazer amadu-
recer. A Paz é um desafio perman-
ente e universal e, como tal, todos os 
moçambicanos devem se propor a 
buscá-la incansavelmente, desde os 
mais pequenos aos maiores gestos.

Ter Paz significa ter estabilidade, 
equilíbrio e justiça, tanto pessoal como 
colectivo, que é garantia que deve ser 
dada pelo Governo do dia. 

Em Moçambique, a Paz ainda pre-
cisa de ser consolidada de modo a que 
se possa garantir a sua manutenção. 

Para as mulheres com 30 
ou mais anos

Ficha Técnica
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Um olhar à nossa Administração Pública

25 de Setembro e o «Exercício ALCORA»

A República somos nós

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

Na abordagem sobre o «25 de 
Setembro» as análises gravitam, via 
de regra, em torno dos feitos da FRE-
LIMO, sendo raro falar-se da contraparte 
portuguesa e suas manobras, que 
ajudem a compreender a dimensão 
da paisagem do conflito. Para além 
da «Operação Nó Górdio» (1970) de 
Kaúlza de Arriaga (1915-2004) – ampla-
mente difundida – outras operações 
estratégicas continuam ocultas, como 
a Aliança Contra as Rebeliões em África 
(ALCORA), mais conhecida por «Exer-
cício ALCORA», um acordo altamente 
secreto, celebrado pelos portugueses, 
rodesianos e sul-africanos para man-
ter e proteger a hegemonia branca na 
África Austral, alegadamente contra a 
invasão Comunista, que penetrava na 
região através do «Nacionalismo Afri-
cano», ou seja, por via dos Movimentos 
de Libertação da dominação colonial, 
a saber: Congresso Nacional Africano 
(ANC) da África do Sul; Organização do 
Povo do Sudoeste Africano (SWAPO) 
da Namíbia; Frente de Libertação de 
Moçambique (FRELIMO); Movimento 
Popular de Libertação de Angola 
(MPLA); União Nacional Africano do 
Zimbabwe (ZANU); União do Povo 
Africano do Zimbabwe (ZAPU). Sob a 
direcção da República da África do Sul 
(RAS), o «Exercício ALCORA» foi estrutur-
ante na conflitualidade regional e deter-
minante na cobertura operacional de 
longo alcance.

Assinado a 14 de Outubro de 1970, 
o «Exercício ALCORA» tinha como ob-
jectivo investigar os processos e meios 
necessários para estruturar esforços co-
ordenados, numa perspectiva tripartida, 
entre Portugal (Angola e Moçambique), 
Rodésia e RAS (incluindo a Namíbia), ten-

SOFIA MADUREIRA 

Há uns anos, num episódio que não 
quero relembrar mas não esqueço, re-
gressava de uma viagem de trabalho 
e ao sair do aeroporto, fui inesperada-
mente agredida e insultada por um 
estranho. Era domingo, um fim de 
tarde já escuro, as ruas estavam vazias. 
Parecia um filme. O choque sentido 
naquele momento quase me impediu 
de apresentar queixa. Devo essa de-
cisão ao desconhecido que me socor-
reu e me deixou, por sua insistência, à 
porta da esquadra onde formalizei a 
queixa. O meu maior desejo era sair dali 
rapidamente, chegar a casa e fingir que 
nada tinha acontecido. Aconteceu. O 
processo arrastou-se durante três anos. 
As queixas foram arquivadas por falta 

do em vista fazer face à ameaça mútua 
contra os seus territórios na África Austral, 
contando, ainda, com a possibilidade de 
ajuda de outros países da região. 

LUÍS BARROSO (2018) escreve 
que «inicialmente, as conversações 
estavam limitadas aos aspectos mili-
tares, mas seriam depois expandidas 
a outras áreas através do seguimento 
das recomendações dos grupos de 
trabalho. «Os principais assuntos em 
discussão foram o estudo das ameaças, 
os elementos da estratégia, as técnicas 
e normas de combate, as informações, 
a cartografia, as telecomunicações, a 
logística, a aquisição de equipamento 
e a guerra psicológica». O documento 
estruturante para defesa do «reduto 
branco» a longo prazo, tinha a desig-
nação de «Projecto de Estratégia Global 
para os Territórios ALCORA». 

A RAS considerava Angola, a Rodésia 
e Moçambique como a sua linha de 
defesa avançada. (Cadernos de Estu-
dos Africanos nº 35. <https://journals.
openedition.org/cea/2561?lang=en>. 
Acesso em 22/9/21).

Desde 1950 que a África do Sul vem 
manifestando o seu interesse em as-
sumir a liderança da defesa contra a 
progressão comunista na África Subsar-
iana, sendo notável o esforço de Daniel 
Malan (1874-1959) Primeiro-Ministro 
da RAS (1948-1954) e um dos mentores 
do Apartheid, nos seus esforços junto 
das potências coloniais, na realização da 
African Defence Facilities Conference em 
Nairobi, em Agosto de 1951. O objec-
tivo da conferência era estabelecer um 
acordo de princípio sobre as facilidades 
de que os países participantes poderi-
am ter necessidade, em caso de guerra 
ou de tensão, para movimentos de tro-
pas, tendo sido pedido a Portugal que 
melhorasse e disponibilizasse as linhas 
de comunicações com o hinterland afri-
cano e a utilização dos aeródromos em 
Angola e em Moçambique. 

O encontro de Nairobi não foi bem-
sucedido, o que obrigou a França a or-
ganizar outra conferência em Dacar, em 

de provas: não houve ninguém a tes-
temunhar a agressão, e a mão que me 
agarrou pelo pescoço não deixou mar-
cas conclusivas para a medicina legal. 
Ficou entre mim e aquele que me insul-
tou e agrediu. Ele sabe. Eu sei. O que me 
resta desse episódio é a sensação de 
total impotência e impunidade.

Insultar e ameaçar podem não de-
ixar no corpo marcas para perícia legal 
mas isso não reduz o seu impacto. 
Muito menos quando a abundante 
prova registada é amplificada pela sua 
reprodução. Refiro-me, como é ob-
vio, ao sucedido com Ferro Rodrigues 
que, enquanto almoçava no restau-

longe das suas fronteiras não tardaria 
em chegar à RAS, a não ser que Por-
tugal dispusesse de recursos e meios 
para resistir, pelo que era importante 
estabelecer formas de cooperação di-
reccionada aos territórios de Angola e 
Moçambique, no interesse de ambos. 

A carta de Salazar a Verwoerd tem 
o significado de uma declaração de 
aliança entre dois políticos foragidos e 
sucessivamente condenados da comu-
nidade internacional, que assumiram 
para si mesmo o papel de defensores 
da civilização ocidental em África (TIA-
GO FERREIRA, 2011).

A intensificação dos contactos Por-
tugal-RAS, durante os anos de 1966 e 
1967, resultou na formalização de um 
importante apoio operacional no sul de 
Angola, que marcaria o determinante 
papel de Pretória a partir de meados 
de 1968, com a «Operação Bombaim». 
Este foi o nome dado ao apoio aéreo 
concedido às tropas portuguesas na 
região do Cuando Cubango, onde 
consideravam que os portugueses 
estavam fracamente implantados e 
que era um terreno propício para a 
progressão da subversão, porque, nes-
sas condições, era muito mais fácil aos 
elementos da SWAPO progredirem 
entre a Zâmbia e o Sudoeste Africano 
(Namíbia), o que devia ser travado. 

Importa referir que desde meados 
da década de 1960 que a RAS vinha 
apoiando Portugal com material militar 
e preparava-se para conceder 100 mil-
hões de Rands quando se deu o Golpe 
de Estado, a 25 de Abril de 1974. Com 
esse dinheiro, Portugal pretendia aliviar 
o peso da despesa militar e adquirir ma-
terial militar de primeira linha, como era 
o caso dos aviões Mirage.

No contexto dos «Exercícios ALCO-
RA», a RAS criou o Instituto Sul-Africano 
de Pesquisa Marítima (SAIMR), uma 
unidade paramilitar do Apartheid, con-
cebida para espalhar por inoculação o 
vírus da SIDA na população negra da 
África Austral, particularmente na RAS, 
Moçambique e Angola. O SAIMR era di-

um crime.
O Estado “regula vinculativamente a 

conduta da comunidade, ou seja, cria 
normas e impõe a conduta prescrita, 
inclusivamente a si próprio”. Cabe ao Es-
tado agir legalmente para se defender, 
para nos defender, do que se quer fazer 
passar por liberdade de expressão, ou 
por protesto ou por indignação. A ma-
nutenção da democracia e do Direito é 
uma responsabilidade individual e para 
o Estado deveria ser uma responsabili-
dade exemplar.

O pacto social implica a protecção 
da comunidade. Quem se vacina fá-lo 
por si e pelos outros. Foi esse o com-

rigido por Keith Maxwell, um excêntrico 
e falso médico que dava falsas injecções, 
porque queria um país de maioria bran-
ca onde «os excessos dos anos 1960, 
70 e 80 não teriam lugar no mundo 
pós-Sida», escreve o jornal inglês «The 
Independent» de 27 de Janeiro de 2019, 
citando o ex-oficial de inteligência do 
SAIMR, Alexander Jones. 

A bióloga Dagmar Feil, que desco-
briu o crime, foi assassinada quando 
se preparava para denunciar o facto 
junto das instituições ou autoridades 
relevantes (Fonte: <https://www.
voaportugues.com/a/governo-sul-
africano-queria-infectar-negros-com-
o-v%C3%ADrus-da-sida-durante-o-
apartheid-/4761442.html>. Acesso em 
28/09/2021).

Por outro lado, a cooperação Portu-
gal-Rodésia, tímida no princípio, floriu 
ao longo dos tempos e teve o seu 
ponto mais alto na «Operação Flotilla», 
em Abril de 1968, na província de Tete, 
em que forças portuguesas e rodesi-
anas combateram em conjunto contra 
a FRELIMO. Acresce-se o apoio prestado 
por uma Task Force de helicópteros 
rodesianos também em Tete, em Julho 
do mesmo ano, durante a «Operação 
Dália». Aliás, Portugal virou costas à 
Comunidade Internacional e apoiou 
abertamente a Declaração Unilateral da 
Independência da Rodésia, em 11 de 
Novembro de 1965, e não implemen-
tou as sanções decretadas pela ONU 
contra o regime de Ian Smith, a saber: (i) 
Resolução nº 202, de 6 de Maio de 1965; 
(ii) Resolução nº 216, de 12 de Novem-
bro de 1965; (iii) Resolução nº 217, de 20 
de Novembro de 1965; (iv) Resolução nº 
221, de 9 de Abril de 1966; (v) Resolução 
nº 232, de 16 de Dezembro de 1966. 
Moçambique aplicou as sanções contra 
a Rodésia com a corajosa medida de 
encerrar as suas fronteiras, a 3 de Março 
de 1976. 

Dá para entender que a Renamo 
foi criada na Rodésia, como continu-
ação dos pressupostos do «Exercício 
ALCORA».

promisso assumido por 85% da popu-
lação portuguesa. O cidadão Fernando 
Nobre, ex-candidato à presidência da 
República, presente, mais tarde, nessa 
manifestação, pode escolher romper 
o pacto e não ser vacinado. Também 
é isto a liberdade que a democracia 
sustenta. Porém, o médico Fernando 
Nobre, não pode, nessa qualidade, in-
vectivar a vacinação nem produzir para-
ciência.

A estrutura que sustenta a comuni-
dade é o Estado de Direito. Quando os 
seus mecanismos nos falham, é o tem-
po da impotência e da impunidade.

 (In Observador.pt )

Março de 1954. O objectivo era agora 
orientado para os cenários de guerra 
em que seriam concedidas as facili-
dades, escreve Barroso. 

A cooperação militar Portugal-RAS 
foi explicitamente abordada pelo co-
mandante das Forças Armadas da 
União Sul-Africana, General Stephen 
Melville (1904-1977), em Setembro 
de 1960. O general pretendia saber 
qual era a predisposição do Governo 
português para um tratado ou acordo 
de defesa comum na África Austral. 
Numa fase posterior, a cooperação 
militar foi desenvolvida com a recusa 
de Portugal em aderir ao processo de 
descolonização da ONU (Resolução 
nº 1514, de 14 de Dezembro de 1960), 
em que potências colonizadoras como 
Grã-Bretanha, França, Espanha, Bélgica, 
Itália e outras aderiram. A intransigência 
de Portugal teve como consequência 
o afastamento dos americanos e ingle-
ses, seus aliados tradicionais, obrigando 
os lusos a aproximar-se da Alemanha e 
França, países que também se afasta-
ram pouco tempo depois. Foi a partir 
do seu isolamento na Europa que Por-
tugal viu-se obrigado a procurar ajuda 
em África, com regimes internacional-
mente condenados, como a Rodésia e 
RAS do Apartheid, para suporte da sua 
guerra colonial.

Apesar de alguns deslizes, a aliança 
entre Portugal e RAS foi sempre no-
tável, de tal ordem que a RAS foi o único 
Estado que prestou solidariedade a 
Portugal, aquando da invasão de Dadrá 
e Nagar Aveli, pequenos territórios que 
faziam parte da Índia Portuguesa (1779-
1954), até despoletar o conflito militar 
em que esses territórios passaram para 
o Governo da União Indiana. 

Em boa verdade, a aliança começou 
a aprofundar-se em Agosto de 1963, 
quando António Salazar escreveu a 
Hendrik Verwoerd (1901-1966), Pri-
meiro-Ministro da RAS (1958-1966), afir-
mando que ambos os países estavam 
quase «sós em África». Salazar alertava 
Verwoerd que apesar da guerra ocorrer 

rante italiano em frente à Assembleia 
da República, se viu cercado por nega-
cionistas incapazes de distinguir liber-
dade de expressão de injúrias, difama-
ção e ameaças.

Se é verdade que é atribuída a Luís 
XIV a formulação “l’État c’est moi!”, é 
igualmente verdade que a República 
somos nós. O poder personalizado pelo 
Rei-Sol personaliza-se hoje em cada 
um de nós. Quando Ferro Rodrigues 
é difamado, injuriado e ameaçado na 
qualidade de Presidente da Assembleia 
da República, é a República que está a 
ser difamada e ameaçada. É o Estado 
de Direito Democrático. Somos nós. E é 
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Futuro preocupa 
Comandante-Chefe das FDS

Acesso à informação em decréscimo

mando etapas. Não. As etapas devem 
ser construídas”, destacou Filipe Nyusi, 
observando que, mesmo com dificul-
dades, os membros da PRM devem 
manter a postura de servir o povo e a 
Nação, acima de tudo, com lisura. 

Nessa ordem de ideias, o Chefe 
de Estado advertiu: “Não quero ter 
unidades desorganizadas aqui porque 
não inspiram confiança ao cidadão”.

No período da tarde, o Comandan-
te-Chefe das FDS visitou as instalações 
do Estado- Maior General das Forças 
Armadas de Moçambique (EMGFA), 
tendo escalado o refeitório e outras in-
fra-estruturas e, no final, reuniu-se com 
o Comando Superior alargado, com 
o objectivo de compreender como é 
que aquela instituição funciona.

Acima de tudo, o Presidente da 
República informou ao Exército que 
“vinha saudar as Forças Armadas por 
aquilo que vimos no Estádio Munici-
pal de Pemba, durante as festividades 
do 25 de Setembro, nas quais houve 
desfile dos três ramos das FADM, show 
aéreo e naval.

Sabemos o que estão a fazer, mas 
nós queremos pensar no futuro, fo-
cado na profissionalização do soldado, 
porque os dois anos do Serviço Militar 
Obrigatório não formam comandos, 
fuzileiros, polícia militar, piloto, muito 
menos um marinheiro”, observou.

De acordo com Filipe Nyusi, “pensar 
no futuro” significa formar forças espe-
ciais, tal como acontece internacional-
mente, e desse modo profissionalizar 
os jovens que entram no Exército.

No entanto, ainda na sexta-feira, o 
Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, no uso das competências que 

lhe são conferidas pelo artigo 47 da Lei 
número 16/2013, de 12 de Agosto, con-
jugado com o número 2 do artigo 48 do 

Polícia, no escalão de Oficiais Generais, 
da Superintendente Principal da Polícia, 
Verónica Horácio Nkuemba.

Estatuto Orgânico da Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique, revisto e republi-
cado pelo Decreto número 58/2019, 
de 23 de Setembro, sob proposta do 
Ministro do Interior e ouvido o Con-
selho Nacional de Defesa e Segurança, 
nos termos da alínea f) do número 2 do 
artigo 5 da Lei número 13/2019, de 23 
de Setembro, determinou, através de 
Despacho Presidencial, a promoção à 
patente de Adjunto do Comissário da 

Presidente da República e Comandante-Chefe das FDS visitando o Comando-Geral da PRM

Preocupado com o “amanhã” de Moçambique, na vertente da ordem, tranquilidade e segurança pública, inclu-
indo na defesa e protecção da soberania e integridade territorial, o Presidente da República e Comandante-Chefe 
das Forças de Defesa e Segurança (FDS), Filipe Nyusi, visitou sexta-feira, de surpresa, o Comando-Geral da Polícia 
da República de Moçambique (PRM) e o Estado- Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.

Um estudo sobre Instituições abertas e fechadas (2021): Os desafios de 
Acesso à Informação e Constrangimentos de 2021, realizado pelo MISA 
Moçambique, detectou recuos quanto ao acesso à informação nas institu-
ições públicas, comparativamente a 2020.

Interagindo com os membros da 
corporação a diferentes níveis e repre-
sentando os quatro ramos, designa-
damente da Polícia de Ordem e Segu-
rança Pública,

da Polícia de Investigação Criminal, 
da Polícia de Fronteiras, e, por último, 
do ramo da Polícia Costeira, Lacustre e 
Fluvial, Filipe Nyusi disse que na visita, 
que iniciara no período da manhã ao 
Comando-Geral da PRM, escalando 
algumas unidades, como por exemplo 
a Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial, e a 
Polícia de Guarda-Fronteiras, percorreu 
algumas infra-estruturas e procurou 
compreender como é que cada uma 
das unidades funciona, as dificuldades, 
alegadamente porque urge uma maior 
organização e aprimoramento dos mé-
todos de trabalho. “Estamos numa fase 
em que fizemos abordagens especiais, 
fora daquelas que se encontram  fixa-
das na Constituição da República e nas 
demais leis da PRM”, disse o Chefe de 
Estado, tendo de seguida apontado 
o Teatro Operacional Centro que luta 
contra os homens da auto- proclamada 
Junta Militar da Renamo, liderada por 
Mariano Nhongo, e o Teatro Operacio-
nal Norte, que combate contra o terror-
ismo em Cabo Delgado.

Salientou que, apesar de fazer parte 
das atribuições da PRM, o combate 
aos raptos deve ser considerado tam-
bém como uma tarefa extraordinária, 
devido ao modus operandi que varia-
velmente o fenómeno apresenta.

“Não podemos trabalhar sazonal-
mente ou em etapas, devemos sim 
trabalhar de forma permanente. Temos 
que estar preparados para as batalhas 
de amanhã, incluindo de hoje à tarde. 
Organizarmo-nos cada vez melhor, 
significa termos a nossa logística à altura 
dos desafios que emergem, significa 
termos infra-estruturas preparadas e 
equipadas, e significa ter a capacidade 
de acção imediata, sobretudo em trein-
amento que se mostra vital”, explicou o 
Comandante-Chefe das FDS.

A título ilustrativo, Filipe Nyusi disse 
na parada policial ter constatado, na 
sua visita, que algumas actividades 
previstas na PRM estão paralisadas, ou 
por falta de infra-estruturas ou por falta 
de capacidade de operar alguns equi-
pamentos adquiridos e montados na 
sala de operações do Comando da Ci-
dade de Maputo. “Temos que resolver 
esta situação”, observou, para de segui-
da reconhecer a entrega e o empenho 
dos membros da PRM nas diferentes 
tarefas que lhes são incumbidas.

Ainda na parada policial, o Chefe de Es-
tado referiu que a sua visita visava preparar 
a PRM para as etapas que se seguem. 

“A vida política em Moçambique é 
muito dinâmica, a vida de segurança é 
totalmente dinâmica, mas queremos 
que vocês estejam em condições de 
reagir em função da realidade”, disse o 
Presidente da República.

Com efeito, o Chefe de Estado indicou 
ter conversado com os chefes dos diver-
sos ramos da PRM porque está a pensar 
no amanhã em Moçambique, nem as 
FDS devem dar-se ao luxo de perder o 
tempo, pensando somente no hoje.

“Não devemos perder tempo quei-

Das dez instituições testadas (Minis-
tério da Saúde, Ministério da Econo-
mia e Finanças, Ministério da Cultura 
e Turismo, Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano, Instituto 
Nacional de Gestão e Redução do 
Risco de Desastres, Agência Metropoli-
tana de Maputo, Conselho Municipal 
da Cidade da Matola, Empresa de 
Transporte, Multiplexação e Trans-
missão – TMT, Moçambique Telecom, 
SA (TMCEL), Instituto de Algodão e 
Oleaginosas de Moçambique), ape-
nas duas responderam aos pedidos 
de informação, uma positivamente, o 
Ministério da Saúde, e outra, a TMCEL,  
negativamente.     

A ausência de um sistema de ar-
quivo devidamente organizado, o 
despreparo dos departamentos de 
comunicação e marketing para re-
sponder e disponibilizar informações 
solicitadas pelos cidadãos, a persistên-
cia de uma forte hierarquização para 

a disponibilização da informação con-
stituem os principais factores aponta-
dos pelo estudo, a par das dificuldades 
de organização da informação nas 
instituições.

Um dos avanços, de acordo com o 
estudo, prende-se com a provisão de 
informação através das plataformas 
digitais, especialmente as páginas 
web, um cenário motivado, em parte, 
pelas restrições impostas pela pan-
demia da Covid-19.

Para inverter o cenário, o estudo 
recomenda o desenvolvimento de 
acções de treinamento das instituições 
em gestão e provisão de informação, 
que inclui a capacitação das lideranças 
das organizações para actuarem como 
agentes de mudança relativamente à 
disponibilização de informação. 

Há igualmente, a necessidade, con-
forme recomenda o estudo, de inten-
tar acções de reforço de mecanismos 
de transparência das instituições, bem 

como de intensificação de campanhas 
sobre a importância de disponibilização 
da informação de interesse público.

No acto de apresentação dos 
resultados do estudo, terça-feira 
(28.09.2021), durante a conferência 
alusiva ao Dia Mundial do Direito à 
Informação, em Xai-Xai, província de 
Gaza, o MISA Moçambique distinguiu 
o Ministério da Saúde, no âmbito da 
avaliação realizada no estudo do MISA, 
como a instituição mais aberta, e o In-
stituto do Algodão e Oleaginosas de 
Moçambique, como a mais fechada. 

Pesou para esta decisão o facto de 
o MISAU ter demonstrado mais flexibi-
lidade na disponibilização de informa-
ção solicitada, no quadro da avaliação 
efectuada, tendo respondido atempa-
damente ao pedido e sem quaisquer 
questionamentos. Por outro lado, a 
página web deste ministério dispõe 
de conteúdo actualizado e relevante 
sobre as suas actividades.

No sentido inverso, observou-se 
a ausência de organização e proac-
tividade na provisão da informação no 
Instituto do Algodão e Oleaginosas de 
Moçambique.
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Novo director-geral do SERNIC à prova

Regoe a garantir a implementação 
de acções que concorram para uma 

contínua e maior profissionalização 
e especialização dos quadros que o 

desafios são ainda enormes”, referiu, 
acrescentando que para assegurar a 
mobilização de mais recursos, o Gov-
erno vem desenvolvendo várias ini-
ciativas, sendo de destacar a realização, 
recentemente, da Conferência Interna-
cional de Financiadores para o Sector 
de Água, dirigida pelo Presidente da 
República. 

Para Carlos Agostinho do Rosário, 
com este tipo de iniciativas o Governo 
pretende assegurar, de entre várias 
acções, a gestão sustentável do abas-
tecimento de água a nível das sedes 
distritais e saneamento urbano do 
país, no âmbito do Quadro de Gestão 
Delegada do Abastecimento de Água 
e Saneamento. 

Em relação ao saneamento do 
meio, o Primeiro-ministro observou 
que o Governo continuará a envidar 
esforços para garantir a implementa-
ção do projecto de saneamento ur-
bano para as cidades de Maputo, Tete 
e Quelimane, e de outros a nível nacio-
nal, no âmbito da melhoria contínua 
da vida das comunidades. 

SERNIC possui, através da realização 
de cursos de formação e capacitações 
regulares. 

Em relação à nova directora-geral 
da AIAS, o Primeiro-ministro recordou 
que o Governo, ao criar a Administra-
ção de Infra-estruturas de Água e Sa-
neamento, Instituto Público (AIAS, IP), 
tem em vista assegurar a gestão dos 
sistemas de abastecimento de água 
das vilas/cidades nas zonas rurais e o 
saneamento nos centros urbanos. 

A criação desta instituição está a 
contribuir para garantir o abastec-
imento de água a centenas de mil-
hares de moçambicanos, através da 
operacionalização de 130 sistemas 
públicos de distribuição de água de 
vilas/cidades a nível de todo o território 
nacional. 

A par disso, a AIAS está a permitir a 
gestão de 151 sistemas de saneamen-
to de centros urbanos. 

“Estamos cientes que o caminho 
rumo à cobertura universal do abas-
tecimento de água e do saneamento 
no nosso país é ainda longo e que os 

As novas tipologias de criminali-
dade, cada vez mais sofisticadas, 
sobretudo os raptos, tráfico de 
pessoas, branqueamento de capi-
tais, narcotráfico, crimes ciberné-
ticos, irão colocar à prova a capa-
cidade de liderança e coordenação 
do novo director-geral do Serviço 
Nacional de Investigação Criminal 
(SERNIC), o Professor Doutor Nel-
son Valente Regoe, que substitui 
Domingos Francisco Jofane, exon-
erado do cargo dois anos depois 
de assumir as funções, a 25 de Ja-
neiro de 2019. 

Nelson Valente Regoe tomou posse 
no final da tarde de sexta-feira, diante 
do Primeiro-ministro Carlos Agostinho 
do Rosário, numa cerimónia onde 
também foi empossada a nova direc-
tora-geral da Administração de Infra-
estruturas de Água e Saneamento 
(AIAS), Rute Mateus Nhamucho.

Aos empossados, Carlos Agostinho 
do Rosário disse esperar que eles saib-
am conduzir, da melhor forma, os des-
tinos destas importantes instituições 
na prevenção e combate à criminali-
dade, bem como na provisão de água 
e saneamento.

Dirigindo-se ao novo “homem forte” 
da polícia científica moçambicana, o 
Primeiro-ministro fez saber que, ao longo 
dos tempos, as acções criminosas vão 
assumindo diferentes características e 
formas de manifestação, o que advém 
das transformações sociais e económi-
cas que se vêm operando no país, aliado 
aos desafios intrínsecos ao processo de 
integração regional e da globalização. 

“É neste âmbito que o SERNIC 
deve estar à altura de acompanhar a 
evolução dos fenómenos criminais, 
ajustando continuamente as suas 
formas de actuar às dinâmicas e ex-
igências do desenvolvimento da so-
ciedade”, indicou. 

De acordo com Carlos Agostinho 
do Rosário, os desafios da prevenção e 
combate à criminalidade pressupõem 
conhecimento profundo da situação 
actual, assim como um domínio da lei 
e dos meios científicos modernos de 
investigação. 

Com o domínio das técnicas cientí-
ficas de investigação e um conhe-
cimento profundo da lei, o governante 
acredita que o SERNIC pode esclarecer, 
com celeridade, qualidade investigati-
va e processual, os crimes que ocorrem 
no nosso país, sobretudo os referentes 
a raptos, tráfico de pessoas, branquea-
mento de capitais, narcotráfico, crimes 
cibernéticos, entre outros. 

“Caro director-geral do SERNIC, a 
complexidade da investigação crimi-
nal exigirá de si uma forte liderança, 
coordenação e articulação com out-
ras instituições da Administração da 
Justiça, o que irá concorrer para que o 
SERNIC cumpra a sua missão de forma 
eficiente nos termos da lei”, apontou. 

Nesse sentido, Carlos Agostinho do 
Rosário recomendou a Nelson Valente 

As infra-estruturas que serão reabil-
itadas até 25 de Junho de 2022 com-
preendem a residência onde viveu 
Samora Machel, o refeitório e a cozinha 
dos guerrilheiros, dormitórios e salas de 
aula onde estudaram parte dos guer-
reiros e seus filhos.

Roque Silva considerou aquele local 
como sendo um dos berços da Luta de 
Libertação Nacional e que pode ser um 
destino turístico-histórico cultural de 
excelência.

A ser escalado por pessoas oriundas 
de vários pontos do país e da região, o 
local pode ser uma grande fonte de 
inspiração da juventude na luta pela 
manutenção dos ideais dos nossos 
partidos, referindo-se à Frelimo e CCM, 
e nos desafios actuais da luta contra o 
terrorismo e pelo desenvolvimento dos 
nossos países, disse Roque Silva, Secre-
tário-geral da Frelimo.

O Secretário-geral do partido desta-
cou ainda o facto de este lançamento 
ocorrer na data do aniversário natalício 
do Presidente Samora Machel.

No seguimento da sua visita de 
trabalho de cinco dias, terminada 
sábado, 2 de Outubro, o Secre-
tário-geral da Frelimo, Roque Silva, 
lançou, na tarde de 29 de Setem-
bro, o programa de reabilitação 
de infra-estruturas que acolheram 
os guerrilheiros da FRELIMO em 
Bagamoyo, na República Unida 
da Tanzânia, ao longo da Luta de 
Libertação Nacional, no âmbito 
das comemorações dos 60 anos do 
partido. 

Frelimo reabilita infra-estruturas em Bagamoyo

No entanto, à sua chegada a Dar-es-
Salaam, no dia 28 de Setembro, Roque 
Silva disse à imprensa que o acom-
panha que o combate ao terrorismo 
deve ser assumido como um desafio 
global e, tal como ontem que juntos 

conseguimos vencer o colonialismo 
português em Moçambique e a in-
vasão da Tanzânia por Idi Amini Dada, 
os dois países, unidos, poderão vencer 
estes inimigos da actualidade.

No encontro que manteve com 

o seu homólogo tanzaniano (CCM), 
Roque Silva fez saber que a Frelimo e o 
CCM, dois partidos políticos, históricos 
e no Governo, a par dos esforços dos 
respectivos governos, de forma combi-
nada e articulada, podem desempen-
har um papel importante neste desafio.

Por sua vez, o Secretário-geral do 
CCM, disse que o seu partido tudo fará 
numa acção combinada para que pos-
samos vencer o terrorismo.

A questão de troca de informações 
sobre a situação das comunidades 
moçambicana na Tanzânia e tanzani-
ana, em Moçambique, bem como do 
movimento de refugiados em ambos 
os países foi também abordada no 
encontro.

- Iniciativa enquadra-se nas celebrações dos 60 anos do partido, em 2022

Nelson Valente Regoe, novo DG do SERNIC

SG da Frelimo no anúncio da reabilitação das infra-estruturas em Bagamoyo, na Tanzania

Casa em que viveu Samora Machel em Bagamoyo, na Tanzania
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SUMÁRIO
Conselho de Ministros:
Decreto n.º 76/2021:
Revê as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a 
Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 62/2021, de 27 de Agosto.

CONSELHO DE MINISTROS
 

Decreto n.º 76/2021

de 24 de Setembro

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 62/2021, 
de 27 de Agosto, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 
de Agosto, o Conselho de Ministros decreta:

Artigo 1

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

Artigo 2

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

Artigo 3

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

Artigo 4

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

Artigo 5

(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias consecutivos todas as 
pessoas que tenham tido contacto directo com casos confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) mesmo que ostentem o cartão de vacinação, 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; e
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada no país seja positi-
vo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-COV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem
critérios médicos para o internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabe- lecimento de saúde apropriado para fins tera-
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pêuticos, se tiverem critérios médicos para o internamento definido pelas autoridades competentes; e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério que superintende a 

área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do n.º 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 7 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 pró-
prias.
7. As crianças dos 0 aos 5 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.Nos estabelecimentos  hospitalares é  permitida  a visita
de duas pessoas por dia por cada doente internado.
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 60 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; e
c) as gestantes, com gravidez de risco e as que prestam as suas actividades em locais considerados de alto 
de risco de contaminação, desde que tal esteja devidamente comprovado pelas autoridades sanitárias.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores de vínculo laboral com 
entidade pública ou privada, que deve prestar serviço no período de vigência da Situação de Calamidade 
Pública têm prioridade na dispensa da actividade laboral presencial.

Artigo 9

(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas, nos espaços públicos, 
nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais, centros comerciais e de prestação de servi-
ços 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, 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 n.º 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 par-
ticularmente vulneráveis à pandemia da COVID-19, incluindo os abrangidos pelo artigo 8 do presente 
Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a materialização das 
medidas previstas no presente artigo.

Artigo 11

(Validade dos Documentos Oficiais)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais, por via da pré-marcação:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de Condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estran-
geiros e vistos temporários; e
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos   referidos   no   número   anterior,   com a excepção das alíneas c) e d), quando 
caducados, são considerados durante a vigência do presente Decreto.

Artigo 12

(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Mantém-se válidos os acordos de supressão de vistos entre o Estado moçambicano e outros Estados, 
em regime de reciprocidade.
2. Mantém-se suspensa a contagem de tempo no território nacional relativamente aos técnicos estrangei-
ros não residentes que prestam serviços nos projectos estruturantes 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 13

(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. Mantém-se encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza; e
vii. Ressano Garcia, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província do Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane; e
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo; e
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação prévia com os países 
fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a zona portuária, para 
operações estritamente necessárias de carga e descarga dos seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona 
portuária.
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 14

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

Artigo 15

(Aulas)
1. Mantém-se 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 em observância rigorosa do 
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19.
3. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com as medidas 
de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes, algumas instituições de ensino ou regiões 
do País, podem interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior, com a de-
vida autorização do órgão de tutela a nível central, nomeadamente, Ministério ou Secretária de Estado, 
em articulação com o sector da Saúde.
4. 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 16

(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais, de Diversão e Equiparados)
1. É autorizada a abertura de museus, galerias e similares, não devendo estes exceder 40% da capaci-
dade máxima do local, em observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. É autorizada a abertura das piscinas públicas, não devendo exceder a lotação de 20% da sua ca-
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pacidade máxima em observância rigorosa do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19.
3. Mantém-se encerrados:

a) as discotecas; e
b) os bares.
4. É autorizada a abertura dos teatros, cinemas, salas de jogo, centros culturais, auditórios e similares, 
não devendo exceder 30% da sua capacidade máxima, em observância rigorosa do protocolo sanitá-
rio para prevenção da COVID-19.
5. É autorizada a frequência às praias, das 06:00 horas às 17:00 horas, como local de recreação para 
banhistas, sendo interdita a venda ou consumo de bebidas alcoólicas, realização de jogos recreativos 
e os aglomerados, em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
6. É autorizada a realização de eventos sociais privados, cujo número de participantes não deve exce-
der 30 e 50 pessoas em locais fechados e abertos, respectivamente, não devendo exceder a lotação de 
30% da capacidade máxima do local, em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção 
da COVID-19.
7. Mantém-se interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições desportivas de esca-
lões inferiores e séniores amadores.
8. É autorizada a retoma dos treinos das equipas de alta competição e de formação dos campeona-
tos provinciais, mediante o cumprimento rigoroso do protocolo sanitário para a prevenção da CO-
VID-19.
9. Mantém-se autorizada a prática dos treinos das selecções e equipes nacionais, com compromissos 
internacionais, sob supervisão estrita da Comissão de Controlo e Monitoria das Medidas de Conten-
ção da Propagação da COVID-19 no Desporto.
10. Mantém-se autorizada a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado   “Moçambo-
la”,   com   observância do protocolo sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
11. É autorizada a presença de espectadores nos jogos dos campeonatos nacionais de todas as moda-
lidades, não devendo exceder a lotação de 25% da capacidade máxima do local, com observância do 
protocolo sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
12. A retoma das competições é condicionada à 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. Com a criação da Comissão de Monitoria da COVID-19 no Desporto, na Secretaria de Estado 
do Desporto, ficam obrigados os responsáveis de todas as modalidades em competição a reportar a 
esta entidade toda a informação relativa à incidência de casos de COVID-19 nas suas respectivas 
instituições.
14. Mantém-se autorizada a abertura dos ginásios das Classes Polivalentes e de Grande Dimensão, 
com uma lotação que não deve exceder 30% da sua capacidade máxima e os ginásios de Classe de 
Média Dimensão com uma lotação que não deve exceder 20% da sua capacidade máxima.
15. É autorizada a abertura dos ginásios de pequena dimensão, não devendo exceder 20% da sua 
lotação máxima em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
16. Mantém-se autorizada a abertura dos casinos, devendo-
-se observar o protocolo sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
17. Mantém-se autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf, pesca desportiva, de ténis, 
mergulho, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, golfe, patinagem, tiro, vela e 
canoagem, nas modalidades individuais, devendo apresentar os respectivos planos de regularização 
das competições, face à COVID-19.
18. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas,
nos termos da legislação específica.
19. 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 17:00 horas, aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto, 
sendo que os demais estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços é das 9:00 horas às 
18:00 horas, mantendo encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
20. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número anterior deve obedecer o 
horário aplicado aos bottle stores.
21. 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 proibidos o consumo de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao domi-
cílio depois do fecho.
22. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio devem funcionar em 
estrita observância às medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, sendo permitida 
a sua abertura a partir das 6:00 horas e encerramento às 21:00 horas.
23. Nos estabelecimentos comerciais, de restauração e nas piscinas públicas, é obrigatória a definição 
da capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que os 
gestores destes estabelecimentos são responsáveis pelo seu cumprimento.
24. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima por mesa não deve ultrapassar o limite de 
4 pessoas, devendo observar o distanciamento mínimo de 1,5 metros.
25. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6:00 horas às 18:00 horas, 
continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
26. Mantém-se canceladas todas as licenças de porta aberta e emissão de licenças de horários espe-
ciais e suspensa a atribuição de novas licenças das mesmas.
27. Mantém-se suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo tipo de 
bebidas alcoólicas.
28. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de conveniência, passa 
a ser das 6:00 horas às 19:00 horas.

Artigo 17

(Recolher Obrigatório)
1. Mantém-se o horário do recolher obrigatório e passa a ser das 23:00 horas às 4:00 horas, na Cidade de 
Maputo, nas capitais provinciais, cidades, vilas e autarquias, de todo o território nacional.

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; e 
c) outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou necessidade impreterível, 
desde que devidamente justificados.

Artigo 18

(Cultos, Conferências e Celebrações Religiosas)
É autorizada a abertura dos locais de cultos, conferências e celebrações religiosas, em todo o território 
nacional, cujo número de participantes não deve exceder 50 e 100 pessoas em locais fechados e abertos, 
respectivamente, não excedendo a lotação de 30% da capacidade máxima do local, em observância 
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.

Artigo 19

(Reuniões ou Eventos do Estado)
1. Mantém-se autorizada a realização de reuniões em instituições públicas e privadas no máximo 
de 50 e 100 pessoas em espaços fechados e abertos, respectivamente, não excedendo 30% da 
capacidade do local, em observância rigorosa das medidas de prevenção da COVID-19.
2. As reuniões ou eventos do Estado deverão ocorrer, desde que devidamente justifi cados e o 
número de participantes não deve exceder a 100 pessoas, em observância rigorosa das medidas de 
prevenção da COVID-19.
3. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas e após prévia avaliação pelo 
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, poderá ser autorizada a realização 
de reuniões ou eventos do Estado, com um número de participantes não superior a 300 pessoas.

Artigo 20

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

Artigo 21

(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. O funcionamento das instituições públicas e privadas deve observar as medidas de prevenção e 
combate à pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem privilegiar o uso de meios 
electrónicos.
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; e
c) arejamento das instalações. 
5. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a defi nição da capacidade máxima e sua 
respectiva afi xação em locais bem visíveis da instituição, sendo que, os gestores destas instituições 
são responsáveis pelo seu cumprimento.
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. Para além de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, pelo menos 30% dos 
funcionários das instituições públicas e privadas devem privilegiar-se do regime de tele--trabalho.
8. A redução de pessoal, para efeitos do regime de tele-trabalho, não se confunde com dispensa do 
trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que assegurem a continuação do trabalho em casa, 
havendo condições.
9. Compete a cada entidade, pública ou privada, defi nir as modalidades do trabalho em domi-
cílio.
10. A medida prevista no n.º 8 do presente artigo não abrange os funcionários e agentes do Esta-
do que ocupam cargos de direcção, chefi a e confi ança e nem os funcionários responsáveis para 
zelar pelo cumprimento do presente Decreto.

Artigo 22

(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Ministério da Saúde (MISAU), a Po-
lícia da República de Moçambique (PRM), a Inspecção Nacional de Actividades Económicas 
(INAE), as inspecções sectoriais e as Polícias Municipais devem zelar pelo   cumprimento   das   
medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, previstas neste Decreto e outras 
recomendadas pelas autoridades sanitárias.
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Artigo 23

(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, mantém- se suspensa a realização presencial 
dos seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do Estado:
a) cadastro electrónico; e
b) prova de vida (biométrica).

Artigo 24

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

Artigo 25

(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e às 17:00 horas.
2. 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 e industriais observam o horário de funcio-
namento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas de prevenção e combate à pande-
mia da COVID-19.
 

Artigo 26

(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 prevenção e combate à pandemia da COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.

Artigo 27

(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. O Ministério que superintende a área dos transportes deve defi nir o limite máximo de passagei-
ros a bordo em transportes colectivos, públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, 
marítimo, fl uvial e aéreo, de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é obrigatório o uso de 
máscara de protecção com a fi nalidade de cobrir o nariz e a boca, conforme recomendado pelas 
autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o uso de máscara, 
no limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros, observa o horário 
normal de funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o recolher obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de higiene e 
segurança sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos necessários e 
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.
7. O Ministério que superintende a área dos Transportes, em conjugação de esforços com os Mu-
nicípios, deve ainda garantir a desinfeção dos terminais, sendo que a desinfeção dos passageiros 
e dos autocarros é obrigatória e é da responsabilidade destes e dos proprietários dos autocarros.

Artigo 28

(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 comércio transfronteiriço, impondo que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos 
a acções de despiste, incluindo medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no n.º 1 do presente artigo, considera-se aplicável o disposto nos n.ºs 
2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.

Artigo 29

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

 Artigo 30

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

Artigo 31

(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 32

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

Artigo 33

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

Artigo 34

(Acções de Sensibilização e Educação 
Cívico-Sanitária)

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

Artigo 35

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

Artigo 36

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

Artigo 37

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

ARTIGO 38

(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias e entra em vigor a partir das 0:00 horas do dia 25 
de Setembro de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 21 de Setembro de 2021.

Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.
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Revisão da lei tributária visa 
inibir sonegação de impostos 

LAM em crescendoFNB prevê crescimento económico 

Amélia Muendane, Presidente da 
Autoridade Tributária de Moçam-
bique (PAT), defende a revisão 
da Lei Geral Tributária nº 2/2006 
de 22 de Março, que estabelece 
os princípios e normas gerais do 
ordenamento jurídico tributário 
moçambicano. Com esta proposta 
de revisão, a Presidente da AT, que 
intervinha na abertura da XIII Ses-
são do Conselho de Fiscalidade da 
instituição, realizada quarta-feira, 
29 de Setembro, em Maputo, sob 
o lema “A Gestão Tributária em 
tempos de pandemia da Covid-19”, 
disse que pretende-se responder 
aos desafios da construção de um 
sistema fiscal eficiente e capaz 
de garantir uma tributação justa, 
proporcionar-se um equilíbrio 
concorrencial em cada sector de 
actividade económica, que iniba a 
sonegação de impostos; combata 
a corrupção e que possibilite o fun-
cionamento normal da economia.

proposta de revisão da Lei Geral Tribu-
tária nº 2/2006 de 22 de Março, que es-
tabelece os princípios e normas gerais 
do ordenamento jurídico tributário 
moçambicano.

Sobre a revisão da referida Lei, Amélia 
Muendane fez saber que a mesma visa 
estabelecer princípios e normas gerais 
do ordenamento jurídico moçambi-
cano, definindo o sistema tributário; 
concerto, clarificação e sistematização 
das regras fundamentais do sistema fis-
cal em único diploma legal.

A Presidente da AT, que falava pe-
rante membros do Conselho Directivo 
e da Fiscalidade, apontou também 
como objectivos da proposta de re-
visão do regime jurídico tributário 
moçambicano a identificação, siste-
matização e remissão para o regime 
geral de infracções tributárias, das nor-
mas que tipificam os crimes tributários 
aduaneiros e não aduaneiros, entre 
outras normas relativas ao direito fiscal 
sancionatório. Visa igualmente asse-
gurar a introdução do procedimento 
administrativo sobre a utilização das 
tecnologias de informação e comu-
nicação ao contribuinte; do acesso a 
informações e documentos bancários 
para tributação e da harmonização da 

taxa Prime Rate do Sistema Financeiro 
com o Banco de Moçambique.

Deste modo, sublinhou Amé-
lia Muendane, “acreditamos que a 

presente sessão do Conselho de Fis-
calidade irá trazer contribuições im-
portantes visando o aprimoramento 
deste importante instrumento legal 
que rege o funcionamento do sistema 
tributário moçambicano”.

Para a PAT, os desafios que caracter-
izam a actual conjuntura económica e 
social de Moçambique exige a união 
de esforços de todos os segmentos da 
sociedade na construção de um siste-
ma fiscal eficiente e capaz de garantir 
uma tributação justa, que estimule a 
adesão ao cumprimento voluntário 
das obrigações fiscais, que propor-
cione o equilíbrio concorrencial em 
cada sector de actividade económica, 
iniba a sonegação de impostos; com-
bata a corrupção e que possibilite o 
funcionamento normal da economia.

 Segundo a dirigente, pese embora 
a conjuntura derivada da pandemia 
da Covid-19, Moçambique continuou 
a assegurar o cumprimento das me-
tas fiscais estabelecidas à luz da Lei, 
mercê do contributo dos diferentes 
actores, em particular os contribuintes 
de pequena, média e grande dimen-
são que continuaram a depositar nos 
cofres do Estado os impostos devidos 
nos termos estatutários.

Por isso, “a Autoridade Tributária saú-
da e agradece a todos os contribuintes 
pela colaboração com o sistema tribu-
tário moçambicano, visando uma 
melhor distribuição do rendimento 
a partir da contribuição individual de 
cada agente passivo”, concluiu Amélia 
Muendane.

O Conselho de Fiscalidade é um 
órgão de consulta da Autoridade 
Tributária, com responsabilidade de 
fazer análise da conjuntura e estrutura 
macroeconómica nacional, regional 
e internacional, consideradas deter-
minantes para assegurar a eficiência e 
eficácia do desempenho económico, 
mercê das suas recomendações que 
vão determinar um movimento de 
ajustamento, em cascata, da política 
fiscal que levará o país a incrementar 
a sua competitividade nos diferentes 
sectores da economia nacional. 

Na sessão de quarta-feira foram 
analisadas, entre outras matérias, a 

Segundo o economista do RMB Áfri-
ca (Rand National Bank), Daniel Kavishe, 
o cenário de base é o crescimento de 
2,5% em 2021 e 4,1% no próximo ano.

O crescimento no segundo tri-
mestre foi de 2.0% face às melhorias 
registadas no sector terciário. O sector 
da hotelaria e restauração deparou-se 
com um crescimento na ordem dos 
4,0% (trimestral), indicando sinais posi-
tivos para o sector turístico, a eviden-
ciar melhorias desde o ano passado, 
embora a partir de uma base relativa-
mente baixa de -35.0%. A maioria dos 
sectores presenciou um crescimento 
trimestral compreendido entre os 
2.0% e 4.0%, com excepção para o 
sector dos serviços públicos, com um 
saldo negativo de -9.7%, em 2021.

O RMB prevê que o Banco Central 
mantenha as taxas aos níveis actuais. 
Desde a última reunião de política 
monetária, a inflação tem permaneci-
do acima dos 5.0%, uma taxa previsível 
dado o aumento dos preços regionais 

A LAM registou no mês de Agosto 
de 2021 um índice de pontualidade 
operacional de 88%, num universo 
de 688 partidas, significando um cres-
cimento de um ponto percentual em 
relação ao mês de Agosto de 2020, 
onde a pontualidade registada foi de 
87% para um total de 395 partidas. 

O banco sul-africano RMB (Rand 
Merchant Bank) prevê um cres-
cimento da economia moçambi-
cana superior a 3% nos próximos 
anos, aquando do início do pro-
jecto de Gás Natural Liquefeito 
(GNL) e enquanto os gastos do 
Governo em áreas-chave per-
manecerem sólidos.

do sector alimentar e do petróleo a 
que se junta uma moeda mais fraca. 

O crescimento registou melhorias 
ao longo do primeiro trimestre do ano, 
sugerindo que, embora os sectores 
dos transportes e dos serviços públi-
cos continuem fracos, a agricultura 
tem, contudo, contribuído para per-
spectivas de crescimento mais amplas.

Kavishe referiu ainda que "espe-
ramos, portanto, que o Banco Cen-
tral mantenha a taxa de referência 
MIMO em 13.25%, e advertimos que 
é provável que seja necessário um 
suporte adicional para impulsionar o 

De entre as escalas analisadas no 
período em análise destacaram-se as 
de Chimoio, com um registo de 100%, 
Joanesburgo com 98% de pontu-
alidade e Lichinga e Nacala com 92%, 
respectivamente. 

No que respeita ao tráfego de pas-

As cinco rotas com maior tráfego 
foram Maputo-Nampula-Maputo 
com 6.832, Maputo-Beira-Maputo 
com 6.503, Maputo – Pemba – Mapu-
to com 4,163, Maputo-Tete-Maputo 
4.035, e Maputo-Quelimane-Maputo 
com 3.190.

crescimento, considerando o desvio 
considerável da inflação registado ao 
longo dos últimos meses". 

Quanto à previsão referente à cota-
ção do metical face às principais moe-
das de referência, o RMB mantém a 
sua opinião de que a moeda irá nego-
ciar entre os USD/MT 63.00 e os USD/
MT 64.00, durante o segundo semes-
tre do exercício. 

"O aumento dos níveis de reservas 
estrangeiras para seis meses de cobe-
rtura das importações irá fornecer al-
guns ‘amortecedores’ ao Banco Central 
se a liquidez secar e este necessitar de 
efectuar a venda de dólares ao mer-
cado. O impulso adicional de DSE do 
FMI irá ainda reforçar o apoio aos mov-
imentos monetários no mercado", diz 
Kavishe. 

"O FNB Moçambique, enquanto 
parceiro financeiro relevante para ala-
vancar a economia de Moçambique, 
facilita soluções holísticas inovadoras 
para permitir o desenvolvimento do 
sector logístico, apoiando os principais 
players e projectos de desenvolvim-
ento de infra-estruturas, cadeias de 
fornecimento e redes de distribuição, 
permitindo também a mobilidade e 
a criação de emprego em Moçam-
bique", conclui Eugénia Ah-Hoy, re-
sponsável pelo Sector de Transportes 
& Logística do FNB Moçambique.

Amélia Muendane, presidente da AT

Daniel Kavishe, economista do RMB

sageiros, a LAM transportou em Agos-
to de 2021 um total de 32.628 pas-
sageiros, contra os 31.226 passageiros 
transportados no anterior mês de 
Julho, representando deste modo um 
crescimento de 4%. Em igual período 
de 2020 (Agosto) a LAM transportou 
20.652 passageiros. 
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Standard Bank acelera negócios das PME´s

Mercado do Frango ganha vida

Com 18 milhões de meticais em prémios, o Standard Bank lançou quar-
ta-feira, 29 de Setembro, em Maputo, o concurso Acelere o Seu Negócio, 
destinado a impulsionar o desenvolvimento de Pequenas e Médias Em-
presas (PME)  moçambicanas.

Com o objectivo de dar cor e contribuir para a diversidade cultural de Moçambique, as Tintas CIN associaram-se à 
Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) e ao Conselho Municipal da Cidade de Maputo, 
no projecto do novo Mercado Municipal do Frango e Magumba (MMFM), localizado na Costa do Sol, em Maputo.

impostos às PME pela pandemia do 
novo coronavírus, que, nos últimos 
anos, tem estado a comprometer o 
crescimento do negócio”, frisou João 
Guirengane, ajuntando que as PME 
constituem a espinha dorsal da eco-
nomia, dada a quantidade de mão-
de-obra que empregam, bem como a 
relevância dos serviços que oferecem.

O Standard Bank, conforme desta-
cou, acredita que este segmento em-
presarial deve ser acarinhado e apoia-
do para continuar a ser relevante para 
a economia moçambicana, através 
da capacitação, geração de oportuni-
dades e disponibilização de fundos 
para sustentar o seu crescimento.

Habilitam-se a participar no concur-
so todas as Pequenas e Médias Empre-
sas que operam há pelo menos cinco 
anos, com gestores moçambicanos e 
empregando, no mínimo, dez colab-
oradores.

Após testemunhar o lançamento 

balhar em estreita colaboração com o 
grupo de artistas que lidera os trabal-
hos de arte urbana que contemplam 
todos os contentores.

O novo Mercado Municipal do 
Frango e Magumba vai permitir o re-
gresso do famoso frango assado da 
Costa do Sol, com novas condições 
de restauração, higiene e segurança, 
devolvendo deste modo aquela que 
é a principal fonte de rendimento de 
dezenas de famílias que dependem 
daquele negócio.  

Mais uma vez, as Tintas CIN asso-
ciam-se a projectos diferenciadores, 

da iniciativa, o director executivo da 
Associação de Comércio, Indústria e 
Serviços de Moçambique (ACIS), Edson 
Chichongue, considerou não haver 
dúvidas que o concurso vai, efectiva-

apostando em actividades de respon-
sabilidade social. A empresa cumpre 
assim o seu compromisso de apoio à 
cultura e aos artistas locais, contribuin-
do para a melhoria do tecido urbano, 
promoção da arte e preservação do 
património cultural e paisagístico da 
capital moçambicana.

Nos últimos anos, a empresa tem 
estado envolvida em várias iniciativas 
de responsabilidade social, destacan-
do-se acções como o ‘Bring Back Ma-
puto’, ‘Pinta Pela Paz’, ‘Mural do Dia dos 
Oceanos’, ‘Mural Dia da Biodiversidade’, 
projecto de ‘Preservação da Fauna’, 

Com esta iniciativa, o Banco pre-
tende aproximar-se às PME moçam-
bicanas, demonstrando de forma 
inclusiva e abrangente o seu propósito 
de contribuir para o crescimento do 
negócio, através do fornecimento de 
fundos de investimento de capital, 
sem contrapartidas.

O concurso prevê a atribuição de 
três prémios, cabendo ao primeiro 
classificado nove milhões de meticais, 
ao segundo 7 milhões e ao 3º classi-
ficado dois milhões. 

A premiação inclui ainda um robus-
to programa de mentoria empresarial, 
visando a execução de um plano de 
crescimento do negócio.

Trata-se, segundo referiu João Gui-
rengane, director da Banca de Clientes 
Comerciais do Standard Bank, de um 
dos maiores e mais abrangentes con-
cursos para as PME em Moçambique.

“O Standard Bank vê este concurso 
como uma resposta cabal aos desafios 

O novo Mercado Municipal do Fran-
go e Magumba integrará um total de 
36 contentores que serão transforma-
dos em restaurantes, requalificando 
e transformando toda aquela zona 
costeira num espaço gastronómico, 
cultural e turístico da capital moçam-
bicana.

Os contentores estão a ser pintados 
e decorados com materiais doados 
pelas Tintas CIN, parceira neste pro-
jecto que promete ser, também, uma 
galeria de arte a céu aberto.

As Tintas CIN são ainda responsáveis 
pela escolha das cores, estando a tra-

mente, ajudar na recuperação das PME, 
acelerando o crescimento do negócio, 
particularmente no contexto da crise 
sanitária, ocasionada pela Covid-19.

“Chamou-me a atenção o facto 

‘Mural do Dia do Ambiente’ e ‘Hom-
enagem aos Profissionais de Saúde’, 

de o Standard Bank reconhecer a ex-
istência de problemas estruturais nas 
nossas empresas, relacionados com 
a gestão, contabilidade organizada, 
entre outros, e mesmo assim focalizar 
o concurso na perspectiva do negócio 
promissor, fazendo com que sejam 
praticamente elegíveis todas as PME”, 
realçou Edson Chichongue.

Por sua vez, a presidente do Pelouro 
de Empreendedorismo Feminino 
da Associação das Pequenas e Mé-
dias Empresas (APME), Taússe Daniel 
Remane, disse que a iniciativa do 
Banco surgiu numa altura em que as 
micro, pequenas e médias empresas 
precisam de assistência nas suas op-
erações.

“Nós funcionamos também como 
uma incubadora e iremos fazer de 
tudo para divulgar este concurso, in-
centivando as empresas a participar, 
com vista a beneficiar do valor dos pré-
mios e da mentoria”, indicou.

Importa realçar que o anúncio dos 
vencedores está previsto para 15 de 
Dezembro do corrente ano, sendo 
que a atribuição dos prémios terá iní-
cio a 21 de Janeiro de 2022.

entre muitos outros. 
Refira-se que presente em Moçam-

bique desde 1973, a Tintas CIN 
Moçambique é líder de mercado e 
distribui os seus produtos através de 
uma rede de 11 lojas e uma fábrica 
na Machava, continuando a investir 
neste mercado com o objectivo de 
aumentar a capacidade instalada e re-
forçar a eficiência operacional das suas 
unidades produtivas. Como exemplo 
dessa forte aposta, em 2017 foi con-
cedida pela APCER a Certificação do 
Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 
9001) e do Sistema de Gestão do Am-

de 1.400 colaboradores em mais de 
15 países, com presença directa em 
Portugal, Espanha, França, Polónia, 
Turquia, Angola, Moçambique, África 
do Sul e México, exportando para 
vários mercados da Europa Central, 
América Latina e África.  

Com mais de 100 anos de experiên-
cia no mercado de tintas e vernizes, a 
CIN é líder de mercado na Península 
Ibérica desde 1995. Em 2020 atingiu 
um volume de negócios consolidado 
em 234 milhões de euros, cotando-se 
como o 16º maior fabricante europeu 
de tintas e o 47º a nível mundial.  

biente (ISO 14001), tendo sido a pri-
meira empresa do sector a obter esta 
dupla certificação em Moçambique. 

A CIN está presente nos três prin-
cipais segmentos de mercado (Con-
strução Civil, Indústria e Protecção 
Anticorrosiva), contando com cerca 

João Guirengane, director da Banca de Clientes Comerciais do Standard Bank
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Eni Rovuma Basin e Standard 
Bank capacitação PME´s

Tmcel e Zap unem sinergias
INSS sensibiliza 
trabalhadores informais

A Eni Rovuma Basin, em nome dos Parceiros da Área 4, promove em parceria com a Incubadora de Negócios do 
Standard Bank, o primeiro programa de apoio ao empreendedorismo, denominado iCreate. Este programa, 
que é implementado no âmbito do plano de conteúdo local do projecto Coral Sul FLNG, destina-se a Pequenas 
e Médias Empresas (PME) que estejam a operar no mercado há mais de dois anos.

A empresa de telecomunicações Moçambique Telecom – Tmcel assinou quarta-feira, 29 de Setembro, um con-
trato de prestação de serviços em regime de Outsourcing para o atendimento de chamadas de clientes da pro-
vedora de televisão por satélite Zap Moçambique.

Teve lugar há dias, no distrito de Boane, província de Maputo, um semi-
nário de capacitação destinado a 30 técnicos da Delegação Provincial do 
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), em técnicas de sensibiliza-
ção de trabalhadores do sector informal sobre o Sistema de Segurança 
Social Obrigatória.

O programa iCreate, com a duração 
de 12 semanas, tem como objectivo o 
fortalecimento das PME já estabelecidas 
no mercado e com alto potencial para 
crescer, de modo a torná-las mais com-
petitivas e sustentáveis a longo prazo.

Trata-se de uma iniciativa que, para 
além da capacitação, inclui mentoria 
e apoio em consultoria empresarial 
ajustada às necessidades das empre-
sas, que serão, também, expostas a 
oportunidades de mercado e de finan-
ciamento. O programa oferece, ainda, 
acesso a uma variedade de serviços 
de suporte de negócios, assim como a 
conteúdos de parceiros e especialistas 
de diversos sectores de actividade.

Durante a capacitação, serão abor-
dados diversos temas importantes 
para a sustentabilidade e crescimento 
das Pequenas e Médias Empresas, dos 
quais se destacam “Oportunidades 
para PMEs”, “Gestão em Tempo de 
Crise”, “Marketing Digital”, “Negócios à 
Prova do Futuro”, “Evolução do Mod-
elo de Negócios”, “Finanças para não 
Financeiros”, “Soluções de Importação 
e Exportação’’, “Riscos e Seguros” e “Hi-
giene, Saúde e Segurança no Trabalho”. 

Intervindo na cerimónia de aber-
tura, o administrador delegado do 
Standard Bank, William Le Roux, ex-
plicou que o banco se associou a esta 
iniciativa por acreditar que as Peque-
nas e Médias Empresas, a par do em-
preendedorismo, desempenham um 
papel fundamental no fomento do 
crescimento económico real em todo 
o continente africano, mais especifica-

Trata-se de um serviço prestado 
através de uma plataforma baseada 
na cloud de tecnologia de ponta, e de 
forma alinhada com as melhores práti-
cas de tecnologias de informação. À luz 
deste contrato, a Tmcel disponibilizará, 
à Zap Moçambique, a plataforma, as 
instalações, o equipamento, os recursos 
humanos e toda a logística necessária.

Para o Presidente do Conselho de 
Administração da Tmcel, Mahomed 
Rafique Jusob, este acto representa o 

A formação, que decorreu sob 
o lema "Como ser um palestrante", 
abrangeu os técnicos que lidam, 
maioritariamente, com a área do aten-
dimento ao público, com vista a muni-
los de ferramentas que os permitam 
melhorar os seus níveis de conhe-
cimento e de mobilização, com vista à 
satisfação integral no atendimento do 
público utente do sistema, nomeada-
mente os contribuintes, beneficiários, 
pensionistas e a sociedade em geral, 
tendo em conta a evolução da área e a 
própria dinâmica do mercado.

Falando aos participantes, na aber-
tura do evento, o delegado provincial 
do INSS em Maputo, Paulo Sérgio Brito 
dos Santos, destacou a necessidade da 
capacitação nessa componente, porque 
a instituição está em constante contacto 
com o público de diversificado contexto, 
daí constituindo uma obrigação o apri-
moramento das técnicas, sobretudo as 
mais eficazes, com o único objectivo de 
satisfazer os anseios do público. 

Ainda de acordo com o delegado 
provincial do INSS de Maputo, com 
iniciativas desta natureza os técnicos 

início de uma relação de ganhos mú-
tuos entre as duas instituições, que de-
verá ser alargada a outras áreas.

“Este é o prenúncio de uma relação 
duradoura. Contamos com trabalha-
dores competentes e empenhados, 
altamente qualificados e com mais de 
20 anos de experiência neste sector”, 
disse Mahomed Rafique Jusob, que 
desafiou a Zap a usar a estrutura da 
Tmcel para expandir os seus serviços.

“Temos duas mil (2.000) torres no 

não só acompanham a sua evolução 
técnico-profissional, como também 
tecnológica, no contexto da modern-
ização que o sistema e o próprio INSS 
estão a registar. 

Por isso, disse a concluir, os conhe-
cimentos adquiridos no curso, que 
teve a duração de um dia, constituirão 
uma mais-valia  na sensibilização de 
milhares de moçambicanos do sector 
informal nesta parcela do Sul do país, 
nomeadamente os Trabalhadores por 
Conta Própria (TCP), sobre a pertinên-
cia de se inscreverem e contribuir para 
o Sistema de Segurança Social.

Ainda no âmbito da divulgação 
do Sistema de Segurança Social na 
província de Maputo, as delegações 
provinciais do INSS e do Instituto de 
Comunicação Social (ICS) estreitaram 
as suas relações de trabalho, num en-
contro havido segunda-feira passada, 
na cidade da Matola, entre os respec-
tivos delegados, nomeadamente Pau-
lo Brito e Artimísio Uachane, no qual as 
duas partes comprometeram-se a es-
tabelecer parcerias para a divulgação 
de matérias sobre Segurança Social.

País e pretendemos usá-las para levar 
mais serviços a mais cidadãos, em 
particular os das zonas rurais. A nossa 
ambição é maior. Pretendemos ser 
líderes da transformação digital em 
Moçambique”, acrescentou.

Por seu turno, o director-geral da 
Zap Moçambique, Mário Pronto, 
mostrou-se feliz com a assinatura do 
contrato. “Esta parceria vai dar muitos 
frutos e esperamos que este seja só o 
princípio”.

mente em Moçambique.
Ao apoiar o iCreate, em parceria 

com a Eni Rovuma Basin, o Standard 
Bank espera contribuir para a criação 
de empresas moçambicanas susten-

táveis a longo prazo, e que estas, por 
sua vez, possam proporcionar mais 
oportunidades de emprego para os 
moçambicanos.

Por isso, “estamos empenhados em 

promover o empreendedorismo e, 
mais especificamente, os objectivos 
de conteúdo local através das várias 
iniciativas que apoiamos por via da 
nossa Incubadora e como organiza-
ção em geral. O nosso objectivo é 
apoiar e permitir que cada uma das 
empresas participantes possa reforçar 
a sua capacidade e competitividade 
como PME neste país e não só”.

Por seu turno, o director-geral da Eni 
Rovuma Basin, Giorgio Vicini, realçou 
que o iCreate visa enriquecer os conhe-
cimentos e habilidades do empresari-
ado local, em particular as PME. “Serão 
12 semanas inteiramente dedicadas à 
partilha de informação e conhecimen-
to através de workshops e masterclasses 
ministrados por pessoas especializadas”.

Na ocasião, o administrador para o 
Pelouro de Desenvolvimento Institucio-
nal e Empresarial no Instituto Nacional 
de Petróleo (INP), Milissão Bernardo 

Milissão, considerou que iniciativas 
como o iCreate reforçam a capacidade 
das PME, melhorando, dessa forma, a 
sua competitividade no mercado, em 
particular na indústria de petróleo e gás.

Para Milissão Bernardo Milissão, há 
necessidade de dinamizar as activi-
dades de promoção da participação 
das empresas e da força de trabalho 
nacionais neste segmento de indús-
tria, daí a relevância do iCreate pois “vai 
contribuir para que as PME acedam às 
oportunidades de negócio geradas 
pelas multinacionais, e estabeleçam 
ligações comerciais entre elas”.

“Incentivamos e promovemos a 
participação de empresas moçambi-
canas nas actividades da indústria de 
petróleo e gás no País, quer seja através 
da prestação e fornecimento de bens 
e serviços, quer seja da participação 
da força de trabalho nacional nos 
referidos projectos para, desta forma, 
garantir a maximização dos benefícios 
gerais na indústria de petróleo em 
Moçambique”, disse o administrador 
do INP, entidade reguladora do sector 
de hidrocarbonetos em Moçambique.

Para a primeira edição do iCre-
ate, foram seleccionadas 25 PME, de 
um total de 121 empresas que par-
ticiparam nos programas de imersão 
empresarial #Ideate Bootcamp orga-
nizados, também, pela Incubadora de 
Negócios e pela Eni Rovuma Basin, ao 
longo dos anos 2019 e 2020.

Giogio Vicini, DG da ENI
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Assegurado desenvolvimento de Tambara

Agricultores batem recorde 

Está assegurado o desenvolvim-
ento sócio-económico das comu-
nidades do distrito de Tambara, 
na província de Manica. Para o 
efeito, foram assinados quarta-
feira finda, durante a realização 
da 1ª Conferência de Desenvolvi-
mento de Agro-Negócios do 
distrito, vários memorandos de 
entendimento com o objectivo de 
viabilizar a promoção e coordena-
ção de iniciativas de desenvolvim-
ento do distrito.

Famílias assistidas pela Vale- Moçambique, em Tete, atingiram o recorde 
ao produzirem 80 toneladas de produtos agrícolas diversos, durante o 
primeiro semestre do ano em curso. 

Trata-se do Memorando de Enten-
dimento entre o VINSON Limited, rep-
resentado por David Gunde, e o Co-
mité de Gestão de Recursos Naturais, 
representado por Lencastro Baera, 
presidente do Comité que visa pro-
mover e coordenar a implementação 
de iniciativas de desenvolvimento 
sócio-económico das comunidades 
vivendo dentro da Coutada nr. 7, com 
vista à protecção e conservação da 
biodiversidade. 

O segundo memorando foi entre a 
Baobab Products Mozambique Lim-
ited (BPM), representada por Andrew 
Kingman, directora-geral, e a Asso-

Desde a introdução do Programa 
de Apoio à Agricultura de Cateme, os 
dados indicam um crescimento assina-
lável da produção e da produtividade. 

Com a introdução deste programa, 
a produção foi crescendo gradual-
mente, tendo atingido cerca de 40 
toneladas em 2017. Em resultado do 
alargamento das famílias abrangi-
das e dos campos de produção, du-
rante o primeiro semestre de 2021, os 
camponeses contabilizaram a maior 
produção de sempre. 

Segundo Victor Zimba, Supervisor 
de Relacionamento com as Comu-
nidades, o apoio da Vale consiste na 
oferta de sementes, fertilizantes, eq-
uipamentos e assistência técnica aos 
camponeses, através de extensioni-
stas agrários. Complementarmente, 

os agricultores cultivam culturas de 
rendimento, com destaque para o 
milho, amendoim, feijão-nhemba e 
feijão-bóer.

Iniciado em 2012, o Programa de 
Apoio à Agricultura de Cateme, da 
Vale, assiste actualmente cerca de 800 
famílias que vivem nas zonas de reas-
sentamento. A iniciativa tem por ob-
jectivo melhorar a qualidade de vida 
das famílias impactadas pelo projecto 
da Mina Carvão de Moatize, através da 
produção de cereais, leguminosas e 
hortícolas. 

Com o objectivo de garantir a 
segurança alimentar e geração de 
renda das famílias impactadas, a Vale 
também tem estado a promover a 
produção de hortas caseiras, nos quin-
tais dos reassentados em Moatize. 

ciação Chibatana Chawanami Wa-
natogola Malambe, representada por 
Mateus Denja Cinturão, e tem como 
objectivo assegurar o mercado de 
comercialização das associações de 
fornecimento de Malambe e agregar 
benefícios de 20% das quotas no ren-
dimento anual da empresa detidas 
pelas mulheres. 

O terceiro memorando foi rubri-
cado entre a Agroincubadora (Pólo 
de Incubação e Inovação para Jovens 
Empreendedores em Agro-pecuária), 
representada por Elídio Luísa Miguel, 
e o Conselho Empresarial Distrital de 
Tambara, representado por Moisés 
Diquissone Janasse, na qualidade de 
presidente do CED. 

Com este acordo, as partes preten-
dem fomentar, profissionalizar e en-
quadrar jovens e mulheres na cadeia 
de valor de criação de caprinos e bo-
vinos para auto-emprego e geração 
de rendimento, através do processo 
de incubação aberta envolvendo as 
lideranças locais.

Ainda na mesma senda foram 
assinados outros memorandos de 

entendimento entre o CED com as 
localidades de Miteme, Búzua-Sede, 
Marimanau, Nhacafula, Nhacalapho, 
Casado, Nhacolo e Sabeta, bem as-
sim memorandos entre Gajogo 
Safarilands Mozambique Limitada, 
representado pelo seu director ex-
ecutivo, Gary Goltz, e o posto admin-
istrativo de Búzua, representado pelo 
seu chefe, António Titosse, com o 

objectivo de promover e coordenar 
a implementação de iniciativas de 
desenvolvimento sócio-económico 
das comunidades vivendo dentro da 
Coutada nr. 7, com vista à protecção e 
conservação da biodiversidade. 

A assinatura destes memorandos, 
que de certo irão viabilizar o desen-
volvimento socioeconómico do dis-
trito de Tambara, foi testemunhada 

pelo Secretário de Estado em Manica, 
Edson Macuácua. 

Na sua intervenção, o Secretário de 
Estado em Manica disse que cada um 
daqueles memorandos assumidos 
deve ser traduzido numa matriz de 
actividades com cronograma, com 
acções de formação, prazos e respon-
sabilização. 

Referiu ainda que o Governo do 
distrito de Tambara deve assumir a 
proactividade e a liderança, não  fi-
cando à espera que cada um dos 
parceiros que assinou o memorando 
venha já com a matriz ou crono-
grama. 

"Que seja o Governo do distrito 
a organizar uma matriz de imple-
mentação, porque esta conferência 
havida foi catalogada como sendo 
a primeira, e nas próximas visitas de 
trabalho, que nós teremos, a nossa 
principal matéria será a monitoria da 
implementação desses memoran-
dos", disse Edson Macuácua.

Publicidade

Produção agrícola em Tete

NACIONAL



Público
Segunda-feira 04 de Outubro de 2021

20

NACIONAL

Plano de Recuperação de Cabo Delgado activo

PÚBLICO, regista-se a destruição de 
infra-estruturas económicas e sociais, 
públicas e privadas, e impactos nega-
tivos nas comunidades locais, gerando 
estado de emergência humanitário, 
devido ao agravamento de famílias 
em situação de vulnerabilidade. 

De acordo com dados do Insti-
tuto Nacional de Gestão de Desastres 
(INGD), de Agosto findo, um milhão 
de pessoas foram afectadas, sendo 
que 786.520 estão em situação de 
deslocadas por causa das acções ter-
roristas, tendo buscado refúgio em 
zonas mais seguras no sul da província 
de Cabo Delgado (cidades e distritos) e 
em outras províncias, como Nampula 

e Niassa. 
Os distritos de Metuge, Ancuabe, 

Montepuez e Chiure registam o maior 
número de deslocados, entretanto, 
o crescimento de deslocados em 
Metuge aumentou quase 6 vezes 
mais, comparativamente a Agosto de 
2020, isto é, de 6,384 para 34,484 famí-
lias, originado consequentemente au-
mentos crescentes das necessidades 
urgentes de apoio, sobretudo em 
abrigos.

Mercê deste drama humano houve 

subsistemas de ensino. 
Há também registo de destruição 

de 10 unidades sanitárias, 29 destruí-
das parcialmente e 39 vandalizadas, 
de um universo de 131 unidades.

No sector de energia, houve destru-
ição da rede eléctrica, que inclui a sub-
estação de Awasse, cujos trabalhos 
de reposição foram concluídos na 
noite do dia 22 de Setembro, com o 
restabelecimento de energia à Vila de 
Mocímboa da Praia. No terreno, estão 
em curso trabalhos de reposição dos 

ca e comércio, no sector privado, há 
registo de destruição de cerca de 4,965 
empresas de micro, pequena e média 
dimensão, das quais 295 unidades in-
dustriais, 4,504 de comércio geral e 166 
de serviços, cujos prejuízos estimam-
se, até ao momento, em 42,926.69 mil-
hões de meticais, cerca de USD 681.66 
milhões. 

A nível da banca comercial, houve 
a redução da cobertura a nível da 
província de 82.4% para 47.1%, sendo 
que estão em funcionamento 8 insti-

tuições e 29 balcões, mas em contra-
partida encontram-se encerrados 12 
balcões nos distritos de Mocímboa 
da Praia, Palma, Mueda, Macomia, 
Nangade e Muidumbe. Temporari-
amente encontram-se encerrados 4 
balcões, sendo 3 em Mueda e 1 em 
Nangade.

Nesse contexto, a província de 
Cabo Delgado apresenta desafios 
que passam pela melhoria dos prin-
cipais indicadores de desempenho 
económico e social, com destaque 
para a pobreza, que se situa em 44.8%; 
analfabetismo, com uma maior taxa 
do país de 60,7%; insuficiência e fraca 
qualidade de infra-estruturas sociais 
e económicas, incidência de doenças 
endémicas como a malária em 30,6%, 
HIV 13,8%, desnutrição 52%, doenças 
crónicas não transmissíveis, insegu-
rança alimentar e desnutrição crónica 
19%, baixa produtividade e pouca 
diversificação de produtos e serviços; 
insuficiência de mão-de-obra quali-
ficada.

Não obstante os desafios, Cabo 
Delgado possui potencialidades 
no que tange aos recursos naturais, 
destacando-se o gás natural, que se 
estima em cerca de 200 triliões de pés 
cúbicos recuperáveis, recursos min-
erais (mármore, grafite, calcário, argila, 
pedras preciosas e semi-preciosas); 
recursos faunísticos e florísticos, que 
abrangem uma das maiores áreas de 
conservação do país (Parque Nacional 
das Quirimbas e uma parte da Reserva 
do Niassa); e turismo. 

A materialização destas acções 
tem como enfoque a retoma das ac-
tividades económicas que, por sua 
vez, deverão propiciar a renda e sub-
sistência para o retorno definitivo das 
populações aos locais de origem, com 
destaque para agricultura, pesca, 

aumento de grupos em situação de 
vulnerabilidade, designadamente 
mulheres grávidas (3,879), idosos 
(9,411), crianças desacompanhadas 
(4,569) e deficientes (470), e enfrentam 
mais dificuldades de adaptação nas 
novas aldeias de reassentamento de-
finitivo, aumentando a dependência 
pela assistência humanitária.

Noutro capítulo, os terroristas 
destruíram e incendiaram infra-estru-
turas, quer económicas quanto sociais, 
públicas e privadas, destacando-se 
348 escolas primárias e 8 secundárias, 
perda de material didáctico e encerra-
mento de dois institutos técnicos, com 
cerca de 96.274 alunos dos diferentes 

ramais principais da rede de baixa ten-
são, com cerca de 50km, de ligação aos 
consumidores (baixadas).

A nível da Administração Pública, 
dados do INGD apontam para a 
destruição total ou parcial dos edifí-
cios da administração dos distritos 
de Mocímboa da Praia, Palma, Mui-
dumbe, Macomia e Quissanga.

Os ataques terroristas tiveram igual-
mente impacto no desenvolvimento 
da actividade económica da província, 
impactando negativamente no desem-
penho da economia do país em geral. 

Assim, além de causarem grandes 
danos nas actividades económicas, 
com destaque para a agricultura, pes-

Animado pelos avanços das FDS e tropas do Ruanda e da SADC no terreno

A libertação pelas Forças de De-
fesa e Segurança (FDS), em con-
junto com as forças do Ruanda e 
da SADC, dos distritos do norte 
de Cabo Delgado, afectados pelas 
acções terroristas, onde uma 
parte da população que se havia 
refugiado em outros locais já está 
gradualmente a regressar às suas 
zonas de origem, deve encontrar 
resposta imediata do lado do Gov-
erno moçambicano. Com efeito, o 
Primeiro-ministro Carlos Agostin-
ho do Rosário apresentou segun-
da-feira passada, 27 de Setembro, 
em Maputo, o Plano de Recupe-
ração da província de Cabo Del-
gado (PRCD), orçado em cerca de 
USD 300 milhões, aos parceiros de 
cooperação, em Maputo, que além 
de conter acções de reposição ime-
diata da Administração Pública, 
unidades sanitárias, escolas, en-
ergia, abastecimento de água, 
saneamento, telecomunicações, 
vias de acesso, identificação civil, 
apoio psicossocial, auto-emprego, 
sobretudo para jovens, pretende 
acima de tudo resgatar a confiança 
da população e estimular o seu re-
gresso em condições de segurança 
e meios mínimos de subsistência. 

- Avaliado em 300 milhões de dólares, sendo que aproximadamente USD 200 milhões estão destinados para a implementação de acções de curto prazo, incluindo acções de impacto imediato, 
num período de um ano

ANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

No terreno, as operações das FDS, 
em conjunto com as tropas do Ruanda 
e da SADC, permitiram a recuperação 
dos distritos de Quissanga, Mocímboa 
da Praia, Palma e Muidumbe, incluin-
do a destruição de importantes bases 
dos terroristas, como por exemplo 
Mbau, Síria 1 e Síria 2, estando neste 
momento em curso trabalhos de “lim-
peza”, visando a consolidação da segu-
rança e da estabilidade.

Em alguns destes distritos há registo 
do retorno paulatino das populações, 
embora não autorizado pelo Governo, 
às suas zonas de origem, o qual, de 
acordo com o Primeiro-ministro, deve 
ocorrer em estreita coordenação com 
as Forças de Defesa e Segurança, de 
modo a permitir um regresso seguro 
e condigno. 

Na sequência dessa dinâmica, o 
Executivo moçambicano aprovou o 
PRCD, apresentado semana finda pelo 
Primeiro-ministro Carlos Agostinho do 
Rosário, coadjuvado pela Vice-ministra 
da Economia e Finanças, Carla Lou-
veira, aos parceiros de cooperação 
internacional. 

Em linhas gerais, o documento faz 
conhecer que as acções terroristas, 
iniciadas em Outubro de 2017, em 
Cabo Delgado, afectaram com maior 
severidade os distritos de Mocímboa 
da Praia, Palma, Muidumbe, Nangade, 
Macomia, Quissanga, Meluco, Ibo e 
Mueda. Como resultado, tal como te-
stemunhou há dias a reportagem do 
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comércio e turismo. 
Por forma a restabelecer a nor-

malidade socioeconómica de Cabo 
Delgado, a estratégia de intervenção 
contempla duas fases, sendo a primei-
ra de curto prazo, com uma duração 
de um ano, e a segunda, que incorpora 
acções de médio prazo, com um hori-
zonte temporal de três anos.

RESPOSTAS IMEDIATAS DO 
GOVERNO

Após a apresentação, o Primeiro-
ministro Carlos Agostinho do Rosário 
fez saber aos parceiros de cooperação 
de Moçambique que as Forças de De-
fesa e Segurança (FDS), em conjunto 
com as forças do Ruanda e da SADC, 
estão a libertar os distritos do norte de 
Cabo Delgado das acções terroristas.

“Esta situação transmite-nos confi-
ança de normalização gradual da vida 
nestes distritos”, disse, acrescentando 
que “uma parte da população que se 
havia refugiado em outros locais já 
está, gradualmente, a regressar para os 
distritos de Quissanga, Mocímboa da 
Praia, Palma e Muidumbe”. 

Referiu ainda que o regresso da 
população às suas zonas de origem 
deve ocorrer em estreita coordenação 
com as Forças de Defesa e Segurança, 
de modo a permitir um regresso se-
guro e condigno. 

“Esta dinâmica tem que encontrar 

resposta imediata do lado do Governo, 
através da criação de condições que ga-
rantam a reposição da autoridade ad-
ministrativa, das infra-estruturas básicas 
e serviços públicos essenciais, tais como 
unidades sanitárias, abastecimento de 
água, saneamento, telecomunicações, 
vias de acesso, energia, protecção social, 
de entre outros”, apontou. 

Esta resposta imediata do Governo, 
segundo Carlos Agostinho do Rosário, 
inclui a disponibilização de kits de in-
sumos agrícolas para o relançamento 
da produção agrícola, por forma a 
capitalizar a época chuvosa que está 
prestes a iniciar. 

Aliás, algumas dessas acções de 
resposta imediata já estão a ser imple-

mentadas no terreno, com a participa-
ção de instituições governamentais, 
parceiros de cooperação, empresas 
públicas e privadas. 

A título de exemplo, o Primeiro-min-
istro apontou a assistência em bens ali-
mentares e não alimentares, incluindo 
kits de abrigo para as populações dos 
distritos de Quissanga, Nangade, Ma-
comia, Palma e Mocímboa da Praia; 
a retoma gradual do pagamento do 
Subsídio Social Básico, no âmbito 
da protecção social nos distritos de 
Nangade, Mueda, Quissanga, Ibo e 
Macomia; reposição da subestação 
de Awasse, que viabilizou o restabe-
lecimento do fornecimento de energia 
em Mueda, Nangade e Mocímboa da 
Praia; reabertura de um banco comer-
cial em Mueda e restabelecimento da 
rede de telefonia móvel em Mocím-

boa da Praia e Palma, e em curso está a 
reabilitação da estrada 19 de Outubro-
Quissanga-Sede. 

“Como se pode depreender, já inicia-
mos com a materialização de acções 
concretas de emergência no âmbito 
da reconstrução dos distritos do norte 
de Cabo Delgado”, sublinhou o gover-
nante, tendo de seguida indicado que o 
plano de reconstrução de Cabo Delga-
do, aprovado pelo Governo, é um plano 
de emergência para recuperação pós-
conflito que pretende criar condições 
para a reconstrução e funcionamento 
normal dos distritos recuperados do 
norte de Cabo Delgado. 

Segundo Carlos Agostinho do 
Rosário, este plano complementa as 
acções que já estão a ser implemen-
tadas na província de Cabo Delgado, 
no âmbito do Plano Económico e So-
cial (PES) e da ADIN, no contexto do 
desenvolvimento das províncias do 
Norte do país, assim como do INGD, 
no âmbito da assistência humanitária. 

Quanto ao orçamento, o Primeiro-
ministro indicou estar orçado em cerca 
de USD 300 milhões, sendo que aproxi-
madamente USD 200 milhões são 
destinados para a implementação de 
acções de curto prazo, incluindo acções 
de impacto imediato/ “quick wins”. No 
encontro, os parceiros de cooperação 
deixaram promessas de aprofundar o 
plano e avaliar as formas de mobiliza-
ção de fundos para o financiamento.
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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

Alcance Editores promove 
literatura jurídica Lançada primeira 

obra científica sobre Estudos 
Organizacionais

Maputo lança-se às feiras 
de turismo

A Associação Moçambicana de 
Juízes (AMJ) e a Alcance Editores 
assinaram terça-feira, em Maputo, 
um Memorando de Entendimen-
to (MdE), que tem por objectivo 
a materialização da colaboração 
institucional entre as duas en-
tidades, por um período de dois 
anos. Trata-se de um acordo com 
o qual se pretende estimular a 
publicação e divulgação de tra-
balhos dos associados da AMJ e 
ainda a edição de obras de litera-
tura jurídica e geral pela editora 
Alcance Editores.

Teve lugar no passado dia 28 de Setembro a cerimónia de apresentação 
da revista Estudos Organizacionais, promovida pelo Instituto Superior 
Monitor. A cerimónia contou com a presença de investigadores, pro-
fessores e corpo discente da instituição, tendo sido transmitida online 
através do canal de youtube.

A província de Maputo vai experimentar um novo desafio, que com-
preende a organização de feiras anuais de turismo, tendo como pro-
motor a Associação Provincial de Turismo de Maputo (APTURMA), com 
enormes benefícios para os operadores do ramo.

Na ocasião, o presidente da AMJ, 
Carlos Mondlane, explicou que a par-
ceria com a Alcance Editores visa dis-
ponibilizar aos juízes uma plataforma 
para a colocação e difusão dos seus 
pensamentos, devido ao embaraço 
da doutrina de outros países, que não 
são necessariamente consentâneos 
com a evolução do Direito moçam-
bicano.

“Com este acordo pretendemos, 
por um lado, elevar o nível técnico 
dos magistrados judiciais e, por outro, 
disponibilizar à sociedade moçambi-
cana tudo aquilo que resulta de uma 
reflexão por parte dos aplicadores do 
Direito em Moçambique. A parceria é 
importante para nós, na vertente de 
permitir que os juízes moçambicanos 
passem a escrever sobre matérias de 

De acordo com o Prof. Doutor Car-
los Mussa, coordenador da publica-
ção e director do Instituto Superior 
Monitor, a revista pretende contribuir 
na formação e divulgação do conheci-
mento científico-técnico, constituindo 
o lugar onde docentes, investigadores 
e discentes da instituição podem pub-
licar os seus trabalhos. 

Nas palavras do director-geral, 
"várias décadas após a abertura de 
Moçambique à economia de mer-
cado ainda faltava uma publicação 
científica e regular direccionada para 
os estudos organizacionais, que pro-
movesse análises a partir de contextos 
moçambicanos e que nos ajudasse a 
compreender as dinâmicas do país". 

No primeiro número, aborda-se 
diversas temáticas de liderança, negó-
cios informais, comunicação orga-
nizacional, mas também aspectos rela-
cionados com o papel do professor no 
ensino à distância ou com o impacto 
social da Covid-19, entre outros temas.

O primeiro número da revista foi so-
bretudo dinamizado por professores do 
Instituto Superior Monitor, no âmbito 
de pesquisas integradas em programas 

A feira, que contará com uma identi-
dade e manifesto próprios, vai ter lugar 
numa base anual na Ponta D’Ouro, 
oferecendo um menu diversificado 
de expositores que procuram desde 
cliente para os serviços de hotelaria e 
gastronomia, a promotores que pro-
curam pelos investidores ou investi-
dores que procuram por empreendi-
mentos.

 Nesta feira, os intervenientes do sec-
tor contarão ainda com a possibilidade 
de avaliar e discutir o aprimoramento 
das políticas e regulamentação através 
de fóruns sobre estas temáticas. 

Testemunharam ao lançamento 
desta plataforma o administrador 

de mestrado ou de doutoramento, mas 
também de estudantes da instituição, 
sobretudo de cursos de mestrado em 
Gestão de Recursos Humanos, em So-
ciologia do Trabalho e das Organizações 
e em Direito Empresarial.

do distrito da Matola, o director pro-
vincial da Cultura e Turismo, o secre-
tário da Cultura da Embaixada da In-
donésia, o administrador da Área de 
Protecção de Maputo, entre demais 
convidados da classe empresarial da 
província.  

A APTURMA é uma associação re-
centemente criada com o objectivo 
de estruturar o sector privado actu-
ante no sector do turismo, ao nível da 
província de Maputo, e nessa base 
contribuir para o desenvolvimento do 
turismo ao nível da qualidade de ser-
viços, dos incentivos ao investimento 
e da exposição de Moçambique nos 
mercados regionais e internacionais. 

interesse e, ao mesmo tempo, oferecer 
à sociedade moçambicana tudo aq-
uilo que versa sobre o Direito moçam-
bicano”, referiu Carlos Mondlane.

Por sua vez, em representação da 
Alcance Editores, Sérgio Pereira, indi-
cou que o MdE é oportuno para a sua 
instituição, na medida em que pas-
sarão a produzir mais livros que ven-
ham da AMJ, quer sejam de Direito, 
literatura ou contos infantis.

“Nós, como editora, vamos, no âm-

A revista Estudos Organizacionais 
constitui um espaço privilegiado para 
o debate académico crítico, científico 
e técnico sobre diversas áreas e ma-
térias que interessam a comunidade 
académica e a sociedade em geral. 
Neste primeiro número, inaugura-se 
uma etapa de pesquisa científica no 
Instituto Superior Monitor.

bito deste MdE, identificar a qualidade 
dos livros que possam surgir e ainda 
dar uma resposta positiva daquilo que 
serão as obras finais resultantes deste 
acordo em momento oportuno”, con-
cluiu Sérgio Pereira.

Importa referir que a AMJ e a Al-
cance Editores comprometem-se a re-
alizar seminários envolvendo diversas 
individualidades nacionais e interna-
cionais, na difusão de temas que visam 
estimular a literatura jurídica e geral.

Foto de Família

Pelo Instituto Superior Monitor 

Com a Ponta D’Ouro a acolher a iniciativa
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(Episódio da otília nghilitshi)

DOENÇA MÁGICA-KUTSAMIWA (10)

VAKITHY NYAMBUWE

O conselho da família fez reunião 
para estudo das vantagens e desvan-
tagens no que diz respeito às duas 
mulheres viverem na mesma casa. 
Constataram que a história reprova 
que vivam na mesma. Realçaram a 
ocorrência amarga vivida pelas duas 
mulheres do Alcan acima referida. É 
do conhecimento geral que a dádiva 
de dar filhos até hoje é apreciada de 
ser atribuído à vida. Porque é o garante 
da persistência da espécie. Não seria o 
Homem isentar-se desse princípio. Ele 
gosta muito de ver, de tocar e apre-
ciar com tanta estima os frutos do seu 
amor com seu cônjuge. 

A Penina, porque usufruía desse 
prazer, criou nela a vaidade e, conse-
quentemente, subestimava a outra, 
usando palavras simbólicas de conteú-
do injurioso; lógico, a Ana ficava triste, 
gerando desentendimento na família.

O conselho familiar do Sarmento 
seguiu o artigo social em forma da 
gíria que diz: Que se enrole a pele do 
quadrúpede antes que seque. Então, 
antes da irmã mais nova ser contami-
nada de seiva venenosa, oriunda das 
referidas malfalantes, definiu a con-
strução de outra residência, um pouco 
afastada da principal, na qual iria ficar 
a mais nova. É pressuposto que foi 
nestes atritos que terá sido parte in-
tegrante que originou a excisão das 
famílias alargadas. Mas ali, no cantinho 
dela, era incutida a saber respeitar a 
irmã e registar na mente que os filhos 
que gerava eram da pertença da irmã 
mais velha.

 
Coincidentemente, o Código da lei 

da família na era colonial, no que diz 
respeito a poligamia, não fazia parte. 
Embora o colono soubesse que era 
prática dos indígenas, mas não con-
stava o artigo que desse a luz verde, 
a quem quer que seja, aparecer no 
posto de recenseamento popular, 
para registo das famílias acompan-
hado de duas mulheres ou mais, para 
registar a cada mulher e respectivos 
filhos. Mas sim registava-se o marido 
e a Nkosikazi, a mulher principal, e, em 
nome desta, eram registados todos 
os filhos, incluindo os das outras. E as 
outras mulheres perfilavam na lista de 
agregado familiar. Ou simplesmente 
elementos a cargo do fulano, referindo 

o nome do próprio marido. Assim, a 
Nkosikazi já via seu nome patente nas 
cadernetas indígenas naqueles filhos 
que legitimavam a sua posse. Convém 
ouvir as mágoas dela:

"...Fiquei quinze anos de casada sem 
ter filhos legítimos. Claro que a preocu-
pação não era somente minha, tam-
bém do meu marido, assim como a 
família e familiares; sem excluir a socie-
dade (representada pela vizinhança). 
Mas existiam as pessoas com pouca 
clarividência na vida, sem escrúpulo 
no raciocínio, concretamente algumas 
irmãs e primas do meu marido, casa-
das, cuja sorte as sorriu no casamento 
delas, pois, no mês que se juntaram 
com os maridos pelo casamento con-
ceberam, e outras que não se segu-
raram foram levadas, coercivamente, 
aos maridos porque estavam grávidas.

Algumas destas foram mentoras 
que dirigiram (bocas cheirosas à la-
trina), directa ou não a mim, palavras 
deleitosas. Diziam que eu não tinha 
utilidade, porque só comia em vão, 
pois eu não fazia filhos, nessa óptica, 
eu extinguia o apelido da família. Fa-
lavam da comida parecendo que elas 
traziam oferta e eu de braços cruzados. 
O que eu comia era do meu suor. Não 
queriam entender no que eu padecia.

Eu sofria de fortes cólicas, nas vé-
speras e ao longo do meu círculo 
menstrual. Eu sentia dores-fantasma! 
Que já mais cessavam. Mesmo que eu 
tomasse o melhor remédio do tempo, 
nem dava a entender que tinha toma-
do algo calmante, para não me arriscar 
a dizer que, para outras pessoas, era o 
remédio pronto para curar.  

Olha, Senhor Vakithy! Acabei três 
anos à procura da minha vida. O meu 
doutor tradicional, erudito nestas 
façanhas, medicou-me o remédio 
e comecei a tomar, obedecendo na 
íntegra o horário e as medidas da sua 
instrução. Pouco a pouco o efeito do 
medicamento destruía a dita muralha. 
De facto era impressionante, indis-
critível e arrepiante o que era expelido 
por “debaixo” de mim! Him! Que cheiro 
e nojo! Criava náuseas!"

À medida que ela descrevia a sua 
situação do triste passado via-se que 
dizia com tanta emoção, provando 
que a mentira não tinha espaço nesta 
história. Era a nitidez que dizia, pois o 
ritmo das palavras dela formava ala-
vanca que desmontava a tristeza que 
morava no seu "dentro" e a trazia na 
superfície da pele. És a razão, via-se 
o erguer dos pêlos e dos cabelos o 
consequente arrepio da mesma que, 
também em resposta, mudou o seu 
aspecto liso e suave, levantou-se for-
mando pequenas elevações como 
quando se queixava do frio. Assim. Ela 
continuou:

CINEMA

007: Sem Tempo Para Morrer 

Snake Eyes: A Origem de G.I. Joe

Dois meses depois do encerra-
mento das salas de cinema devido 
à pandemia da Covid-19, o cinema 
regressa com uma estreia de peso: 
007- Sem Tempo Para Morrer, de 
Cary Joji Fukunaga (realizador de 
Sem Nome, Jane Eyre, ou das séries 
Maniac e True Detective), que marca 
o 25º filme da saga de James Bond, 
o famoso agente secreto ao serviço 
de Sua Majestade com licença para 
matar, conhecida personagem criada 
por Ian Fleming (1908-1964), e é tam-
bém a despedida do actor Daniel 
Craig na personagem de Bond, de-
pois de Casino Royale (2006), Quan-
tum of Solace (2008), Skyfall (2012) 
e Spectre (2015).

Após vários adiamentos devido à 
pandemia da Covid-19 e a troca de re-
alizador – devido a “divergências criati-
vas” com o estúdio, Danny Boyle (real-
izador de Quem Quer Ser Bilionário?, 
2008, ou T2 Trainspotting, 2017) saiu 
do projecto e deu lugar a Cary Joji Fu-
kunaga –, o filme tem tudo o que os 
fãs querem e gostam: cenas de acção 
empolgantes, perseguições grandio-
sas de tirar o fôlego, “bond girls”, muitos 
uísques e martinis, apetrechos inven-
tivos, um vilão caricato e uma banda 
sonora condizente (de Hans Zimmer).

Fato preto, gravata borboleta, arma 
em mãos, posição de ataque, cabelo 

Ninjas, os assassinos silenciosos do 
Oriente, candidataram-se a uma vaga 
na cultura pop no fim dos anos 1970, 
a partir das co-produções entre Hong 
Kong e Coreia do Sul com Mun Kyong-
sok, mais conhecido como Dragon Lee, 
e das BDs da Marvel com a assassina 
Elektra, forjadas na pena de Frank Miller.

O fascínio provocado por figuras 
mascaradas, armadas com lâminas 
e bastões dos mais exóticos, abriram 
precedentes para a criação de um 
filão B, que se alinha com a explosão 
do sucesso dos filmes de Bruce Lee, e 
dos sucessivos filmes de ninjas como 
o de Franco Nero (protagonista de 
Ninja, o Imbatível, de Menahem Go-
lan) até as irmãs Lana Lilly Wachowski 
(como produtoras de Ninja Assas-
sin), passando por Michael Dudikoff, 
na franquia American Ninja, iniciado 
em 1985 (que chegou até ao sexto 
capítulo).

Snake Eyes (inspirado em bonecos 
de acção da Hasbro) enquadra-se num 
desses famigerados filmes de Ninjas, 
de produção americana. Em 2009, GI 
Joe iniciou a franquia nos cinemas com 

bem cortado, ar sorrateiro; estes são 
apenas alguns dos pré-requisitos he-
reditários para considerar-se um 007.  

O filme começa com uma bela 
sequência de cenas sobre o passado 
de Madeleine (Léa Seydoux), que nos 
apresenta também o vilão do filme, 
Safin (Rami Malek). Ela está muito feliz 
nas férias românticas com o reformado 
agente James Bond na Jamaica. Mas 
tamanha calmaria logo é interrom-
pida por um atentado e pelo pedido 
de ajuda do amigo Felix Leiter (Jeffrey 
Wright), da CIA, numa missão de res-
gate do cientista Valdo Obruchev (Da-
vid Dencik), sequestrado por uma rede 
criminosa que eles tentam descobrir 
qual é. Mas, o que mais causa intriga 
é que a trama gira em torno de uma 
espécie de vírus cuja reacção no corpo 

humano é mortal!
Para desvendar todo o mistério e 

salvar o mundo dos “maus da fita”, Bond 
vai contar com a ajuda de Madelaine, 
M (Ralph Fiennes), Moneypenny (Nao-
mie Harris), Tanner (Rory Kinnear) e Q 
(Ben Whishaw), para além da nova 007, 
Nomi (Lashana Lynch).

A realização de Cary Joji Fukunaga 
resgata elementos de filmes antigos da 
saga e coloca todo o tipo de armas nos 
confrontos, muitos tiros e explosões e 
equilibra as transições dos momentos 
de acção para os mais intimistas. Uma 
realização sóbria tanto quanto baste 
para este tipo de filmes.

E atenção: lembre-se de manter as 
mãos higienizadas e a máscara no rosto 
o tempo todo!

Em exibição na NU Metro

A Origem da Cobra, abocanhando 
cerca de 300 milhões de USD. A se-
quência, Retaliação (2013), arrecadou 
375 milhões de verdinhas! Claro que 
Hollywood não deixa crédito em mãos 
alheias e aí está o terceiro tomo: Snake 
Eyes: A Origem de G.I. Joe, de Robert 
Schwentke, cujos trabalhos recentes 
foram Insurgente (2015), Convergente 
(2016) e O Capitão (2017).

Através de um flashback nos pri-
meiros minutos, vemos a infância 
do personagem Snake Eyes (Henry 
Golding) para mais tarde nos colocar 

no presente, onde ele sobrevive num 
cenário hostil após os trágicos acon-
tecimentos vistos no anteriormente. 
A fórmula não varia muito nesta parte 
em comparação com filmes ou enre-
dos que seguem o mesmo padrão: 
nosso herói salva a vida de uma pes-
soa e em troca esta oferece-lhe uma 
vida melhor, para isso o leva para sua 
terra natal, neste caso de Tóquio, Japão. 

Acção em piloto automático, com 
muitos tiros, perseguições e lutas inter-
mináveis à moda ninja.

Em exibição na NU Metro
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O anúncio do encontro para breve, en-
tre o Executivo moçambicano e gestores da 
petrolífera francesa, mostra que o Governo não 
está adormecido, estando tudo a fazer para 
permitir a viabilização do projecto de explora-
ção de gás natural, na Área 01 da Bacia do Ro-
vuma. Por isso, aguardamos que esse encontro 
decorra da melhor forma e que o Governo con-
siga abordar com a Total as melhores questões 
de segurança relacionadas com o projecto, que 
é pano de fundo de tal encontro.

O facto, dado a conhecer pelo ministro dos 
Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, acon-
tece na sequência dos avanços que a Força 
Conjunta Moçambique, Ruanda e SADC tem 
estado a registar no Teatro Operacional Norte, 
onde combate o terrorismo. Esta notícia abre 
novas perspectivas sobre o regresso do consór-
cio liderado pela Total, que suspendeu as activi-
dades do projecto “por força maior”, depois do 
ataque à Vila de Palma.

Para já, conforme Tonela, “há um mecanismo 
de discussão com a direcção da Total sobre os 
assuntos associados à implantação do pro-
jecto”, detalhando que “uma das condições 
estabelecidas para a retoma do projecto é a 
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garantia de segurança, estabilidade e regresso 
da população às zonas onde o projecto será 
implantado”.

Enquanto o Executivo de Filipe Nyusi se pre-
para para o “meeting”, o mais esperado com 
o investidor, percebemos que o CEO da Total 
referiu-se, há dias, que “espera que o projecto 
entre em operação em 2026”, o que quer dizer 
que há indicações para que, no próximo ano, 
este retome as actividades.

A explicação de Tonela acontece pouco 
tempo depois do ministro da Economia e Fi-
nanças, Adriano Maleiane, ter avançado, numa 
conferência organizada pelo Banco Africano 
de Desenvolvimento, um dos financiadores do 
projecto, que há esperança de que os trabal-
hos, na Península de Afungi, retomem antes do 
prazo de um ano dado pela Total ao Governo 
de Moçambique para resolver o problema de 
insegurança.

No terreno, a perspectiva é boa, porque a 
paz está a manter-se, as pessoas deslocadas 
estão a voltar às suas casas, e o Governo está 
neste momento a criar condições para que as 
pessoas regressem às suas zonas de residência 
com segurança.


