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DESTAQUE
No processo de contratação das “dívidas ocultas”

Ernesto Gove e Silvina de Abreu na BO
- Entretanto, juristas ouvidos pelo PÚBLICO defendem que os gestores públicos que emitiram pareceres e assinaram documentos favoráveis para a contratação das dívidas ilegais, a coberto do argumento de que sofreram pressões, devem ser responsabilizados disciplinar e criminalmente
O julgamento do processo das
“dívidas ocultas” continua na ordem do dia e, esta segunda-feira,
o juiz Efigénio Baptista, da 6ª
Secção Criminal do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, vai
ouvir como declarantes Ernesto
Gove, antigo Governador do Banco de Moçambique, e Silvina de
Abreu, Administradora do Banco
Central, e na terça-feira está prevista a audição de Neusa Matos,
antiga assessora jurídica do exPresidente da República, Armando Guebuza, e Elónio Muiane, um
engenheiro de construção civil.
Entretanto, juristas ouvidos pelo
PÚBLICO defendem que os argumentos aduzidos pelos declarantes, nomeadamente Joana
Matsombe, Elsa Chambal e Telma
Gonçalves, de que assinaram contratos, emitiram pareceres e todo
o tipo de documentação que avalisou as garantias e contratos de
financiamento dos empréstimos
porque foram pressionados pelos seus superiores hierárquicos,
e que tinham receio de perder os
seus empregos, não procedem, e
avisam que caso o Estado moçambicano não responsabilize estes
gestores estará a criar um grave
precedente no rigor e disciplina
que se pretende na actuação dos
gestores públicos no processo de
gestão do bem público.

ANSELMO SENGO
Email: sengoans@yahoo.co.br
No entanto, ao longo da semana
passada, alguns funcionários seniores
do Banco de Moçambique que antecederam a ida, esta segunda-feira, à
tenda da BO de Ernesto Gove e Silvina de Abreu, principalmente Joana
Matsombe, apontada como tendo
autorizado a contratação da dívida
da EMATUM, no valor de 850 milhões
de dólares, disseram ao Tribunal que
o processo foi “sui generis”, e Joana
Matsombe afirma que só assinou
porque era número três da hierarquia
do Banco, uma vez que Ernesto Gove,
governador, e António Pinto de Abreu,
vice, estavam de férias.
“Assinei por pressão e urgência. Fi-lo
porque o colega e também administrador, Waldemar de Sousa, disse que
era urgente e que havia pressão de
fora. O processo não obedeceu aos
procedimentos legais. Foi ‘sui generis’
porque não levou dois dias a tramitar,
embora a sua complexidade exigisse
mais dias. Por causa dessa pressão
externa, o assunto tinha de ser célere
e não levar muito tempo no banco”,
declarou Joana Matsombe.
Prosseguindo, disse que autorizou
o processo porque o expediente
vinha com garantias emitidas pelo
Ministério das Finanças e o contrato

Silvina de Abreu, declarante

de financiamento assinado, o que era
um facto consumado; ao Banco de
Moçambique só competia fazer a sua
parte, homologando o expediente, e
sendo uma servidora pública.
“Limitei-me a autorizar, acreditando
estar a agir de boa-fé e que o Estado
estava comprometido com o assunto
de segurança. Como era um assunto
do Estado, a lei não se aplica”, referiu a
declarante Joana Matsombe, tendo de
seguida frisado que “não podia fazer
outra coisa, a menos que eu quisesse
perder o meu pão. Nunca duvidei de
algo que viesse do Estado”.
No mesmo diapasão alinhou Elsa
Chambal, também funcionária do
Banco Central, que na altura era uma
das responsáveis de uma das divisões
do Banco de Moçambique.
Para Chambal, “numa das vezes
recebi uma chamada em que Eugénio Matlaba dizia que estávamos a
brincar com coisas sérias e o que nós
devíamos fazer era simplesmente assinar a carta de autorização porque
era urgente, por se tratar de assunto de
defesa e segurança. Isaltina Lucas também pressionou para que se assinassem os documentos. Efectivamente,
ficámos convencidos de que havia um
problema de segurança que era preciso resolver”, justificou-se a declarante.
AindaaoTribunal,ElsaChambaldisse
que“Isaltina Lucas, directora doTesouro,
perguntou o que estão a analisar se já
estava tudo feito. Ligou a ameaçar para
assinar o contrato, tudo com carácter de
urgência. Concentrámo-nos mais na
parte financeira do contrato e não nos
equipamentos a serem fornecidos”.
Igualmente funcionária do Banco
de Moçambique, na altura chefe de
Serviços no Departamento de Es-

Entretanto, juristas contactados pela
reportagem do PÚBLICO entendem
que os argumentos aduzidos pelos
declarantes de que assinaram contratos, emitiram pareceres e todo o tipo
de documentação com base em informação que não foi objecto do mínimo
de escrutínio, muita dela falsa, alegadamente porque foram pressionados

de gestão do bem público.
Acrescentaram que este argumento
não pode ser tido em consideração
pelas instâncias de justiça, nomeadamente pela Procuradoria-Geral da
República e o Tribunal Administrativo,
na medida em que a lei protege os funcionários públicos e os trabalhadores
em geral de executarem tarefas que
tenham consciência ou conhecimento
que provêm de comandos ilegais.
Com efeito, o Estatuto Geral dos Funcionários e Agente do Estado estabelece que nenhum funcionário público é
obrigado a executar tarefas ilegais.
Daí que, explicam os juristas, “estes

aqueles pareces e /ou assinar toda a
documentação referente à contratação daquelas dívidas”.
E, prosseguem, ao não ter recusado, colocaram-se numa situação
bastante delicada, e é por isso que
devem ser responsabilizados, pois
dever-se-á presumir que a sua actuação não foi diligente.
“Nos termos do Estatuto Geral dos
Funcionários e Agentes do Estado,
mais em concreto na parte relativa aos
deveres dos funcionários públicos, é lá
referido que os funcionários públicos
devem desempenhar as suas funções com todo o zelo, competência e
diligência”, explicam, para de seguida
observarem que “a forma como os
contratos foram assinados, os pareceres foram emitidos e outra documentação relevante, mostra claramente
que foram violados os deveres de zelo,
competência e diligência adstritos aos
funcionários públicos”.
É por isso que entendem os juristas
que ao nível disciplinar, particularmente
para aqueles funcionários que ainda se
encontram no activo, tal sancionamento deverá ser feito por prova inequívoca
de violação destes deveres básicos dos
funcionários públicos envolvidos.
“Deverão, assim, ser instaurados os
competentes processos disciplinares,
porque ao não serem autuados, dificilmente o poderão fazer em situações
futuras, na medida em que estar-se-á a
criar um mau precedente”, alertam os
nossos entrevistados.
A nível criminal, as nossas fontes
consideram igualmente que tam-

pelos seus superiores hierárquicos e
que tinham receio de perder os seus
empregos, não procedem, e avisam
que caso o Estado moçambicano não
responsabilize estes gestores estará a
criar um grave precedente no rigor e
disciplina que se pretendem na actuação dos gestores públicos no processo

gestores públicos que hoje alegam
que procederam como tal conscientes
de que estavam a violar a lei, mas nada
poderiam ter feito pois estavam a ser
pressionados pelos seus chefes, poderiam muito bem ter lançado mão desta prerrogativa que a lei lhes confere,
isto é, deveriam ter recusado emitir

bém deverá haver responsabilização
porque, para todos os efeitos, estes
funcionários acabaram conscientemente por ter um papel relevante no
processo que defraudou o país em
2.2 biliões de dólares, pois sabiam que
aqueles projectos não tinham sustentabilidade nenhuma.

Ernesto Gove, declarante

trangeiro, declarou ao Tribunal que
sofreu muita pressão do réu António
Carlos do Rosário
RESPONSABILIZAÇÃO DE
DECLARANTES
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DESTAQUE
ANSELMO SENGO
Email: sengoans@yahoo.co.br
O INSS foi sempre motivo de notícia,
sobretudo quando se trata de dinheiro. Por isso, o PÚBLICO, depois de
acompanhar uma reportagem que
dava conta de uma suposta “aprovação de subsídios milionários” pelos
membros do Conselho de Administração do INSS, para seu próprio benefício, desencadeou uma investigação
para perceber os contornos.
Nisso, o jornal apurou que em 2017
o Governo uniformizou, através do Decreto 75/2017, de 27 de Dezembro, os
procedimentos e instituiu limites para
as despesas com habitação, subsídio
de renda de casa, arrendamento de
imóveis, combustíveis e comunicações, clarificar os requisitos de mudança de carreira e critérios de pagamento
de bónus especial, uniformizar a percentagem do subsídio de localização e
melhorar os mecanismos de controlo
dos critérios de pagamento do subsídio de adaptação.
Em 2018, através do Decreto
81/2018, de 21 de Dezembro, reviu o
regime jurídico de alienação de viaturas do Estado, bem como as formas
de aquisição e aluguer. Estabelece ainda, no artigo 16, que os funcionários e
agentes do Estado que exerçam cargos
de direcção, chefia e confiança beneficiam do subsídio de início de funções,
cuja atribuição exonera o Estado da
alienação de viatura individual ou pagamento de encargos aduaneiros.
Todavia, da investigação a reportagem do PÚBLICO apurou que o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)
é um instituto público, criado através
do Decreto 17/88, de 27 de Dezembro,
e nos termos do artigo 2, n°1, deste decreto, tem personalidade jurídica e goza
de autonomia administrativa, financeira
e de património próprio.
Ademais, no âmbito da organização
e funcionamento, o INSS enquadra-se,
de acordo com o artigo 94, n°1, alínea
a) da Lei 7/2012, de 8 de Fevereiro, que
aprova a Lei de Base da Organização
e Funcionamento da Administração
Pública – LEBOFA, na administração indirecta do Estado, integra o regime especial e rege-se por normas próprias.
Portanto, é exactamente na base
deste regime especial que os instru-

“Invocar que cometeram aquelas
ilegalidades porque estavam a ser pressionados pelos seus chefes é o mesmo
que o Juiz aceitar a justificação do réu,
que diz que cometeu o crime pois não
tinha conhecimento que aquele facto
era crime”,salientaram os juristas.
Por outro lado, defendem que deve
haver lugar à responsabilização criminal,
namedidaemquealgunsdaquelesfuncionários públicos que emitiram aqueles
pareceres e assinaram contratos, conscientesdagravidadedosfactos,acabaram
por se beneficiar ao serem contemplados nos órgãos sociais da EMATUM,
ProÍndicos e MAM, e nessa qualidade
passaram a auferir salários e benefician-

Contrariamente ao regulamento de 2018

mentos de gestão da instituição são
aprovados pelo Conselho de Administração, cuja composição integra os
financiadores do sistema, quais sejam
os empregadores (CTA-Confederação das Associações Económicas de
Moçambique) e os trabalhadores
(OTM-CS/ Organização dos Trabal-

hadores de Moçambique- Central
Sindical) em número paritário com o
Estado.
Com base neste regime especial, o
INSS possui um regime diferenciado
quer remuneratório quer de regalias
sociais, incluindo de afectação e alienação de viaturas, aprovado pelo Con-

selho de Administração, nos termos
da legislação vigente.
Na mesma senda, foi possível constatar que, afinal, o regulamento de
afectação e alienação de viaturas no
INSS existe e vigora há mais de 20 anos,
e que o mesmo vem sendo actualizado ao longo do tempo.

A última actualização, segundo
informações que tivemos acesso, foi
em 2018, e é lá onde estão definidos
os escalões dos dirigentes do INSS e as
respectivas cilindradas.
Esta actualização visava melhorar os
mecanismos de gestão e fazer a contenção de despesas, e foi na sequência
disso que em 2021 corrente o Conselho de Administração do INSS decidiu introduzir o subsídio de início de
funções, criado pelo artigo 10 do Decreto 75/2017, de 27 de Dezembro, e
fixou o limite de 75 porcento do preço
de referência da viatura definida para
cada escalão do dirigente em causa.
Esta medida tomada pelo actual
Conselho de Administração, segundo
especialistas, veio minimizar os custos
para o INSS, tendo em conta que, com
a alienação da viatura, a instituição
apenas paga 75 porcento do valor
do custo da viatura e deixa de se responsabilizar com as despesas com
seguros, dispositivos de segurança,
manutenção regular, bem como com
os respectivos acessórios da viatura
adquirida.
Por outras palavras, com a atribuição deste subsídio aos membros
de direcção, chefia e de confiança o
INSS deixou de gerir a frota de carros,
com todas as possíveis implicações em
termos de custos.
A título exemplificativo, com este
exercício e em comparação com o
regime do regulamento de 2018 que
consistia na atribuição de viaturas, a
introdução do subsídio de início de
funções permitiu ao INSS poupar mais
de 14,9 milhões de meticais.
Por isso, “ao contrário das mentiras
de alguns intriguistas e ambiciosos em
assaltar o poder, esta decisão de introduzir o subsídio de início de funções é
uma clara demonstração de melhoria
na gestão e contenção de despesas.
Poupar 14 milhões de meticais é uma
grande obra, que só gestores sérios e
preocupados em bem servir podem
tomar essa decisão”, disse um exmembro de direcção do INSS.
Refira-se que o INSS celebrou este
ano (2021) 33 anos da sua criação e
32 da criação do Sistema de Segurança Social Obrigatória, numa altura
que se encontra empenhado na sua
modernização, tendo em vista melhor
servir aos cidadãos.

do-se de outras regalias.
“Por isso, o argumento de que assinaram aqueles documentos ilegais
porque foram pressionados fica esvaziado, na medida em que, por outro
lado, aceitaram tirar benefícios de um
acto que hoje dizem que sabiam que
era ilegal. Devem por força deste seu
papel ser responsabilizados criminalmente como cúmplices”, frisaram.
Até porque em Direito há uma máxima que diz que a ignorância da lei não
exime o infractor de responsabilização
criminal. Neste caso em particular das
“dívidas ocultas”, os nossos entrevistados afirmam que a situação vai mais
longe e é mais grave na medida em

que estes funcionários cometeram
aquelas irregularidades e todos eles
afirmam que tinham consciência da
ilegalidade dos seus actos.
“Não há, portanto, espaço para
desresponsabilizar estes funcionários
públicos com o argumento da suposta
pressão exercida, porque eles tinham
mecanismos de defesa previstos no EstatutoGeraldosFuncionárioseAgentes
do Estado, na Lei da Probidade Pública
e demais regulamentação existente no
país, e nada fizeram”,indicam.
Ademais, as nossas fontes esclarecem que muitos destes gestores públicos auferiam simultaneamente salários
em duas instituições do Estado, como

administradores executivos e ou como
administradores não executivos.
“Este facto mostra de per si que eles
estavam conscientes da violação da Lei
de Probidade Pública, que impede que
um funcionário público receba simultaneamente salários em duas instituições
do Estado”,sublinharam as fontes.
Por isso, concluem os juristas afirmando que, ao não se responsabilizar
estes gestores públicos pelo seu papel
no calote, estar-se-á a criar um grave
precedente no funcionalismo público e
no rigor e disciplina que se pretende dos
funcionários públicos em Moçambique.
“Estar-se-á igualmente a criar um
grave precedente para o próprio Di-

reito Penal moçambicano, visto que
futuramente poderemos também ter
criminosos a praticarem crimes com
o argumento de que assim agiram
porque estavam a ser pressionados
por A ou por Beltrano”, salientaram.
Aliás, o suposto argumento da
pressão exercida pelos superiores
hierárquicos deverá, na opinião dos
juristas, servir como atenuante, mas
nunca como factor determinativo de
inimputabilidade pelas ilegalidades cometidaspelosgestorespúblicosnoprocesso de contratação das dívidas ilegais
e que lesaram o país em 2.2 biliões de
dólares, levando o país a um retrocesso
económico sem precedentes.

Subsídio de início de funções
poupa 14.9 milhões ao INSS
- O povo está bastante eufórico com os avanços alcançados, mas há necessidade de se fazer mais para se evitar escândalos
financeiros nas instituições públicas
Afinal, ao contrário das informações que circularam semana passada, o Instituto Nacional de Segurança Social
(INSS) não está em pilhagem nem o Conselho de Administração desta instituição se atribui subsídios milionários. O que está a acontecer, segundo investigação feita pelo PÚBLICO, é que, embora haja um entendimento
de que o decreto 75/2017, de 27 de Dezembro, se aplica igualmente aos institutos públicos, o INSS, sendo uma
administração indirecta do Estado, rege-se por um regime especial próprio, cujo regulamento de afectação e
alienação de viaturas existente há mais de 20 anos, na sua última actualização feita este ano, introduz o subsídio de início de funções que vai ao limite de 75 porcento do preço de referência da viatura definida para cada
escalão do dirigente que, contrariamente ao que foi propalado, permitiu, a título exemplificativo, a instituição
poupar mais de 14,9 milhões de meticais com despesas relacionadas com a frota de carros.

Khabir Ibrahimo, PCA do INSS

Joaquim Siúta, DG
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DESTAQUE
RUI DE CARVALHO, na Coreia do Sul

E-mail: r823812091@gmail.com
Com efeito, a relevância deste empreendimento, aguardado com muita
ansiedade pelos moçambicanos, não
está apenas na magnitude dos valores
mobilizados para a sua materialização,
mas no interesse estratégico do projecto e, fundamentalmente, o papel
que este deverá assumir no posicionamento de Moçambique como
exportador de Gás Natural Liquefeito
(GNL), bem como o seu efeito multiplicador, sob ponto de vista de benefícios
socioeconómicos para os moçambicanos.
Avaliado em pouco mais de sete
biliões de dólares americanos, a plataforma flutuante vem a Moçambique
a partir da Coreia do Sul para proporcionar o arranque, próximo ano, da
exploração do gás natural na Bacia do
Rovuma, em Cabo Delgado.
Tal como o PÚBLICO pôde testemunhar, a partir da cidade sul-coreana
de Geoje, a plataforma flutuante de
Gás Natural Liquefeito é uma empreitada gigantesca que significa uma
verdadeira capacidade de estruturação de projectos complexos pelos
parceiros e Governo de Moçambique,
particularmente numa altura em que
o mercado global tem vindo a evidenciar acesos debates sobre o futuro das
energias fósseis.
Vale recordar que, mesmo perante
este cenário, quase todo o gás a ser
produzido no projecto Coral Sul já tem
mercado assegurado, até porque em
Outubro de 2016 as concessionárias
da Área 4 assinaram com a BP um
acordo para a venda de todo o volume
a ser produzido (3,4 milhões de toneladas métricas por ano), por um período
de 20 anos.
DIVIDENDOS ECONÓMICOS
Apesar de se destinar inteiramente
à exportação, o gás do projecto Coral
Sul proporcionará enormes dividendos económicos e, tal como referiu o
Presidente da República, Filipe Nyusi,
a partir da Coreia do Sul, além dos
empregos directos e indirectos, a sua
concretização relança as perspectivas
sobre o desenvolvimento do país, que
poderá ver o seu Produto Interno Bruto (PIB) a melhorar consideravelmente,
a partir do próximo ano.
O Coral Sul-FLNG, conforme da-

Investimento de sete biliões de dólares não foi em vão

Plataforma flutuante arrasta
benefícios para Moçambique
- Nos próximos tempos, Moçambique será o centro de Gás Natural Liquefeito para o mercado mundial
-Todo o gás a ser produzido no projecto Coral Sul já tem mercado garantido
- A plataforma Coral Sul-FLNG deverá empregar 800 moçambicanos que nos últimos oito anos foram sendo formados em
diversos países, onde a Eni e seus parceiros operam
A plataforma flutuante Coral Sul- FLNG, que na última terça-feira deixou a cidade sul-coreana de Geoje, com
destino ao largo da província de Cabo Delgado, para proporcionar, a partir dos finais de Janeiro de 2022, o
arranque da exploração do gás natural na Bacia do Rovuma, arrasta para Moçambique múltiplos benefícios
económicos, incluindo os investimentos que, certamente, precisam de um ambiente fiscal favorável e, acima
de tudo, da paz e tranquilidade para desenvolver.

Plataforma flutuante do GNL já a caminho de Moçambique

dos apurados pelo PÚBLICO, deverá
empregar 800 moçambicanos que
nos últimos oito anos foram sendo
formados em diversos países, onde a
Eni e seus parceiros operam. A ideia,
segundo nos foi revelado, é fazer com
que à medida que o projecto for progredindo mais moçambicanos sejam
incorporados, até se atingir uma fase
em que os técnicos nacionais constituam a maioria e com um alto grau de
preparação para lidar com a matéria
de produção, exploração e comercialização de gás natural.

Apesar das preocupações levantadas à volta do ambiente, o gás
continuará a ter um papel crucial na
transição energética, até porque, neste
momento, é considerado o mais baixo
hidrocarboneto em carbono, sem
cheiro, cor e nem é tóxico. Pode ainda
fornecer calor para a cozinha e aquecimento, e alimenta centrais eléctricas
que fornecem electricidade a lares e
empresas. Também alimenta muitos
processos industriais no fabrico de
materiais e bens que vão do vidro ao
vestuário, sendo um ingrediente im-

portante em produtos como tintas,
plásticos, entre outros.
Para além destes benefícios,
acresce-se também o facto de os projectos de gás poderem agregar vários
outros, na medida em que permitem
a disponibilização do recurso para o
mercado doméstico, a construção de
infra-estruturas, como terminais marítimos, estradas e aeroportos, criação
de empregos directos e indirectos,
para além da formação e capacitação
de nacionais.
Entretanto, refira-se que todos estes

investimentos económicos precisam
de um ambiente fiscal propício e,
acima de tudo, da paz e tranquilidade
para poderem se desenvolver. E é,
sobretudo, neste segundo factor que
todos os moçambicanos são chamados a trabalhar para que a paz regresse
o mais rápido possível à província de
Cabo Delgado, de modo que este projecto, o Coral Sul-FLNG, e outros que já
estão previstos em terra possam ser
desenvolvidos, tal como foram concebidos para colocar Moçambique entre
os três primeiros produtores mundiais
de gás natural.
CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO
Na cerimónia oficial que marcou o
início (simbólico) do reboque da plataforma flutuante que vai produzir gás
natural no campo Coral Sul, em Cabo
Delgado, o Presidente moçambicano,
Filipe Nyusi, falando a partir da Coreia
do Sul, reafirmou que a paz, segurança
e a estabilidade são condições essenciais para o desenvolvimento da economia, incluindo os projectos de gás
natural, pelo que o seu Governo está
determinado a tudo fazer para remover o último obstáculo até se restaurar a
segurança em Cabo Delgado.
Nyusi disse aos investidores que
nos últimos tempos, as Forças Armadas, apoiadas pelo Ruanda e forças da
Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC), têm estado
a registar avanços consideráveis no
combate aos terroristas.
Neste quadro, encorajou os investidores dos projectos, sobretudo da
Área 1 da Bacia do Rovuma, liderados
pela Total, a equacionarem a retoma
dos seus investimentos interrompidos
devido à deterioração das condições
de segurança.
Explicou que o Governo continua
a manter a comunicação com as concessionárias para juntos avaliarem as
condições e determinar o momento
certo para a retoma das actividades na
Área 1, tendo como atenção primária
a protecção de vidas humanas nas comunidades e nos investimentos.
Referindo-se ao projecto Coral SulFLNG, liderado pela Eni, o Presidente
da República disse que a sua entrada
em actividade em 2022 é uma boa
notícia, porquanto Moçambique, de
pequeno produtor de gás natural passará a ser um actor relevante no
Publicidade

Maurizio Lanzo, DG-Coral FLNG SA

Juan Carlos Coral, director do projecto

Giorgio Vicini, DG da ENI Rovuma
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Massingue exige entrega da Polícia
A nova ministra do Interior, Arsénia
Massingue, que assume as novas
funções sabendo dos desafios que
o país enfrenta em matéria de segurança, quer prontidão e entrega da
Polícia no combate ao terrorismo,
ao crime organizado, aos acidentes de viação e demais ocorrências
criminais.
Recentemente apresentada no
quartel da Unidade de Intervenção
Rápida (UIR) para de seguida ter uma
recepção de honra do Comandante-Geral da Polícia da República de
Moçambique (PRM) e outros altos
funcionários do Ministério do Interior
(MINT), e depois passar em revista a
guarda de honra, a ministra Massingue dirigiu-se à parada policial com a
lição bem estudada e exige resultados
no combate aos vários crimes que assolam a sociedade, com destaque para
o terrorismo, os raptos, entre outros.
“Estamos cientes dos grandes
desafios que o nosso país enfrenta,
mormente a consolidação da reforma

mercado mundial deste hidrocarboneto.
Acrescentou que a descoberta, em
2010, de uma das maiores reservas de
gás do mundo mudou as perspectivas
sobre a economia de Moçambique e
abriu novos horizontes de desenvolvimento que começam a fazer-se sentir
com a conclusão da plataforma e da
perfuração dos seis poços submarinos em princípios de Novembro, o
que permitirá o início da produção do

Arsénia Nassingue, ministra do Interior

legal, a modernização dos serviços,
meios e infra-estruturas, a profission-

alização e especialização do pessoal, o
aprimoramento e combate ao crime

Coral Sul-FLNG, evento que contou
igualmente com a participação do
Presidente da Coreia do Sul, Moon Jaein, para quem a cooperação entre os
dois países fica mais reforçada, trabalhando juntos no empreendimento de
gás na Bacia do Rovuma.

como destino Cabo Delgado, terra
natal do Presidente moçambicano,
Filipe Nyusi.
O Presidente Moon Jae-in, falando
no decurso da cerimónia de início
simbólico do reboque da plataforma
flutuante Coral Sul-FLNG, disse que o
seu Governo está em posição para remodelar os laços entre os dois países
(Coreia do Sul e Moçambique), cuja relação ajudou na concretização daquilo
que era o grande sonho de Moçam-

DE MOON JAE-IN A FILIPE NYUSI
De 64 anos de idade, Moon Jae-in
nasceu precisamente num campo de

organizado e transnacional. É nosso
compromisso não medir esforços e
garantir a máxima prontidão para que
os fenómenos que atentam negativamente a nossa sociedade não perdurem. E, igualmente, é nosso dever
inverter a situação em prol da ordem,
segurança e tranquilidade públicas e
da soberania nacional”, disse Arsénia
Massingue.
Face ao desafio lançado pela ministra do Interior, coube ao Comandante-Geral da PRM, Bernardino Rafael,
reagir, garantindo que a força estava à
disposição para actuar no combate à
criminalidade e outros males que assolam a nossa sociedade.
“Sua Excelência Ministra do Interior,
nós estamos às ordens em tudo o que
poderá nos dar como instruções e,
como regra de trabalho, comprometemo-nos a cumprir sem pré-condição”,
concluiu o Comandante-Geral da PRM.
Com o aproximar da quadra festiva, a ministra do Interior instruiu o
Comando-Geral da PRM a levar a cabo

o plano operativo da quadra festiva.“A
quadra festiva avizinha-se e com ela a
movimentação anormal de pessoas
e seus bens. É nosso dever garantir
um ambiente tranquilo em todo o
território nacional, pelo que insto o
Comando-Geral da PRM, em coordenação com áreas afins, a prosseguir
com acções para implementação de
um plano operativo específico de protecção da quadra festiva”.
Na parada decorrida no recinto do
quartel da Unidade de Intervenção
Rápida, em Maputo, houve espaço
para a saudação da nomeação da primeira mulher para o cargo de ministra
do Interior.
Refira-se que são áreas do Ministério do Interior a Polícia da República de
Moçambique (PRM), a Direcção Nacional de Identificação Civil (DNIC), o Serviço Nacional de Investigação Criminal
(SERNIC), o Serviço Nacional de Migração (SENAMI), o Serviço Nacional de
Salvação Pública (SENSAP) e o Instituto
Nacional do Refugiado (INAR).

Filipe Nyusi visitando a plataforma

grupos ExxonMobil, Eni e China National Petroleum Corporation, que em
conjunto controlam 70%.
Os restantes 30% estão divididos
em partes iguais entre o grupo português Galp Energia, sul-coreano Kogas
e a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), de Moçambique.
LÍDER EMTECNOLOGIA
gigantesco reservatório Coral Sul, na
Bacia do Rovuma.
“Hoje temos a oportunidade de
observar que, não obstante as contrariedades da pandemia da Covid-19
e outros desafios, foi possível implementar o projecto dentro do tempo
previsto, garantindo que o início da
produção do GNL continue agendado
para 2022, o que evidencia a nossa determinação e resiliência”, asseverou Nyusi, em cerimónia de início simbólico
do reboque da plataforma flutuante

refugiados de Geoje, onde hoje estão os estaleiros da Sumsung Heavy
Industries que, em combinação com
a Technip de França e JGC do Japão,
construíram, para além da plataforma
flutuante de Moçambique, hoje, muitas outras para os diferentes países do
mundo em tempos anteriores.
No âmbito deste empreendimento, coincidência ou não, a verdade
é que a plataforma fabricada na cidade sul-coreana de Geoje, terra natal do Presidente Moon Jae-in, tem

bique sobre a exploração de gás na
Bacia do Rovuma.
Dados em poder do Jornal indicam
que o campo Coral na Bacia do Rovuma,
onde será acolhida a plataforma flutuante, contém mais de 450 mil milhões
de metros cúbicos (16 biliões de pés
cúbicos) de gás natural, devendo no decurso da primeira fase serem extraídos e
processadoscincobiliõesdepéscúbicos.
O bloco Área 4 tem como participantes a Mozambique Rovuma
Ventures, uma parceria detida pelos

Por seu turno, o director de Desenvolvimento, Operações e Eficiência
Energética da Eni, Stefano Maione, fez
saber que o projecto Coral Sul-FLNG
obedece a todos os padrões de eficiência e está na vanguarda em termos de
tecnologia. Assegurou também que
o projecto irá colocar Moçambique na
liderança em termos da tecnologia usada na indústria de gás natural liquefeito.
Refira-sequeaCoralSul-FLNGéaquarta plataforma construída pela Samsung
e a primeira especializada para produzir

gás natural em águas profundas.
Para a Samsung, com a conclusão
da construção da plataforma não restam dúvidas de que Moçambique se
tornará nos próximos tempos o centro
do GNL no mercado global.
Importa realçar que a plataforma
Coral Sul-FLNG foi baptizada pela Primeira-dama, Isaura Nyusi, que, na ocasião, desejou uma viagem segura para
a tripulação composta por 96 pessoas,
incluindo três moçambicanos.
OCoralSul-FLNGéumprojectopioneiro, liderado pela Eni, para o desenvolvimento e exploração das consideráveis
reservas de gás natural descobertas na
Área 4 da Bacia do Rovuma, na costa de
Moçambique. Compreende seis poços
de produção em águas profundas, no
Campo Coral, a uma profundidade de
cerca de 2000 metros e um sistema de
linhas flexíveis. O campo contém 16 TCF
(triliões de pés cúbicos) de gás e foi descoberto em Maio de 2012.
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Editorial Há oportunidades escondidas nos oceanos
A Conferência Azul, recentemente
realizada em Vilankulo, na província
meridional de Inhambane, sob o lema
“Investir no oceano é investir para o
futuro do planeta”, foi um momento
ímpar para despertar a sociedade
sobre a imensidão de oportunidades
que se escondem no mar. Tratou-se,
na verdade, de um evento que veio
denunciar várias oportunidades existentes no mar e que vão desde o comércio internacional por via marítima,
passando pelos hidrocarbonetos,
aquacultura, até ao turismo. São certamente recursos que, quando bem
aproveitados, podem contribuir para o
desenvolvimento do país e do mundo.
O oceano é uma fronteira de desenvolvimento inexplorado. O oceano
tem uma base de activos estimados
em mais de 24 triliões de dólares, e é
fonte de inesgotáveis alimentos para

pelo menos 3 biliões de pessoas no
mundo. E perto de 90% de mercadorias globais são transaccionadas a partir
dos nossos oceanos.
No caso de Moçambique, a pesca e
a aquacultura, com contributo directo
para milhões de famílias, constituem
uma fonte de maior segurança alimentar e dieta diversificada, além de emprego e melhoria da balança comercial.
Os oceanos possuem potencialidades, muitas das quais desconhecidas, sendo apenas o turismo que tem
praticamente fluido no país, com um
peso substancial no Produto Interno
Bruto (PIB).
O desconhecimento das potencialidades dos oceanos abre escape para a
desvalorização dos seus recursos e das
múltiplas oportunidades existentes no
mar, para se dinamizar o desenvolvimento social e crescimento económico

do país e do mundo. O desconhecimento das oportunidades existentes
no fundo do mar abre ainda espaço
para a degradação dos oceanos e dos
recursos que neles se encontram.
Outro problema, não só de Moçambique, mas de muitos outros países do
mundo, tem a ver com a utilização indevida dos recursos, o que consequentemente origina a destruição de habitats. Observam-se actos de poluição, a
perda sistemática da biodiversidade, a
pesca excessiva, alterações climáticas
e pressões sobre os mares e oceanos,
decorrentes do aumento da população
nas zonas costeiras, o que pressiona a
capacidade dos oceanos no seu papel
vital para o bem-estar da Humanidade.
A protecção da Humanidade não é
apenas uma questão ambiental, mas
também política e de interesse global,
com o propósito de tirar pleno proveito

O Canhão

Ganhar um homem não
é dar“xibubutela”
RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)
E-mail: r823812091@gmail.com
A maior parte das mulheres que
procuram alguém para constituir um
lar desconhece as técnicas para conquistar um parceiro certo para um
casamento. Algumas delas caem na
aparência desses homens desonestos
e aproveitadores, que só pensam na
“xibubutela” logo após o primeiro contacto. Ninguém tem um destino triste e
infeliz e você merece ser feliz, mas para
tal deve acreditar que a sua vida pode
ser melhor ao lado de homem certo, fiel
e responsável. Se seguir este conselho,
acredito que ele a vai tratar bem. Vai ter
orgulho de si e das suas qualidades, vai
falar bem de si aos amigos e à família
por medo de perdê-la.Você vai sentir-se
muito bem com tudo isso. Então faça
parte dessa revolução!
Assim vejamos: Nós somos africanos
e a nossa cultura não traz qualquer ensinamento sobre esta matéria de saber
conquistar um homem para ser futuro
marido, mas sim ensina como fazer o

homem mais feliz no relacionamento
sexual, através de ritos de iniciação. Estas
práticas são patentes e comuns nas zonas rurais e urbanas, mas nem com isso
as coisas andam às mil maravilhas.
As mulheres, por natureza própria,
têm o luxo de nascerem com uma
beleza de invejar, isso faz com que elas
tenham maior vantagem para seduzir
os homens. A mulher moderna pior, já
leva este tipo de condicionalismo. Isso
nota-se nas grandes modelos e actrizes
que ficam sozinhas e solteiras porque
naquele instante não se incomodam
em apreciar ou serem apreciadas.
Entretanto, o maior segredo está na
sedução. Como mulher que pretende
um lar, a sedução é um dos segredos e
ponto fulcral para ser apreciada depois
do primeiro sinal.
Na sedução como em qualquer
outro campo do conhecimento humano existem técnicas, até mesmo
pequenos truques que podem fazer
toda a diferença quando se quer“tocar”
alguém de forma especial e só mesmo
com conhecimento ou prática, que
poderá levar anos para se aperfeiçoar.
Um ponto muito importante da
sedução é entender como funciona
o processo. Isso é importante porque
se você souber em que etapa você

se encontra, com certeza eliminará as
chances de dar tudo fora do normal. O
homem gosta de ser tratado bem, até
se necessário fingir que amas, enquanto o seu coração está no outro homem.
Ao andar dos tempos, vocês acabam se
amando de verdade. Por isso divido o
processo em fases.
O modelo consiste basicamente em
gerar atracção, criar intimidade e manter o relacionamento. Mas para isso é
necessárioquevocêsaibaexactamente
o que fazem em cada momento para
garantir este sucesso.
Será invejada por suas amigas devido ao seu grande poder de sedução
perante os homens. Tornar-se-á uma
mulher sedutora. Será desejada pelos homens. Saberá como deixar um
homem louco de amor, paixão e desejo. A sua aparência física deve ser um
tacto chamativo. A aparência física é
uma conquista. Daí que deve ser uma
mulher calma, cuidadosa e desconfiada, mas sem fazer ver ao pretendente
que desconfia dele. Lutar em todas as
frentes para não sair dos pensamentos
dele que você acabou de conhecer. Ser
apreciada com desejo e vontade pelo
seu homem. Estas são as melhores técnicas e mais comuns de mulher para o
homem. Até à próxima!

das suas potencialidades económicas,
sociais e culturais, devendo esta acção
pautar por forte compromisso político
abrangente, integrado e de longo prazo.
Há que referir que Moçambique é
um lar de cerca de 5.500 espécies de
flora, 4.271 de vida selvagem terrestre,
72 porcento das quais insectos, 17
porcento aves, cinco porcento mamíferos e quatro porcento répteis. E, para salvaguardar as áreas de conservação no
país, o PÚBLICO sabe que iniciou, ainda
este ano, uma avaliação de viabilidade
de rede mais, que poderá proteger e
conservar três milhões de hectares na
área de conservação transfronteiriça do
Grande Limpopo.
A área proposta para o projecto engloba quatro províncias, entre as quais
Gaza, Inhambane, Manica e Sofala, e
a visão final do projecto é criar um dos
maiores corredores de conservação
na terra, ligando o Parque Nacional
do Zimbabwe e os parques nacionais
de Banhine, Limpopo e Zinave, em
Moçambique, através de um projecto
rede mais, agrupado e faseado com esses corredores, permitindo ainda uma

ligação ao Parque Nacional Kruger, na
África do Sul, ou através do Parque Nacional do Limpopo, no solo pátrio.
Eventos como o Crescendo Azul
são importantes no contexto do desenvolvimento das nações, porque
despertam a consciência pública
sobre a necessidade de se preservar
os recursos naturais, sobretudo os
florestais e dos oceanos. Contribuem
também para movimentos globais
que se preocupam com o futuro cada
vez melhor no nosso planeta e promovam a concertação, o alinhamento e a
partilha do conhecimento necessário
para a concretização dos compromissos assumidos face à Agenda 2030,
preconizada pelas Nações Unidas, em
particular o Objectivo número 14.
Esperamos que da última Conferência Azul tenhamos aprendido o suficiente para evitar a degradação ambiental. Aliás, de tudo quanto aprendemos,
acreditamos que neste momento estamos em melhores condições para
proteger o nosso planeta, que é o nosso habitat, e os oceanos que garantem
a nossa subsistência.

Ficha Técnica
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Um olhar à nossa Administração Pública

Bajulação e nepotismo afastam o profissionalismo
no Aparelho do Estado
PEDRO MUFUUKULA (PhD)
E-mail: plavieque@gmail.com
Os sinais de convivência que
Moçambique emite são de verdadeira aparência, vive-se um crescente
«faz-de-conta», porque, na verdade,
a normalidade da vida continua
bastante difícil, ou seja, viver em sã
harmonia social representa um
sonho cada vez adiado nos mais
variados sentidos, destacando-se as
tristes peripécias que se verificam no
Aparelho do Estado. No geral, para
cada canto que olhamos na nossa
sociedade visualizamos vivências
e ambientes feridos de diversas irregularidades – sob variadas graduações – que ferem a vista e percepção
colectiva, provando que estamos a
milhas de distância de um verdadeiro
Estado de Direito. Ao nível político, os
actos governativos continuam presos
numa defunta engenharia de inspiração monopartidária, ainda que o discurso formal se esforce em buscar e
demonstrar práticas do almejado Estado de Direito. Sem nenhuma intenção de pintar a negro a sociabilidade
moçambicana, a verdade é que a
vida gira em torno de parcelamentos
sociais de difícil conexão, apesar da
tolerância mútua dos vários segmentos populacionais.
A Constituição da República de
Moçambique (CRM) estabelece, no
seu artigo 39, que «Todos os actos
visando atentar contra a unidade nacional, prejudicar a harmonia social,
criar divisionismo, situações de privilégio ou discriminação com base na
cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de
nascimento, religião, grau de instrução,
posição social, condição física ou mental, estado civil dos pais, profissão ou
opção política, são punidos nos termos da lei».
O que realmente acontece, na generalidade da Administração Pública,
contraria a Constituição, porque ser
parente ou próximo de um dirigente

ARSÉNIO CHILALA
Estamos ainda, por assim dizer, na
ressaca da comemoração da Independência Nacional, assinalada no
passado dia 11 de Novembro.
No tempo da outra senhora, no
Dia da Dipanda eram maratonas por
tudo que é canto, com os jovens a
afogarem-se em rios de cerveja que
era quase de borla. Assim já que calhou um prolongadíssimo, as farras e
bebedeiras seriam tais, que, à segunda,
poucos se aguentariam em pé. E ai do

como Ministro, Vice-Ministro, Secretário Permanente, Director Nacional,
Presidente do Conselho de Administração e outros confere poderes e
expedientes paralelos, cujos impulsos
processuais são desencadeados para
agilizar assuntos de natureza profissional, fora da rotina convencional estabelecida, destacando-se as acções
que visam a promoção da imagem
profissional de determinados servidores públicos.
O nº 3 do artigo 6 (isenção e imparcialidade) da Lei nº 10/2017, de 1 de
Agosto, lei que aprova o Estatuto Geral
dos Funcionários e Agentes do Estado
(EGFAE), dispõe que «A imparcialidade
impõe que o funcionário e agente do
Estado se abstenha de praticar, ordenar, influenciar ou participar na prática
de actos ou contratos, nomeadamente de tomar decisões que visem
o interesse próprio, do seu cônjuge ou
de pessoa com quem viva em união
de facto, parente ou afim, bem como
de outras entidades com as quais
possa ter conflito de interesse nos termos da lei» (BR 119, I Série, 3º Supl., de
01/08/2017).
A matéria do conflito de interesses
foi devidamente acautelada pelo
legislador, pode ser analisada nas disposições conjugadas nos artigos 17
a 20 das Normas de Funcionamento
dos Serviços da Administração Pública,
aprovadas pelo Decreto nº 30/2001,
de 15 de Outubro (BR 41, I Série, Supl.
de 15/10/2001); artigos 51 a 58 da Lei
nº 14/2011, de 10 de Agosto, lei que
regula a formação da vontade da
Administração Pública, estabelece as
normas de defesa dos direitos e interesses dos particulares (BR 32, I Série, de
10/08/2011); e artigos 33 a 39 da Lei nº
16/2012, de 14 de Agosto, Lei de Probidade Pública (BR 32, I Série, 4º Supl., de
14/08/2012).
Na Função Pública, o clima de
convivência deteriora em cada dia
que passa, embora haja legislação
administrativa devidamente articulada. A olhos vistos, uma «guerra não
declarada» destrói a moral dos fun-

cionários, o que preocupa pessoas de
boa vontade que, por motivos vários,
lidam frequentemente com a Administração Pública. Camuflados no requisito da «confiança» prevista nas leis
administrativas, a vida flui em torno
de jogos de influência, nepotismo,
discriminação político-partidária e
corrupção, práticas essas que só por
si influenciam, em grande medida, as
nomeações e promoções de figuras
profissionalmente fracas, ou mesmo
incapazes de dirigir as operações
administrativas de forma adequada.
Todavia, em cada instituição os funcionários conhecem-se, entre si, os
bem preparados técnica e profissionalmente, ou seja, os capazes. É a este
grupo de servidores capazes que é
movida guerra, pinta-se um retrato
deturpado a ponto dos dirigentes
mostrarem total indiferença aos
mesmos, o que provoca uma generalizada desmoralização nos demais
funcionários.
De forma espontânea e longe dos
faróis de controlo, a instituição mergulha numa corrente de solidariedade
aos excluídos funcionários de competência apurada, resultando numa
espécie de greve silenciosa, que concorre para má prestação de serviços.
A grande doença da Função Pública manifesta-se em situações como
«Bajulação», «Nepotismo», «Jogos de
Influência» e «Corrupção». Vejamos:
(i) O efeito de bajular é a demonstração do afecto ou reconhecimento
por alguém, dar motivo de satisfação,
adular, elogiar. A bajulação como
se verifica na Função Pública é uma
adulação exagerada, que se leva a
cabo com segundas intenções, isto é,
com o objectivo de conseguir algum
favor; (ii) O nepotismo é um termo
utilizado para designar o favorecimento de parentes ou amigos próximos em detrimento de pessoas mais
qualificadas, geralmente no que diz
respeito à nomeação ou elevação de
cargos públicos e políticos; (iii) Em relação aos jogos de influência, as suas
manifestações são complexas, em

Moçambique originam das dinâmicas do xadrez político, que cria e estimula um tipo de intriga que depois
é usada por funcionários fracos ou
incapazes para ocupar certos cargos.
Esses, reconhecendo a sua fraqueza
profissional, aplicam-se com tenacidade para ganhar confiança na paisagem política, acabando por suplantar
os profissionalmente preparados; (iv)
a corrupção é o efeito ou acto de corromper alguém ou algo, com a finalidade de obter vantagens em relação
aos outros por meios considerados
ilegais ou ilícitos. A acção de corromper pode ser entendida também
como o resultado de subornar, dando
dinheiro ou presentes para alguém
em troca de benefícios especiais de
interesse próprio. Por conseguinte, a
corrupção é um meio ilegal de se conseguir algo, considerada grave crime
em alguns países. Normalmente, a
prática da corrupção está relacionada
com a baixa instrução política da sociedade, que muitas vezes compactua com os sistemas corruptos.
O nº 2 do artigo 6 do EGFAE dispõe que «O acesso à Função Pública,
a promoção, progressão e mudança
de carreira profissional não podem
ser prejudicados em razão da cor,
raça, sexo, deficiência física, origem
étnica, lugar de nascimento, religião,
grau de instrução, posição social, estado civil dos pais, profissão, opção
político-partidária, e obedecer estritamente aos requisitos de mérito e
capacidades dos interessados». Aliás,
o nº 1 do artigo 41 do EGFAE estabelece que «As funções de direcção,
chefia e de confiança são exercidas
em comissão de serviço e só podem
ser preenchidas com obediência às
exigências e demais requisitos referidos nos respectivos qualificadores
profissionais e demais legislação
aplicável».
Ainda assim, os jogos de influência
são fortalecidos pela discriminação
político-partidária, outro factor que
contribui para o mau ambiente na
Função Pública, porque a indicação

de funcionários profissionalmente
incapazes para exercer cargos de direcção, chefia e confiança, só porque
militam em determinado partido
político, não abona para boas práticas
administrativas nem para a credibilidade funcional desejada. Agrava-se o
facto das propostas de nomeação de
funcionários aos cargos de direcção,
chefia e confiança serem submetidas
à análise do Secretariado do Comité
de Verificação do Partido Frelimo, ferindo, de forma grave, o princípio da
universalidade e igualdade, estabelecido no artigo 35 da CRM. Significa
que um funcionário profissionalmente competente, mas que milita
na Renamo ou no MDM, não será recomendado por aquele secretariado
para nomeação, prática que representa um retrocesso na Função Pública. Regredimos negativamente sim,
porque, quando em exercício, o Presidente da República, Joaquim Chissano, nomeou Benjamim Pequenino,
quadro da Renamo, para Presidente
do Conselho de Administração (PCA)
dos Correios, numa clara demonstração de que na Administração Pública
o requisito-base para a confiança que
conduz à nomeação ou promoção é
a competência profissional, e não a
filiação partidária. É uma herança do
Socialismo que ainda não foi abandonada, apesar das mudanças.
Nos tempos que correm – caracterizados pela corrupção generalizada
a todos os níveis – as chefias afastam
os funcionários competentes porque
estes não acatam fielmente as ordens
ilegais recebidas, não garantem resultados de risco esperados. Não aceitam ser manobrados ou obrigados a
violar a lei, razão pela qual nunca são
promovidos e vivem na insignificância. Embora a corrente da corrupção
seja bastante forte, ainda existem
servidores públicos devidamente
preparados, que não exercem «obediência cega», na medida em que
sabem que na Administração Pública
a lei é base, fundamento, limite e fim
de todos os actos.

46 anos de (In)dependência de Angola
chefe que marcasse faltas!
Não obstante, valeu o sacrifício consentido pelos nossos valorosos heróis
para nos libertarem do jugo colonial
português.
Estamos independentes há 46 anos
e isso é que interessa, o resto... Bem, o
resto vamos fazendo a passo de cágado, mas lá chegaremos.

Mas para tal, será necessário pôr a
mão na massa mais proficuamente,
como dizem os nossos irmãos juristas. Mais importante que isso, urge,
sobretudo, mudar a mentalidade
nacional.
Sabemos, muitos de nós ou senão
mesmo a maior parte de nós não
anda a cumprir com o seu dever. Uns

porque não querem, outros porque
não podem, outros ainda porque não
sabem que têm deveres a cumprir. E
para piorar, há ainda os que não deixam que os outros cumpram com os
seus deveres.
Todavia, temos é que manter
aquele optimismo dos nossos pais
de que melhores dias virão. Virão

sim, mas, só e só se cada angolano
pensar primeiro o País e só depois
olhar para o seu umbigo. Caso contrário, vamos passar os próximos 46
anos a pescar em águas turvas ou a
ver a corrente do desenvolvimento a
passar ao lado.
Catê mais.
(Jornal de Angola)
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Terceiro trimestre de 2021 regista tendência de aumento

INATRO desdobra-se no combate a acidentes
- Em curso várias medidas de prevenção nas estradas nacionais
O Instituto Nacional de Transportes Rodoviários de Moçambique
(INATRO), adstrito ao Ministério
dos Transportes e Comunicações
(MTC), desdobra-se em acções
educativas e de prevenção para
repor a ordem nas estradas nacionais, ultimamente transformadas
em corredores de morte, que só no
terceiro trimestre deste ano provocaram 691 acidentes contra 678 de
igual período do ano passado.

DANIEL MAPOSSE
Email: dcmaposse@gmail.com
Em resposta à preocupante subida
do índice de acidentes de viação e suas
consequências, uma fonte do INATRO
fez saber que a instituição e parceiros
estão a desdobrar-se em medidas
para reverter o actual cenário de sinistralidade que se regista nas estradas
nacionais.
Das medidas anunciadas, o INATRO
referiu-se à elaboração do Relatório
Anual de Sinistralidade Rodoviária
2021, enviado à Procuradoria-Geral da
República, assinatura de memorando
de entendimento com alguns órgãos
de comunicação social, visando a
divulgação de acções sobre o mecanismo de articulação nas acções de
prevenção e segurança rodoviária.
Em termos específicos, soubemos,
das actividades programadas a nossa
fonte referiu-se à intensificação das
campanhas de educação e sensibilização sobre factores de risco dos acidentes de viação, prevenção e contenção
da propagação da Covid-19 nos locais
de aglomeração populacional, terminais rodoviários e veículos de transporte público de passageiros/semi
- colectivos controlados, com a participação de parceiros de segurança
rodoviária.
Asacçõesaquefizemosreferênciaresultaram na sensibilização de 1.012.629
peões, 3.560 professores, 88.121 alunos,
877.881 condutores, 278.363 ciclistas,
245.880 motociclistas, 3.108.456 passageiros e 824.943 vendedores.
O lançamento da campanha conjunta com o Ministério da Educação
e Desenvolvimento Humano, no âmbito da cerimónia de abertura do ano
lectivo 2021, denominada “Pequenos
Reguladores de Trânsito”, e distribuição
do manual“Vamos Aprender a Caminhar com Segurança”, não foi realizado
por conta das medidas de prevenção
da Covid -19.
Na Semana Nacional de Segurança
Rodoviária, todas as delegações do
INATRO estiveram envolvidas nas
actividades de prevenção, com o
lema “Conduza com prudência e evite
atropelamentos. Juntos venceremos a
COVID-19”, tendo sido sensibilizados os

Acidentes de viacão continuam a ceifar vidas no país

utentes na via pública sobre factores
de risco na segurança rodoviária.
TRIMESTRE SINISTRO
As medidas a que fizemos referência foram tomadas no sentido de
reverter o cenário de aumento de sinistralidade que caracterizou o terceiro
trimestre do presente ano, que em
termos de consequências evidenciase pela ocorrência de 704 contra 615
óbitos de igual período do ano anterior, ou seja, uma subida de 89 casos, o
equivalente a 14%;
495 contra 472 feridos graves, o
que corresponde a uma subida de 23
casos, o equivalente a 5%; 903 contra
705 feridos ligeiros, o que corresponde
a uma manutenção em 198 casos, o
equivalente a 28%.
Quanto aos danos materiais houve
um aumento de danos materiais avultados e uma redução em danos materiais ligeiros em 198 e 28 casos, correspondente a sete e um porcento, ao
registarem 415 contra 387 e 286 contra 282 casos, comparados com igual
período de 2020, respectivamente.
Em termos comparativos, por
províncias, Inhambane e Cabo Delgado
são as que mais se destacaram, ao registar 77 contra 46, 35 contra 29 casos de
acidentes de viação, o equivalente a um
aumento em 67% e 21%, comparado
com igual período do ano anterior.
Quanto a feridos graves, em termos
comparativos com igual período do
ano passado, a cidade de Maputo
registou um incremento em 88 contra 67, a província de Maputo teve o
registo de 88 contra 86, Gaza registou
o aumento de 67 contra 53, Sofala 83
contra 82, Tete 47 contra 43, Zambézia

27 contra 16, Nampula 30 contra 24,
e Cabo Delgado teve um incremento
de acidentes em 34 contra 28 casos de
feridos graves.
Quanto a feridos ligeiros, as províncias a que fizemos referência registaram 168 contra 123, 170 contra 127, 83
contra 69, 159 contra 78, 43 contra 30,
39 contra 34, 50 contra 43 e 54 contra
26 feridos ligeiros.
Em relação aos óbitos, o INATRO
avança que quanto à perigosidade, as
províncias de Maputo-cidade, província de Maputo, Inhambane, Sofala,
Tete, Zambézia e Cabo Delgado, notabilizaram-se com elevado número
de mortos ao registarem 75 contra 64,
o equivalente a 17%, 154 contra 89,
igual a 73%, 79 contra 49, o equivalente a 61%, 76 contra 74, igual a 3%,
25 contra 17, o equivalente a 47%, 62
contra 55, igual a 13%, e 39 contra 35,
o equivalente a 11%, respectivamente.
Em termos relativos, no período
em análise, as províncias de Maputo
e Gaza notabilizaram-se, ao registarem um aumento de 22% e 12% do
número de óbitos, e as províncias de
Inhambane, Sofala e cidade de Maputo igualaram-se com 11% cada.
Quanto aos danos materiais, evidenciaram-se neste período as províncias de Maputo- cidade, província de
Maputo, Manica, Zambézia, Niassa e
Cabo Delgado, tendo registado um
incremento de danos materiais avultados em 101 contra 92, 49 contra 40, 31
contra 28, 16 contra 15, 17 contra 16 e
27 contra 17.
As províncias de Gaza, Inhambane,
Tete e Zambézia tiveram o registo de
51 contra 45, 42 contra 11, 06 contra 02
e 20 contra 18 danos materiais ligeiros.
Quanto a tipicidade dos acidentes,

ainda em comparação com o mesmo
período do ano transacto, o INATRO
expõe que os atropelamentos se cifram em 318 contra 261, o equivalente
a 22%; queda de passageiro, 11 contra 10, o equivalente a 10%, choque
contra obstáculos fixos 21 contra 20, o
equivalente a cinco porcento e outros,
04 contra 00.
Quanto a perigosidade e na mesma
sequência anterior houve incremento
do número de óbitos, ao registar 276
contra 261, o equivalente a 6%, 159
contra 90, o equivalente a 77%, 10 contra 06, o equivalente a 67%, 15 contra
12, o equivalente a 25%, e 03 contra 00.
Relativamente aos feridos graves
houve incremento em 82 contra 76,
173 contra 115, 14 contra 10 e 04 contra
00; feridos ligeiros houve um aumento
em 372 contra 247, 453 contra 365, 26
contra 15, 21 contra 10 e 02 contra 00.
Os acidentes de tipo atropelamento
ainda constituem prioridade na busca
de soluções, pois estes ocupam o primeiro lugar com 46%, seguido de despistamento com 23% e choque entre
carros com 17%, no registo de acidentes de viação.
Os dias de semana mais afectados
pelos acidentes de viação são sexta-feira,
sábado e domingo, comparando com o
período anterior, ao somar 64 contra 58,
75 contra 63, 61 contra 48 casos.
Ainda de acordo com o INATRO,
este cenário permite concluir que há
necessidade de intensificar acções de
fiscalização de trânsito, dos centros
de inspecção periódica obrigatória,
conjugado com a educação e sensibilização dos utentes das vias públicas,
principalmente aos condutores de
veículos, com enfoque para o controlo de velocidade e verificação das

condições técnicas dos veículos, bem
como a necessidade de sensibilização
para o uso de capacetes de protecção
para os condutores de veículos de
duas rodas.
PROPOSTAS
Ainda no âmbito do combate aos
acidentes de viação e suas consequências, o INATRO tem elaborado o Plano
Nacional de Segurança Rodoviária
que já foi apreciado ao nível do Ministério dos Transportes e Comunicações
(MTC), aguardando-se a sua apreciação pelo Conselho de Ministros,
após harmonização com parceiros
de degurança rodoviária; Revisão do
Decreto n.o 68/2018 de 30 de Dezembro, que cria o Certificado do Veículo,
aguardando-se pela apreciação pelo
Conselho Consultivo do MTC.
Paralelamente, decorrem trabalhos
de harmonização do documento junto ao Ministério da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos.
Está também concluída a proposta
de Decreto que aprova o Regulamento Relativo aos Vidros de Segurança e
aos Materiais para vidros de veículos
automóveis e reboques, aguardando
apreciação no Colectivo de Direcção;
a proposta da Criação da Unidade
Técnica de Segurança Rodoviária.
Esta unidade funcionará dentro da
orgânica do INATRO, com funções
específicas e operacional para tratar
com profundidade de matérias de
segurança rodoviária; a Proposta de
Resolução que aprova a criação da
Comissão Técnico-Científica para a
Segurança Rodoviária, tendo sido submetida para apreciação pelo Conselho
de Ministros.
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SUMÁRIO
Conselho de Ministros:
Decreto n.º 86/2021:
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 76/2021, de 24 de Setembro.
CONSELHO DE MINISTROS
Decreto n.º 86/2021
de 25 de Outubro
Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 76/2021, de 24
de Setembro, ao abrigo do disposto na alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de
Agosto, o Conselho de Ministros decreta:
ARTIGO 1
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho, decretados no artigo 1 do
Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
ARTIGO 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19,
enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 3
(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e instituições públicas e privadas, no território nacional.
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 SARSCoV-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 positivo,
segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o internamento definido pelas autoridades competentes; e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério que superintende a
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área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao confinamento em
domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 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 próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade, desde que não apresentem sintomas, 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 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
serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, com a finalidade de cobrir o
nariz e a boca, nos termos recomendados pelo Ministério que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de casos relativos a prática
de actividade física ou contra-indicação médica de uso de máscara devidamente comprovada.
ARTIGO 10
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de saúde, fora do Sistema
Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro pessoal de saúde
particularmente 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. É autorizada 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 Estrangeiros 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 a), c) e d), quando caducados, são considerados válidos durante a vigência do presente Decreto.

25 de Outubro de 2021

regime de reciprocidade.
2. É suspensa a contagem de tempo no território nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não
residentes que prestam serviços nos projectos estruturantes do Estado, evitandose, deste modo, afixação
de residência para efeitos fiscais.
3. É autorizada a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho e de fronteira para fins turísticos, assim
como, excepcionalmente, pode ser concedido visto de entrada no território nacional por razões de
interesse do Estado e questões humanitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19.
ARTIGO 13
(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, Giriondo e Pafúri, na Província de Gaza;
vii. Ressano Garcia, Goba, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província de Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane;
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo;
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação prévia com os países
fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a zona portuária, para 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
tripulantes e passageiros observar todas as medidas do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 em vigor no País e nos termos do presente Decreto.
5. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da propagação da pandemia da
COVID-19.
ARTIGO 14
(Autorização de Voos)
É introduzido o regime de reciprocidade, nos voos de transporte de passageiros para determinados países.
ARTIGO 15
(Aulas)
1. É autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino Pré-Escolar, Primário, Secundário, Técnico Profissional, Formação de Professores, Formação Profissional e Ensino Superior, em
todo o território nacional.
2. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com as medidas
de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes, algumas instituições de ensino ou regiões
do País, podem interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior, com a devida autorização do órgão de tutela a nível central, nomeadamente, Ministério ou Secretária de Estado,
em articulação com o sector da Saúde.
3. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo emitido pelas autoridades
sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no País.
ARTIGO 16

(Eventos Públicos e Privados, Estabelecimentos Comerciais,
de Diversão e Equiparados)
1. É autorizada a abertura de museus, galerias e similares, em observância rigorosa do protocolo emitido
pelas autoridades sanitárias.
2. É autorizada a abertura das piscinas públicas, não devendo exceder a lotação de 50% da sua capacidade máxima em observância rigorosa do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19.
3. São encerradas as discotecas.
ARTIGO 12
4. É autorizada a abertura dos teatros, cinemas, salas de jogo, centros culturais, auditórios e similares, para a
realização das suas actividades incluindo espectáculos musicais, não devendo exceder 40% da sua capaci(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. São válidos os acordos de supressão de vistos entre o Estado moçambicano e outros Estados, em dade máxima, em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
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Sustenta impulsiona
sector agrário
O primeiro ano do programa Sustenta revelou-se determinante para o crescimento do
sector agrícola em Moçambique, atingindo números nunca antes vistos. A integração da
agricultura familiar em cadeias de valor, a posta na formação e na tecnologia tiveram o
efeito de aumentar os níveis de produção e produtividade, salvaguardando a segurança
alimentar e criando mais de 130 mil empregos. A esta altura, o sector agro-pecuário está na
vanguarda da retoma económica de Moçambique, depois da profunda crise provocada pela
pandemia da Covid-19, entre outros fenómenos.
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Projecto Sustenta impulsiona
sector agrícola

É

um dado adquirido. O projecto
Sustenta está a ter um impacto
assinalável no crescimento do
sector agrícola e, por tabela, da
economia moçambicana. Esse dado foi, aliás,
sublinhado pelo Presidente da República,
no discurso que proferiu no lançamento da
Campanha Agrária 2021/22. Mas não se trata
só de palavras. Há números que o comprovam,
e são elucidativos.
Implementado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
(MADER), através do Fundo Nacional do Desenvolvimento Sustentável
(FNDS),
O Sustenta é um programa nacional de integração da agricultura familiar
em cadeias de valor produtivas, que tem como o objectivo melhorar a
qualidade de vida dos agregados familiares rurais, através da promoção da
agricultura sustentável (social, económica e ambiental).
As acções do SUSTENTA estão em conformidade com as cinco grandes
prioridades de orientação do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento

Rural: Segurança Alimentar, Rendimento Familiar, Emprego, Inclusão
Social e Produção e Produtividade. São sete os componentes estruturais do
apoio à agricultura familiar que o Sustenta compreende, designadamente:
WUDQVIHUrQFLDV GH WHFQRORJLDV ¿QDQFLDPHQWR PHUFDGRV SODQHDPHQWR
e ordenamento produtivo, infra-estruturação, salvaguardas ambientais e
sociais e subsídio ao produtor.
Ano de estreia com grande impacto
O início da implementação do programa Sustenta não poderia ter sido mais
auspicioso. Logo no ano de estreia, o programa revelou-se um verdadeiro
motor para o sector agrário nacional, através das suas múltiplas acções,
a começar pela formação. O Sustenta foi responsável pela contratação e
capacitação de mais de dois mil extensionistas e pela integração de 299
891 agregados familiares em programas de fomento. Igualmente, contribuiu
para o incremento do uso de sementes, maior uso de fertilizantes e criação
de várias indústrias de processamento.
“Os produtores do Sustenta tiveram acesso à assistência integral (acesso
jDVVLVWrQFLDWpFQLFDDFHVVRDR¿QDQFLDPHQWRHPLQVXPRVDJUtFRODV SRU
intermédio de 543 Pequenos Agricultores Comerciais Emergentes (PACEs)
e 181 fomentadores directos (extensionistas)”, sublinha o relatório que faz o
balanço da Campanha Agrária 2020/2021.
Concorreram também para o aumento da produção e produtividade a
aplicação do “pacote tecnológico” (semente, fertilizante e agro-químicos),
bem como a assistência técnica
de extensão rural. De resto, é
indisfarçável o nível do aumento
da rede de extensão nacional,
que passou a contar com 3451
extensionistas. A cobertura
passou dos anteriores 6,9%
para 9.9% em apenas um ano.
Igualmente
assinalável
p D PDVVL¿FDomR GR XVR
GH VHPHQWHV FHUWL¿FDGDV
No período em referência
(2020/2021), foram usadas
9.700 toneladas de sementes
FHUWL¿FDGDV R TXH UHSUHVHQWD
um crescimento de 259,3%. Por
sua vez, o uso de fertilizantes
passou de 60.000 para 90.447
toneladas, representando um
crescimento de 151%.
Os efeitos destas e outras
acções
enquadradas
no
programa Sustenta são mais
do que visíveis, dado que a
produtividade, em praticamente
todas as culturas, sofreu um
incremento. O arroz saiu de
0.57 para 4.5; o milho de 0.72
para 3.1; o feijão-nhemba de
0.41 para 0.8; o feijão vulgar
de 0.53 para 1.8; o feijão boer
de 0.59 para 1.5; a soja de 1.01
para 1.6; o gergelim de 0.49
para 0.9; e o girassol de 0.45
para 0.9.
Salientado o contributo do
sector privado

Extensionistas, o "exército da produção" formado no âmbito do SUSTENTA

2

Na
implementação
do programa Sustenta, o
executivo trabalha lado a lado
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com os camponeses e com o sector privado, que
é fundamental no processo de integração dos
agregados familiares em cadeias de valor. É este,
sobretudo, o sector que absorve a produção das
famílias, eliminando um problema que bastas vezes
desmoralizava os produtores: a falta de mercado.
Não por acaso, o Chefe do Estado, no seu
discurso de lançamento da Campanha Agrária
2021/2022, manifestou-se satisfeito com o sector
privado na área da agricultura, ressaltando ser um
subgrupo que, no lugar de reclamar, “trabalha e
produz” e apresenta propostas de soluções para os
vários problemas.
Filipe Nyusi apelou o sector a continuar a
primar pelos princípios de competitividade
comercial, apresentando casos de investimento
comercialmente viáveis e reduzindo sobremaneira a
dependência de fundos públicos.
O Presidente da República garantiu que o
Governo está a trabalhar diariamente para melhorar
o ambiente de negócios, com o objectivo de atrair
mais investimentos para o sector agrícola nacional. O gráfico ilustra perfeitamente a diferença que o Sustenta faz
Foi, aliás, nesse sentido que orientou o Governo
a acelerar os processos de reforma em curso, que
corredores do país, na construção e reabilitação de infra-estruturas de
VLPSOL¿FDP RV SURFHVVRV EXURFUiWLFRV QR OLFHQFLDPHQWR H FRQFHVVmR abastecimento de água e na facilitação da instalação da indústria de agrodo Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT), na tramitação dos
processamento, no quadro da reabilitação das zonas industriais.
SURFHVVRVUHODFLRQDGRVFRPREULJDo}HV¿VFDLVQDH[SDQVmRGDUHGHGH
Nyusi apelou aos agricultores e extensionistas para que continuem a
infra-estruturas energéticas, no quadro do programa Energia Para Todos.
trabalhar arduamente, de modo a impulsionar o aumento da produção e
Recomendou também a aposta no investimento contínuo no complexo
GD SURGXWLYLGDGH FRP R ¿P GH DVVHJXUDU D PHOKRULD GRV UHQGLPHQWRV H
multimodal de transporte rodoviário, ferroviário e marítimo nos três principais
melhorar a qualidade de vida.

Aumenta o investimento
agro-industrial

U

ma das apostas muito claras
do
Ministério
da
Agricultura
e Desenvolvimento Rural é a
PDVVL¿FDomR GH XQLGDGHV DJUR
industriais. Neste contexto, várias infraestruturas foram instaladas um pouco por todo
o país, e mais serão instaladas nos próximos
meses.
Em todo o território nacional, começam a proliferar unidades agroindustriais, quer seja para o processamento dos produtos quer seja para
RXWURV¿QV
Tal revela que o Governo não só está preocupado com o incremento
dos níveis de produção – na agricultura e pecuária – mas também com os
passos subsequentes. Nesse diapasão, foram instaladas várias unidades
em todas as províncias do país, sendo que há ainda vários outros projectos
similares na forja.
Na província do Niassa, foram instaladas fábricas de processamento,
sendo uma de feijões e outra de soja e bagaço. A primeira está implantada
na cidade de Lichinga e a segunda em Cuamba.
Enquanto isso, a província de Nampula viu emergir uma indústria de
farinação, no distrito de Malema, e uma fábrica de processamento de
gergelim, soja e feijões, na cidade de Nacala Porto.
Ainda na região norte do país, deverão ser erguidas três unidades: uma
de produção de ração, outra de processamento de milho e a terceira de
processamento de soja.
A primeira será implantada no distrito de Ancuabe e as duas últimas na
capital provincial de Cabo Delgado, a cidade de Pemba.
Na província central da Zambézia, está já em funcionamento uma
indústria de óleos, concretamente na capital, Quelimane, cidade que
também deverá acolher uma unidade de processamento de frutas – sumos
e compotas. Estão previstas, ainda nesta província, uma unidade de
produção e processamento de arroz (distrito de Nicoadala), uma unidade
de processamento de sementes (distrito de Mocuba) e uma unidade de

Unidades industriais / de processamento foram
instaladas um pouco por todo o país
empacotamento de arroz (distrito de Namacurra).
Na cidade de Tete, província do mesmo nome, foi implantado um
matadouro para gado bovino e caprino, enquanto Chimoio, em Manica,
aguarda por uma fábrica de processamento de frutas. Sofala ganhou
uma unidade de criação de frangos e matadouro, no distrito de Dondo,
e espera por uma indústria de farinação e derivados na cidade da Beira.
Já na zona sul, o destaque vai para a instalação de um matadouro para
gado bovino e caprino, em Panda, Inhambane; fábrica de processamento
de arroz, em Chókwè, na província de Gaza; e uma unidade de criação
de frangos e matadouro, instalada no distrito fronteiriço de Namaacha, na
província de Maputo.
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Complexo Agro-Industrial do Chókwè - distrito do Chókwè - província de Gaza

Criados mais de 130 mil empregos

C

omo
resultado
da
Campanha
Agrária 2020/2021, foram criados
em Moçambique 134 799 empregos,
um
registo
impressionante
e
perfeitamente elucidativo do momento de
ascendência que o sector agrário vive. É
mais um passo rumo à sustentabilidade da
agricultura familiar no país.
Os 8,2% de crescimento registados na Campanha Agrária 2020/2021
são históricos, porquanto representam um enorme salto em relação
aos registos normais dos últimos anos. Nos últimos 10 anos, nunca
se chegou nem perto de tão elevada taxa. Veja-se, por exemplo, que
a segunda taxa mais alta - 4.2% registados em 2016 - está apenas
ligeiramente acima da metade do crescimento da época 2020/2021.
O crescimento de 8,2% responde ao compromisso de Malabo de
sustentar o sector do crescimento anual do PIB agrícola por pelo menos
6%. Os compromissos de Malabo resultam de acordos alcançados
pelos chefes de Estado e de Governo da União Africana, num encontro
que teve lugar em Junho de 2014, em Malabo, na Guiné Equatorial.
Nessa ocasião, foram aprovadas duas (2) decisões e duas (2)
declarações directamente relacionadas com o Programa Abrangente
de Desenvolvimento da Agricultura em África (CAADP) e com a agenda
de transformação e da segurança alimentar e agrícola de África na
década de 2015-2025.
Mais do que o alinhamento com a agenda continental, o crescimento
que o sector agrícola tem registado tem o condão de impactar de forma
directa a vida dos moçambicanos.

4

Um dos indicadores desse impacto é precisamente a empregabilidade.
Dos 134 799 empregos criados no período em análise, 92 205 são
resultantes do programa de fomento produtivo por intermédio de
543 Produtores Agrícolas Comerciais Emergentes (PACE) e 181
fomentadores directos (extensionistas). Apesar de estarem abaixo do
  SODQL¿FDGRV RV HPSUHJRV FULDGRV QmR GHL[DP GH UHÀHFWLU
o sucesso da estratégia que tem sido seguida pelo Governo de
Moçambique, através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento
Rural.
5H¿UDVH TXH QD DJULFXOWXUD IDPLOLDU Vy VH FRPHoD D IDODU HP
emprego quando o mínimo de um terço da produção familiar (excedente)
é dedicado à comercialização, após garantida a reserva da segurança
alimentar da família.
Perspectivas para campanha 2021/2022
Na campanha agrária 2021/2022 deverão ser integrados 395.183
Pequenos Agricultores (PA’s), cerca de mais 100 mil do que na
campanha agrária 2020/2021.
Este facto impulsionará o aumento da produção no segundo ano de
implementação do Programa Nacional de Integração da Agricultura
Familiar em Cadeias de Valor (Sustenta), contribuindo, assim, para o
crescimento da produção agropecuária nacional em 13,9%.
Referira-se que a cadeia de valor será complementada com a
integração de mais de 1.085 Pequenos Agricultores Comerciais
(PACE’s). Enquanto isso, a rede de extensionistas vai crescer para
3.934 agentes, sendo que serão dinamizadas 28 indústrias de agroprocessamento. Para além disso, na campanha agrária 2021/2022
FUHVFHUiSDUDWRQHODGDVDTXDQWLGDGHGHVHPHQWHVFHUWL¿FDGDV
e para 95 mil toneladas a quantidade de insumos agrícolas.
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5. É autorizada a frequência às praias, das 05:00 horas às 17:00horas, 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. Exceptuam-se do número anterior, as seguintes praias:
a) Costa do Sol e KaTembe, na Cidade de Maputo;
b) Ponta d’Ouro e Macaneta, na Provincia de Maputo;
c) Bilene e Xai-Xai, na Província de Gaza;
d) Tofo, Barra e Guinjata, na Província de Inhambane;
e) Estoril, Macúti e Ponta Gêa, na Cidade da Beira;
f) Zalala, na Cidade de Quelimane;
g) Rio Révubuè, na Cidade de Tete;
h) Fernão Veloso e Chocas-Mar, na Província de Nampula;
i) Wimbe, Maringanha, Sagal e Inos, na Cidade de Pemba; e
j) Chuanga – Metangula, na Província de Niassa.
7. É autorizada a realização de eventos sociais privados, cujo número de participantes não deve exceder
50 e 100 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.
8. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições desportivas de escalões inferiores
e séniores amadores.
9. É autorizada a retoma dos treinos e competições das equipas de alta competição e de formação dos
campeonatos provinciais, mediante o cumprimento rigoroso do protocolo sanitário para a prevenção
da COVID-19, incluindo testagens obrigatórias.
10. É 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 Contenção da
Propagação da COVID-19 no Desporto.
11. É autorizada a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado “Moçambola”, com observância do protocolo sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
12. É autorizada a presença de espectadores nos jogos dos campeonatos nacionais de todas as modalidades, não devendo exceder a lotação de 25% da capacidade máxima do local, com observância do
protocolo sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
13. 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.
14. 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.
15. É autorizada a abertura dos ginásios das Classes Polivalentes e de Grande Dimensão, com uma lotação que não deve exceder 50% da sua capacidade máxima e os ginásios de Classe de Média Dimensão
com uma lotação que não deve exceder 30% da sua capacidade máxima.
16. 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.
17. É autorizada a abertura dos casinos, devendo-se observar o protocolo sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
18. É 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.
19. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da legislação específica.
20. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 20:00 horas, de Segunda-feira a Sábado, e das 9:00 horas às 18:00 horas, aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto,
sendo que os demais estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços é das 8:00 horas às 18:00
horas, mantendo-se encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
21. A venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos referidos no número anterior deve obedecer o
horário do seu funcionamento.
22. O horário de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a grosso, armazenistas, talhos e
ferragens é das 7 horas às 17 horas, de Segunda-feira a Sábado mantendo-se encerrados aos Domingos,
feriados e dias de tolerância de ponto.
23. Os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a adoptar o horário das 9:00 horas
às 18:00 horas, de Segunda-feira a Sábado 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 domicílio.
24. A distribuição e comercialização de produtos alcoólicos pelos distribuidores oficiais obedece ao
horário normal de funcionamento, que é das 7:00 horas às 20:00horas, de Segunda a Sábado e das 7:00
horas às 13:00 horas aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
25. É autorizada a abertura dos bares, desde que tenham áreas devidamente ventiladas, devendo funcionar das 9:00 horas às 21:00 horas, não excedendo 20% da sua capacidade máxima no interior e 50% no
exterior, em observância rigorosa do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19.
26. 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.
27. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima não deve exceder o limite de 4 e 6 pessoas,
por mesa, no interior e exterior, respectivamente, devendo observar-se o distanciamento mínimo de 1,5
metros e observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
28. 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.
29. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar no seu horário normal, de acordo
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com as regras estabelecidas para esta actividade, continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
30. São canceladas todas as licenças de porta aberta e emissão de licenças de horários especiais e suspensa a atribuição de novas licenças das mesmas.
31. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo tipo de bebidas
alcoólicas.
32. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de conveniência e estação
de serviços, passa a ser das 05:00 horas às 20:00 horas.
ARTIGO 17
(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre ,as 6:00 horas e às 17:00horas.
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 funcionamento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.
ARTIGO 18
(Recolher Obrigatório)
1. É introduzido o horário do recolher obrigatório das 00:00 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 19
(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 100 e 250 pessoas em locais fechados e abertos, respectivamente, não excedendo a lotação de 50% da capacidade máxima do local, em observância
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
ARTIGO 20
(Reuniões ou Eventos do Estado)
1. É autorizada a realização de reuniões em instituições públicas e privadas e eventos do Estado, com
um máximo de 100 e 250 pessoas em espaços fechados e abertos, respectivamente, não excedendo
50% da capacidade do local, em observância rigorosa das medidas de prevenção da COVID-19.
2. 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 400 pessoas.
ARTIGO 21
(Cerimónias Fúnebres)
1. Na realização de velórios e cerimónias fúnebres, o número máximo de participantes não deve exceder 50 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, devem
observar rigorosamente todas as medidas de prevenção e combate à pandemia
da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.
ARTIGO 22
(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 definição da capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que, os gestores destas instituições são
responsáveis pelo seu cumprimento.
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6. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem fazer-se presente nas para o combate e contenção da propagação da pandemia da COVID-19 previstas no presente Decreto.
instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade patronal a qual emitirá orientações necessárias e aplicáveis.
ARTIGO 30
7. É autorizada a retoma do funcionamento normal das instituições públicas e privadas, com a observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos estabelecimentos penitenciários
ARTIGO 23
realizam-se em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É permitida a visita de quatro pessoas por mês, por cada recluso.
(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Ministério da Saúde (MISAU), a Polícia da
ARTIGO 31
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
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
e combate à pandemia da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autoridades Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo Governo no âmbito
sanitárias.
da declaração da Situação de Calamidade Pública.
ARTIGO 24

ARTIGO 32

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

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

ARTIGO 25

ARTIGO 33

(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
(Voluntariado)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras, devem ser providos em observância Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com vista a assegurar as
das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
funções essenciais à implementação das medidas previstas no presente Decreto.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores destas instituições são responsáveis pelo
ARTIGO 34
seu cumprimento.
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
ARTIGO 26
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
da COVID-19, nomeadamente através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais, agrícolas, pesqueiras e de meios considerados adequados.
construção mantêm 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 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 sistematica(Transportes Colectivos de Passageiros)
mente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao
1. O Ministério que superintende a área dos transportes deve definir o limite máximo de passageiros a Governo para tomada de medidas necessárias.
bordo em transportes colectivos, públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo,
fluvial e aéreo, de acordo com a lotação do meio.
ARTIGO 36
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é obrigatório o uso de máscara
de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a boca, conforme recomendado pelas autoridades
(Desobediência)
sanitárias.
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime de desobediência e
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o uso de máscara, no punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
limite máximo da lotação.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros, observa o horário normal de 3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo de 10 dias, o juiz ordena o
funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o recolher obrigatório.
cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa.
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
ARTIGO 37
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.
(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
7. O Ministério que superintende a área dos Transportes, em conjugação de esforços com os Municí- 1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da actividade económica,
pios, deve ainda garantir a desinfeção dos terminais, sendo que a desinfeção dos passageiros
em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes termos:
e dos autocarros é obrigatória e é da responsabilidade destes e dos proprietários dos autocarros.
a) multas, a determinar com base na legislção específica;
b) suspensão temporária da actividade ecnómica, por um período de 1 a 3 meses, emfunção da graviARTIGO 28
dade da infracção; e
c) cassação da Licença ou Alvará.
(Transporte Transfronteiriço)
2. É entidade competente para a cobrançadas multas decorrentes das transgressõesprevistas no número
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças e sanitárias devem anterior, a INAE.
reforçar as medidas de controlo dos transportadores e motoristas que entrem no país no âmbito do co- 3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é instaurado o competente
mércio transfronteiriço, impondo que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, processo no Tribunal Judicial da área de ocorrência da infracção.
incluindo medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número1 do presente artigo, considera-se aplicável o disposto nos números
ARTIGO 38
2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.
(Entrada em Vigor e Vigência)
ARTIGO 29
O presente Decreto entra em vigor às 0:00 horas do dia 25 de Outubro de 2021 e vigora até o dia 20 de
Dezembro de 2021.
(Órgãos de Comunicação Social)
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 20 de Outubro
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação social públicos e pri- de 2021.
vados, com a regularidade recomendável, asseguram informação pública sobre a evolução da pandemia Publique-se.
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 O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário
ARTIGO 27
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Este anúncio foi feito pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, na abertura da 2ª Edição da Conferência “Crescendo Azul”, que decorreu sob o lema
“Investir na Saúde do Oceano é Investir
no Futuro do Planeta”, realizada quinta
e sexta-feira, no distrito de Vilankulo,
província de Inhambane.
Intervindo no evento, que contou
com a presença do Presidente da
República do Quénia, Uhuru Kenyatta,
como convidado de honra, Filipe Nyusi disse ainda que a pesca e a aquacultura, com contributo directo para
milhões de pessoas, constituem uma
fonte de maior segurança alimentar e
dieta diversificada, além de emprego
e melhoria da balança comercial de
muitos países.
Para o Chefe de Estado, investir na
saúde do oceano, com vista a construir um planeta mais saudável para
pessoas mais saudáveis, pressupõe o
desenvolvimento de uma Economia
Azul sustentável, socialmente justa,
equitativa, inclusiva, assim como promotora da paz e da estabilidade.
“Por isso, acções concertadas à escala universal de combate ao terrorismo,
tráfico de pessoas, drogas, armas e recursos florestais, assim como a pesca
ilegal, devem continuar no topo da
agenda do concerto das nações”, sublinhou Filipe Nyusi.
Nesse contexto, recordou aos participantes que o país tem vindo a enfrentar, desde 2017, uma agressão terrorista com tentáculos internacionais,
nos distritos do norte da província de
Cabo Delgado, tendo já provocado a
morte de centenas de moçambicanos
e milhares de deslocados.
Trata-se, de acordo com o Presidente da República, de uma acção cujo
propósito não é somente a destruição
e pilhagem da riqueza dos países,
como também afecta o seu desenvolvimento.
“Moçambique é vítima directa do
extremismo violento, numa altura em
que a exploração de hidrocarbonetos,
precisamente em Cabo Delgado, prenuncia o florescimento da sua economia, e consequentemente a criação
do bem-estar económico e social dos
moçambicanos”, observou.
Referiu ainda que o terrorismo é
uma ameaça à estabilidade global, ou
seja, um cancro universal que o seu
combate exige esforços de todos.
Daí que trouxe à lume alguns problemas que têm contribuído para a degradação dos oceanos e dos recursos
que neles se encontram.
“Uma preocupação que nos chega
dos vários cantos do globo é a utilização indevida dos recursos, o que
originará a destruição de habitats. Observam-se actos de poluição, a perda
de biodiversidade, a pesca excessiva,
alterações climáticas e pressões sobre
mares e oceanos, decorrentes do aumento da população nas zonas costeiras, o que pressiona a capacidade
dos oceanos no seu papel vital para o
bem-estar da Humanidade”, apontou
o estadista moçambicano.
Estes desafios, aliados à pirataria
marítima e tráfico de drogas, con-

Moçambique finaliza
estratégia da Economia Azul
- Filipe Nyusi anuncia que a estratégia vai contribuir para o desenvolvimento do país
Porque no oceano reside uma imensidão de oportunidades, desde o comércio internacional, recursos minerais
e turismo, que, quando bem aproveitados, podem contribuir para o desenvolvimento do país e do mundo,
Moçambique está a finalizar a estratégia de desenvolvimento da Economia Azul, documento programático e estruturante através do qual o Governo pretende estabelecer e consolidar as áreas económicas prioritárias a serem
desenvolvidas.

porte marítimo, energias renováveis,
especialmente a energia eólica marítima, bem como a energia das ondas
das marés, entre outros.
“O sector da pesca, que constitui a
maior quota da Economia Azul, emprega mais de 12 milhões de africanos.
É o maior dos sectores da Economia
Azul africana, proporcionando segurança alimentar a mais de 200 milhões
de africanos. Só a pesca acrescenta 24
biliões de dólares ao Produto Interno
Bruto anual de África”, disse Akinwumi
Adesina.

PR Nyusi e homólogo do Ruanda visitam exposicão no âmbo da segunda Conferência Crescendo Azul

stituem um entrave à Economia Azul
e travam o desenvolvimento socioeconómico do continente africano.
Filipe Nyusi referiu ainda que os
oceanos fazem parte das zonas
económicas especiais, sendo por isso
um recurso partilhado em cerca de 60
porcento, fora da jurisdição nacional
dos países.
Com efeito, o Chefe de Estado fez saber que do total de 54 países africanos,
38 são países costeiros, numa área total sob jurisdição conjunta de cerca de
13 milhões de quilómetros quadrados,
daí a necessidade de a cooperação entre os países dever primar pela ratificação e implementação de um quadro
legal regional e internacional, no qual
destacou a Convenção de Abidjan, de
1981, para os países da costa do Atlântico; a Convenção de Nairobi, de 1985,
revista em 2010, relativa aos países do
Oceano Índico; e sobre a segurança
marítima, o Código de Conduta de
Djibuti, de 2009, revisto em 2017, assim como o Código de Conduta de
Yaoundé, em 2013.
E mais. Filipe Nyusi apontou o Acordo de Paris e a recente COP26, que
teve lugar em Glasgow, na Escócia.
COMPROMISSOS DE
MOÇAMBIQUE
Tendo em consideração que
Moçambique é um país rico em recursos naturais e lar de cerca de 5.500
espécies de flora, 4.271 de vida selvagem terrestre, das quais 72 porcento
são insectos, 17 porcento aves,
cinco porcento mamíferos e quatro
porcento répteis, isso, de acordo com

o Presidente da República, implica,
indubitavelmente, uma governação
e utilização sustentável dos recursos
marinhos.
E para salvaguardar as áreas de
conservação, Moçambique iniciou,
em Agosto passado, uma avaliação de
viabilidade de rede mais, que poderá
proteger e conservar três milhões
de hectares na área de conservação
transfronteiriça do Grande Limpopo,
abrangendo quatro províncias, designadamente Gaza, Inhambane, Manica
e Sofala.
A visão final do projecto, segundo
o Chefe de Estado, é criar um dos
maiores corredores de conservação
na terra, ligando o Parque Nacional
do Zimbabwe e os parques nacionais
de Banhine, Limpopo e Zinave, em
Moçambique, através de um projecto
rede mais, agrupado e faseado com
esses corredores, permitindo ainda
uma ligação ao Parque Nacional Kruger, na África do Sul, ou através do
Parque Nacional do Limpopo, em
Moçambique.
Filipe Nyusi revelou ainda que este
ano é marcado pelo início da década
da ciência dos oceanos para o desenvolvimento sustentável das Nações
Unidas 2021/2030.
“Os oceanos precisam de nós e temos uma oportunidade para através
de acções concretas e concertadas,
incluindo evidências científicas, revertermos o cenário em relação a tudo
quanto é pernicioso para o oceano”,
disse, frisando de seguida que a erradicação da pobreza tem de estar de mãos
dadas com o combate às alterações
climáticas e protecção ambiental.

POTENCIAL ECONÓMICO DOS
OCEANOS
Como um dos convidados especiais do evento, o Presidente do Quénia,
Uhuru Kenyatta, defendeu o potencial
económico que os oceanos representamparaodesenvolvimentodasnações.
“O oceano é uma fronteira de desenvolvimento inexplorado. O oceano tem
uma base de activos estimados em
mais de 24 triliões de dólares e é fonte
de inesgotáveis alimentos para pelo
menos 3 biliões de pessoas no mundo.
E perto de 90% de mercadorias globais
são transaccionadas a partir dos nossos
oceanos”,explicou Kenyatta.
Na sua intervenção, o Presidente
queniano realçou que “as acções humanas põem os sistemas dos oceanos
em permanente stress, nós despejamos mais de 8 milhões de toneladas
de plásticos nos oceanos todos os
anos. Estamos a ameaçar a estabilidade das populações dos peixes, com
a pesca ilegal, clandestina e desregulada. Estamos a retirar e destruir o ecossistema marinho ao despejarmos lixo
tóxico nos nossos oceanos”.
15TRILIÕES DE DÓLARES POR
ANO À ECONOMIA GLOBAL
Discursando no evento, o Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, afirmou que
estima-se que a Economia Azul pode
somar até 15 triliões de dólares por ano
à economia global.
Referiu ainda que a Economia Azul
cobre os principais sectores, incluindo
a pesca, aquacultura, turismo, trans-

O Presidente do BAD afirmou ainda
que existem vários desafios à exploração ideal da Economia Azul, tendo
destacado as políticas e o fraco quadro
regulamentário, a erosão costeira, poluição, pesca ilegal, a sobrepesca, poluição por derrames de petróleo, plásticos, pesticidas e o despejo de resíduos.
Falando do nosso país, Akinwumi
Adesina fez saber que sendo um
dos 10 países do Mundo mais afectados pelas mudanças climáticas,
Moçambique compreende mais do
que nunca a verdadeira urgência e a
necessidade de investir na saúde dos
oceanos e na garantia do futuro do
nosso planeta.
“Os ciclones Idai e Kenneth deixaram muita devastação ao longo do
seu percurso, com centenas de pessoas a perderem a vida, e a destruição
de infra-estruturas no valor de mais de
2 biliões de dólares”, referiu.
Considerou ainda que, apesar de
literalmente se ter conhecimento da
riqueza da Economia Azul, a maior
parte da população que depende da
Economia Azul vive na pobreza.
Nesse contexto, o Presidente do BAD
sublinhou haver uma necessidade
urgente de revitalização económica
dos meios de subsistência das comunidades pesqueiras, e isto pode ser
conseguido pelo Governo e pelo sector
privado, dando prioridade a políticas de
capacitação e proporcionando acesso a
frotas de pesca modernas, instalações
de armazenamento e processamento
a frio, e investindo em infra-estruturas e
serviços de aconselhamento climático
para apoiar práticas de pesca inteligentes em matéria do clima.
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Com efeito, uma missão conjunta do
Governo de Moçambique, União Europeia e Nações Unidas visitou recentemente a província de Sofala, para avaliar
as actividades no âmbito do Mecanismo de Recuperação Pós-Ciclones, um
fundo alimentado por vários parceiros,
dentre estes a União Europeia, para
implementar projectos de recuperação
pós-ciclones de 2019 e criar resiliência
contra futuros desastres.
Na ocasião, a União Europeia expressou satisfação com o avanço e os
resultados dos projectos em curso,
enquadrados em três pilares, nomeadamente a recuperação dos meios
de subsistência e empoderamento
económico das mulheres, a reabilitação
de infra-estruturas públicas, comunitárias e habitacionais e fortalecimento
das capacidades de acção e resposta do
Governo, em particular do Gabinete de
Recuperação Pós-Ciclones (GREPOC).
Durante a missão, o embaixador
da União Europeia, António SánchezBenedito Gaspar, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, João Machatine, e o representante do PNUD, Ghulam Sherani,
junto com as autoridades provinciais
de Sofala e distritais da Beira, Dondo
e Nhamatanda, visitaram diversos
empreendimentos e fizeram a entrega de infra-estruturas públicas,
como uma escola secundária na Beira
(reconstruída após a destruição pelo
ciclone IDAI); 90 casas construídas de
forma resiliente e evolutivas (e entrega
dos respectivos títulos-DUAT aos seus
novos proprietários), mercado e escola primária de construção nova, no
bairro de reassentamento de Mutua,
e fiscalização do Mercado de Tica, em
Nhamatanda, a inaugurar no início do
próximo mês de Dezembro.

Avanços na recuperação pós-ciclones

os 100 milhões de Euros em empréstimo concessional pelo Banco Europeu de Investimento, “estão em fase de
execução na sua totalidade”.
Sublinhou ainda que, “como União
Europeia,temosoorgulhodetestemunhar

reabilitação de mercados, criação de
estufas hortícolas, plantio de mais de
210 mil árvores e construção de furos
de água; a abertura de 761km de vias
de acesso e produção de 10.400 mil
tijolos para construção; a construção

Governo de Moçambique pela recuperação e promoção do desenvolvimento sustentável e resiliente, assim
como o apelo para uma maior acção
para demonstrar os resultados dos esforços em curso.

UE expressa satisfação
A União Europeia (UE) expressa a sua satisfação pelo elevado nível de recuperação pós-ciclones em Sofala, província que, por pouco, sumiria do mapa de Moçambique, depois de ter sido afectada pelo ciclone IDAI.

Esta é a terceira visita de acompanhamento pela União Europeia a projectos de recuperação e testemunho
dos resultados e o impacto junto das
populações beneficiárias.
Em Dondo, o embaixador da União
Europeia recordou que a entrega das
infra-estruturas representa a terceira
fase da resposta da UE, a primeira foi
imediata à emergência pós-ciclone, a
que se seguiu a fase de apoio ao Processo de Avaliação das Necessidades
Pós-Desastre, em linha com os compromissos assumidos em Junho de
2019, na Beira.
O embaixador afirmou que, tendo

Água potável chega a
mais necessitados
Mais de 1.7 milhão de pessoas passaram a ter acesso à água potável nos
últimos 18 meses no país, mercê de um investimento de 80 milhões de
dólares americanos na construção e reabilitação de sistemas de abastecimento do precioso líquido.
Este investimento, realizado na primeira fase da iniciativa presidencial
Água para Vida (PRAVIDA), contribuiu
para o aumento da capacidade de irrigação de pequena escala, abeberamento de gado e criação de postos de
trabalho.
O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, disse há dias que a implementação
da primeira fase do PRAVIDA mostrou
que é possível construir empreendimentos de grande impacto social com
recursos financeiros limitados.
“Fazemos um balanço positivo do
PRAVIDA I. Conseguimos alargar a
cobertura até cerca de 1.7 milhão de
pessoas”, disse.
Machatine disse que é preciso asse-

em vista o objectivo final de reconstruir melhor (Build Back Better), os fundos
prometidos pela União Europeia na
Conferência Internacional de Doadores, ou seja, os 200 milhões de Euros
em subvenções não reembolsáveis e

melhorias na vida da população dos distritosdeSofala,comoresultadodasdiferentes
intervenções, desde a formação profissional e criação de oportunidades económicas
para a geração de renda das famílias, em
particular as mulheres, o acesso à água e
saneamento melhorados, o reforço dos
meios de ensino e aprendizagem, fruto da
reabilitação de escolas, assim como melhoriasnoacessogeralaosserviçospúblicos
que deriva de uma maior transparência
e articulação entre as autoridades no que
toca, essencialmente, à preparação contra
desastresfuturos”.
No terreno, as acções de recuperação de meios de subsistência e
empoderamento económico das
mulheres beneficiaram a mais de 142
mil famílias beneficiárias, metade das
quais lideradas por mulheres, e mais
de 200 mulheres formadas em poupança e esquemas de créditos. Concretizou-se a limpeza de canais de drenagem e remoção em massa de resíduos
sólidos, incluindo para reciclagem; a

de currais para gado bovino e caprino,
e 46.247 famílias foram formadas em
práticas agrícolas e indústria animal.
Mais de 8600 latrinas melhoradas
foram construídas e estabelecidas, 17
mil estações de lavagem de mãos para
prevenção da Covid-19; 935 famílias tiveram formação sobre como criar micro
e pequenas empresas informais e outras
mais de 500 famílias tiveram formação
sobre pequenas actividades profissionalizantes para geração de renda.
Na vertente da reabilitação de infraestruturas públicas, comunitárias e
habitacionais, 155 artesãos e 73 graduados universitários foram formados
em técnicas de reconstrução resiliente; 8 escolas primárias reconstruídas,
beneficiando cerca de 9 mil crianças;
32 escritórios públicos reconstruídos,
incluindo a reparação de mobiliário e
equipamentos danificados nos edifícios
da administração distrital da Beira e departamentos de Agricultura, Economia,
Infra-estrutura e Educação. Oito blocos
de latrinas construídos, 84 bancas de
mercado construídas ou melhoradas
em benefício de 3573 famílias.Também
foram construídas 500 novas habitações e 600 beneficiaram de reabilitação.
Na interacção com as autoridades
provinciais e distritais, líderes comunitários e beneficiários, ficou presente
o contínuo empenho da União Europeia de trabalho em parceria com o

gurar a sustentabilidade dos sistemas
de abastecimento de água através da
redução dos custos operacionais, bem
como ter em conta o impacto das mudançasclimáticasnasuadisponibilidade.
“Na primeira fase notou-se, por exemplo, que as fontes tidas como seguras em termos de disponibilidade
começaram a revelar-se inseguras,
quer por insuficiência de água, quer
por estarem contaminadas. Nós vamos levar estas lições para a segunda
fase”, acrescentou o governante.
Defendeu o uso racional da água
como forma de evitar interrupção no
fornecimento deste recurso, havendo
por isso necessidade de garantir a proporcionalidade entre o investimento e
os recursos captados.

Publicidade

MUDANÇA DE INSTALAÇÕES
O Jornal Público, detido pela Sociedade Novo Rumo, Lda, informa aos seus subscritores, leitores, parceiros e o público em geral que, a partir do dia 02 de Novembro de 2021, passa a funcionar em novas instalações, localizadas na Rua Tiago Muller, No 227, Bairro Malhangalene,
Maputo-Cidade.
Maputo, 01 de Novembro de 2021
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Moçambique vive uma verdadeira revolução

Quando a corrupção
é combatida aos pontapés
- O povo está bastante eufórico com os avanços alcançados, mas há
necessidade de se fazer mais para se evitar escândalos financeiros nas
instituições públicas
Combater a corrupção com recurso a todos os instrumentos, incluindo
os pontapés, é a opção que o Governo escolheu para reduzir a avalanche
de escândalos na Função Pública, e aumentar o nível da sua confiança
junto da sociedade.
A cumprir o segundo e último mandato, o Executivo de Filipe Nyusi não
desarma na luta contra a corrupção e o
povo se mostra bastante eufórico com
os avanços alcançados, mas há que reconhecer haver muito ainda por fazer,
para se garantir uma prestação de
serviços públicos de qualidade, através
de recursos humanos qualificados
e motivados, processos eficientes e
sistemas integrados, com base numa
gestão financeira rigorosa, criteriosa e
transparente, numa estrutura consolidada, responsabilizada e de actuação
íntegra e coordenada.
A operacionalização da estratégia
governamental contra a corrupção
está a surtir efeitos, a avaliar pelos casos
que têm vindo a ser detectados e que
culminam com a instauração de processos judiciais.
A obrigatoriedade de cada sector
elaborar um plano operacional de
prevenção e combate à corrupção,
o reforço da transparência dos actos
administrativos, com destaque para
a publicitação dos concursos para a
contratação de bens, serviços e empreitadas das obras públicas, são algumas das acções em curso.
Ainda no âmbito do combate à corrupção, o Governo tem vindo a aprimorar o sistema de gestão financeira
do Estado (SISTAFE), para garantir que
os fundos do erário público sejam correctamente usados em benefício da
população.
“A modernização do SISTAFE visa
evitar esquemas de corrupção que
concorrem para o enriquecimento
indevido de algumas pessoas, em
prejuízo da maioria da população”,
disse em declarações anteriores ao
PÚBLICO, Hermínio Sueia, Presidente
do Conselho de Administração (PCA)
do Centro de Desenvolvimento de
Sistemas de Informação de Finanças,
para quem “o combate à corrupção
requer persistência e coordenação
entre todos os segmentos da vida. É
uma luta que não pode ser vista como
da responsabilidade exclusiva do Governo, mas sim um mal que deve ser
combatido por toda a sociedade”.
AVALANCHE DE PROCESSOS
Na última semana, o Primeiroministro Carlos Agostinho do Rosário,
falando durante o encerramento da
sessão parlamentar de apreciação e

análise da Conta Geral do Estado 2020,
disse que cerca de 1300 processos disciplinares contra servidores públicos
foram instaurados no ano passado,
em todo o país, por prática de actos
que indiciam corrupção, peculato e
desvio de fundos.
Os referidos processos foram submetidos às entidades competentes
para responsabilização criminal. Aliás,
o Primeiro-ministro disse que o Governo continuará a responsabilizar disciplinarmente os servidores públicos
que não cumprirem com as regras
e procedimentos estabelecidos na
gestão da coisa pública.
Carlos Agostinho do Rosário reafirmou o compromisso do Executivo
ter que continuar a reforçar a fiscalização e o controlo interno, a todos os
níveis, intensificando a realização de
inspecções regulares para corrigir, em
tempo útil, possíveis irregularidades
nos sistemas de gestão.
O Governo, segundo o Primeiroministro moçambicano, está ciente da
necessidade de continuar a trabalhar
na melhoria da gestão financeira do
Estado, no que concerne à observância do rigor, sobretudo na aplicação da
legislação vigente sobre a contratação
pública, nos mecanismos de fiscalização e controlo, e nos processos de
registo contabilístico, inventariação e
gestão do património do Estado.
Sobre a contratação de empreitadas
de obras públicas, fornecimento de
bens e prestação de serviços ao Estado,
Do Rosário disse que o Governo continuará a observar os procedimentos
de concurso público estabelecidos na
legislação específica sobre a matéria.
Em situações de emergência, como
é o caso de desastres naturais, incluindo a Covid-19, a lei prevê um regime
excepcional de contratação por ajuste
directo, que, mesmo assim, de acordo
com o governante, deve respeitar sempre os requisitos fixados na legislação.
“Queremos reiterar que, independentemente do regime aplicado no
processo de contratação de bens e
serviços do Estado, este deve guiar-se
pelo princípio de transparência, licitude,
e isento de corrupção”, disse, reiterando
que o servidor público que comprovadamente violar a lei ou praticar actos
de corrupção no processo de contratação de bens e serviços, em qualquer
das modalidades, será responsabilizado
disciplinar e criminalmente.

Publicidade

20

Público
Segunda-feira 22 de Novembro de 2021

NACIONAL
Apesar de reconhecer o papel do
Instituto de Cereais de Moçambique, Edson Macuácua, Secretário de Estado na província de
Manica, colocou o desafio de a instituição ter que encontrar abordagens inovadoras para alavancar a produção e comercialização
agrícola na província de Manica.
Com efeito, o Secretário de Estado
em Manica instou os produtores
agrícolas a apostarem nos incentivos concedidos pelo Instituto de
Cereais de Moçambique, um dos
principais intervenientes da cadeia de produção e comercialização. No entanto, como forma de
manter o equilíbrio de culturas e
reforçar a segurança alimentar no
período de estiagem, o governo
do distrito de Macossa aposta em
culturas resistentes à seca.

Manica desafia Instituto
de Cereais de Moçambique
- E Macossa aposta em culturas resistentes à seca

maxoeira, e até arroz nas zonas baixas,
no período chuvoso", disse.
Naocasião,onossoentrevistadoreferiu-seaoselevadosíndicesdedesnutrição
que fustiga o seu distrito, um problema
que pode ser ultrapassado se a população local apostar na agro-pecuária.
"Temos que reflectir sobre a necessi-

BENEDITO COBRISSUA
Email: cobrissua@gmail.com
Edson Macuácua, que falava nas vésperas do lançamento da campanha
agrária 2021/22, realizada no distrito
de Vanduzi, apontou como desafios do
Instituto de Cereais de Moçambique
encontrar abordagens inovadoras para
alavancaraproduçãoecomercialização
agrícolas.
Para o Secretário de Estado em Manica, o facto de já terem sido comercializados no país cerca de 14 milhões de
toneladas de produtos diversos é um
sinal de que na próxima campanha, ora
lançada pelo Presidente da República,
será ultrapassada esta meta.
Para o governante, com a qualidade
dos produtos em Moçambique estão
criadas as condições para o ambiente
de negócio competitivo aos produtos
importados.
"Eu penso que podemos encontrar
medidas mais robustas para estimular estes intervenientes na cadeia de
produção e de comercialização para
que sintam que o ambiente de negócio
em Moçambique para a comercialização agrícola é de facto competitivo”,
disse Edson Macuácua.
Acrescentou que só assim os camponeses irão sentir que compensa
investir na comercialização agrícola e
que os produtos nacionais continuam a
ser colocados no mercado nacional e a
preço competitivo", elencou Macuácua.
Na ocasião, destacou o papel do
Instituto de Cereais de Moçambique
na dinamização do sector agrário, principalmente na regulação e procura de
financiamentos para o ramo agrícola.

Edson Macuácua

enquanto estiver a verificar-se estiagem durante a campanha agrária que
dentro de dias inicia é preciso que se
busque alternativas, produzindo em
zonas baixas, aproveitando os cursos de
água para a irrigação dos campos.

Reconhecendo que a situação não é
das melhores, em virtude do distrito de
Macossa ser propenso ao clima semiárido, o que dificulta a queda regular de
precipitação, a nossa fonte acredita na
possibilidade de reverter-se o quadro
se a população priorizar a produção em

dade de concentrar as nossas atenções
no combate à fome e a malnutrição,
que ainda grassa algumas zonas e populações. Temos que produzir, trabalhar;
abrir machambas para produzirmos,
temos que criar animais como cabritos,
galinhas e patos", frisou.

Devido ao terrorismo em Cabo Delgado

Uni-Púnguè apoia crianças deslocadas
A Universidade Púnguè (Uni-Púnguè)- Reitoria de Manica, acaba de doar
diverso material didáctico para crianças deslocadas que se encontram
em centros de acolhimento, devido ao terrorismo em Cabo Delgado. Na
ocasião, o Secretário de Estado em Manica, Edson Macuácua, enalteceu
o gesto e convida outras instituições públicas e privadas a fazer o mesmo, visto que Cabo Delgado pertence a Moçambique, daí a necessidade
de apoiar a população afectada naquela parcela do país.

CULTURAS RESISTENTES
À SECA
No entanto, em entrevista ao PÚBLICO, António Dinis, administrador de
Macossa, disse que os prejuízos que
são causados pela escassez das chuvas
são enormes, daí que os produtores devem, para além de produzir milho, feijão,
batata, repolho e couve, consideradas
culturas prioritárias pela população local,
apostar em culturas resistentes à seca.
Para o timoneiro do executivo distrital de Macossa, que se localiza a 267
quilómetros da cidade de Chimoio,

zonas baixas.
"Todos os anos havia fome, mas nos
últimos anos essa tendência está a desaparecer; estamos a desconstruir a ideia de que em Macossa não se produz
nada. O distrito produz muito; produzse milho, gergelim, hortícolas, mapira,

BENEDITO COBRISSUA
Email: cobrissua@gmail.com
O material didáctico é composto
por mais de mil cadernos, um número
não especificado de canetas e livros escolares, fruto de contribuição dos fun-

cionários daquele estabelecimento de
ensino superior.
Para Emília Nhalivilo, reitora da
Uni-Púnguè, o material vai minimizar
o sofrimento das crianças que neste
momento se encontram numa situação caótica e que, para além de falta de

material didáctico, carecem de outras
necessidades básicas.
"Este momento simboliza a entrega do donativo que a Universidade
Púnguè recolheu, constituído basicamente por cadernos, algumas canetas
também. Nós fizemos uma campanha
na Universidade, que era de um estudante ou um funcionário um caderno,
em que cada um poderia contribuir
com pelo menos um caderno. E como
resultado dessa campanha, nós temos
aqui mais de mil cadernos e mais de
uma centena de canetas que é para
serem oferecidas às crianças vítimas do
terrorismo em Cabo Delgado", disse à
reitora, tendo sublinhado que esta é
apenas uma das acções levadas a cabo
pela instituição de ensino superior, em
solidariedade para com as vítimas do
terrorismo na província setentrional de
Cabo Delgado.
Entretanto, o delegado do Instituto
Nacional de Redução de Riscos de Desastres(INGD)garantequeodonativoda
Uni-Púnguèvai chegaraos necessitados.
"O material recebido hoje, ou que
acabamos de testemunhar o processo
de entrega, nós vamos assegurar que
o mesmo seja canalizado aos legítimos
beneficiários e vamos juntar naquela
quantidade que temos e que tínhamos
desde muito; vamos canalizar para
minimizar o sofrimento das famílias afectadas em Cabo Delgado", disse.

Presente no acto de entrega do
donativo ao INGD, o Secretário de Estado em Manica, Edson da Graça Macuácua, enalteceu o gesto e convida
outras instituições públicas e privadas
a fazer o mesmo, visto que Cabo Delgado pertence a Moçambique, daí a
necessidade de apoiar a população
afectada naquela parcela do país.
"Trata-se de um gesto de solidariedade bastante nobre que evidencia
o papel e a responsabilidade social da
Universidade. A Universidade é uma
comunidade e não deve estar isolada
da sociedade, justamente porque é
parte da sociedade e por isso também
quando há desafios que se colocam à
sociedade, a Universidade é chamada
a fazer parte da busca de respostas
para os desafios que a sociedade enfrenta", referiu Macuácua, tendo anotado que neste momento o nosso
país enfrenta o grande desafio de terrorismo que está a semear luto e dor
em muitas famílias moçambicanas,
“por isso, ao recebermos este apoio
proveniente da Universidade Púnguè,
julgamos que trata-se de um gesto de
humanismo que é a solidariedade”.
De salientar que a Universidade
Púnguè tem a sua sede na cidade
de Chimoio, em Manica, e uma delegação na vizinha província de Tete. A
mesma resulta da fusão da então Universidade Pedagógica (UP).
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Nos transportes inter-urbanos de Maputo

Munícipes consentem aumento de tarifa
No contexto da subida do preço
dos combustíveis, o que consequentemente viria a encarecer os
custos operacionais dos operadores dos transportes públicos de
passageiros, os munícipes baseados na Área Metropolitana de Maputo não se opõem à decisão de
aumento de tarifa dos transportes,
no entanto, exigem melhoria na
prestação de serviços.

ATALIA CAVELE
Email: caveleataliasilva@gmail.com
Na auscultação feita última semana
passada em dois distritos municipais
da cidade de Maputo, nomeadamente, Ka-Mavota e Ka-Nhlamankulo,
as autoridades municipais apresentaram a proposta das novas tarifas aos
operadores de transportes públicos e
privados, e aos munícipes, representados por chefes de quarteirões, secretários de bairro e outras estruturas
interessadas na matéria.
À luz dessa proposta, a edilidade
de Maputo propõe um agravamento
da tarifa de transporte público de
passageiros em 2 meticais para até
10 quilómetros e 3 meticais a partir
de 10 a 23 quilómetros. Em outras
palavras, se o munícipe paga hoje 10
meticais ao percorrer 10 quilómetros,
e 12 meticais a partir de 10 a 23 quilómetros, com a aprovação da proposta
sobre o agravamento de tarifas dos
transportes públicos de passageiros,
este passará a pagar 12 meticais em 10
quilómetros e 15 meticais a partir de
10 a 23 quilómetros, respectivamente.
De forma pormenorizada, o
vereador de Mobilidade, Transportes e
Trânsito, José Nichols, avançou que, inicialmente, a proposta dos operadores
era de um agravamento de cinco meticais, porém, depois de muitas conversações chegou-se a estas propostas.
“Os operadores tinham a expectativa de que o aumento fosse na ordem
dos 5 meticais, no entanto, das análises
feitas chegou-se à conclusão de que o
agravamento podia ser feito de forma
gradual, a partir de uma fórmula que
iremos definir, com indicadores próprios daquilo que é o crescimento que
queremos, em função das condições
de vida dos munícipes, para que a tarifa não só seja sustentável, assim como
tenha justiça na sua aplicação”, disse o
vereador, acrescentando que “depois
desta auscultação, tendo em conta a
responsabilidade que a Assembleia
Municipal de Maputo tem de aprovar
tarifas, vamos preparar todo o processo para remeter à Assembleia para a respectiva análise e resolução a respeito.
Este processo deve acontecer até ao
final deste mês”, explicou.
Nichols disse ainda que a expectativa da edilidade é que as tarifas sejam
aprovadas e entrem em vigor ainda no

mês de Dezembro ou nos princípios
de Janeiro de 2022.
O vereador de Mobilidade, Transportes e Trânsito aproveitou a ocasião
para deixar um apelo para o uso de
bilhetes electrónicos, porque, segundo afirmou, o cliente irá pagar exactamente pelo percurso percorrido,
diferentemente do pagamento em
dinheiro, onde funciona a taxa única.
Por seu turno, os operadores
aplaudiram a decisão, pois, para eles, a
actual tarifa já não é sustentável para o
desempenho da actividade, por causa
do agravamento dos custos operacionais, incluindo os combustíveis.
“O reajuste das tarifas de transporte
em Maputo é um tabu. O processo é
lento, levando vários anos, no entanto,
os custos de produção sobem mensalmente, mas há 5 anos que a nossa
tarifa não sofre ajustes”, disse José Massango, falando em representação da
Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários
(FEMATRO).
Massango, tomando a dor dos seus
associados, fez questão de alistar seis
pontos que, segundo ele, justificam a
urgência em mexer nas tarifas dos transportes, sob pena de “afundar por completo”o trabalho dos transportadores.
“O preço do combustível está a
sufocar sobremaneira os transportadores, aumentou o preço dos pneus,
lubrificantes e demais peças para as
nossas viaturas. O preço da licença
para transporte de passageiros passou de 3 mil para 5 mil meticais; as
condições das estradas não ficaram
de fora, pois aceleram as recorrentes
avarias das nossas avarias, sem pôr de
lado a pandemia da Covid-19 que afectou grandemente o nosso negócio”,
elencou.
Entretanto, os munícipes não se
opõem a esta decisão, no entanto,
exigem que a subida da tarifa do trans-

porte se reflicta na qualidade dos serviços prestados aos utentes que muito
sofrem.
“Não me oponho à subida do preço
do transporte, mas pergunto: com
esta subida serão ultrapassados os
crónicos problemas de desrespeito e
encurtamento de rotas e superlotação?”, questionou uma das munícipes
de Maputo, presente na última ronda

de auscultação, havida quarta-feira
passada.
Há quem vai mais longe ainda,
exigindo que os cobradores dos transportes semi-colectivos de passageiros
tenham uniforme para evitar que se
apresentem como marginais, com
roupas sujas e rasgadas.
“É preciso fiscalizar os transportes.
Há muitos desmandos que precisam

de ser travados. Uma das formas seria
garantir que os colaboradores tivessem
contrato de trabalho e estarem inscritos
na Segurança Social, talvez assim se
possa controlar e chamar à razão sobre
osmauscomportamentosassistidosna
via pública”,acrescentou.
Refira-se que a última revisão da tarifa dos transportes ocorreu nos finais
do ano de 2016.

Escolas e domicílios hospedam
abusos de menores
As escolas e residências são locais que mais casos de violação e abuso
sexual de menores hospedam, frequentemente perpetrados seja sob
forma de assédio nos estabelecimentos de ensino ou abuso sexual nas
famílias e na comunidade, e ou ainda por razões que têm a ver com mitos, enriquecimento familiar, dívidas e uniões prematuras.

O inquérito de violência contra
criança descreve que cerca de 43%
de mulheres e homens com idades
compreendidas entre os 18 e 24 anos
sofreram violência na infância e tem
assinalado um crescimento rápido
desde o início da pandemia.
Situações de crise como a da Covid-19, conflitos e desastres naturais
potenciam cada vez mais a exposição

de crianças, em particular as raparigas,
às situações de risco como a prostituição infantil, uniões prematuras, tráfico
e exploração.
Os participantes neste grande debate consideram que o abuso contra
criança constitui uma violação dos direitos das crianças e com implicações a
longo prazo, envolvendo diversas formas, dentre as quais a violência física,

psicológica, sexual e a negligência por
parte de um adulto ou pessoa mais
velha.
Fizeram saber ainda que as práticas
mais comuns envolvem a violência
doméstica (física e psicológica) e o
abuso sexual.
Para os participantes, há no país
uma grande necessidade de aumentar a consciência das comunidades
sobre a prevalência do abuso e da
violência, capacitar e dar poder aos
membros da comunidade, famílias e
crianças para denunciar e abordar tais
violações, destacando ainda que é essencial a adopção de políticas e protocolos amigáveis que respondam eficazmente às necessidades das crianças.
O Dia Mundial para Prevenção do
Abuso contra as Crianças é celebrado à luz da Convenção dos Direitos
da Criança, documento que enuncia um conjunto amplo de direitos
fundamentais das crianças (direitos
civis, políticos, económicos, sociais e
culturais), bem como de todas as disposições para que esses direitos sejam
aplicados.
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No Tribunal Judicial da Província de Maputo

Funcionários do IPAJ em julgamento
- Em causa desvio de fundos no valor de 20 milhões de meticais
Iniciou sexta-feira passada, na 6ª Secção Criminal do Tribunal Judicial da
Província de Maputo, o julgamento de três funcionários do Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ)- Delegação Provincial de Maputo, acusados de desvio de fundos do Estado no valor de 20 milhões de meticais. Os
funcionários em causa desempenhavam as funções de gestores, sendo que
no banco dos réus estão sentados apenas dois, pois o terceiro é dado como
foragido, algures no bairro Patrice Lumumba, no Município da Matola.

ANSELMO SENGO
Email: sengoans@yahoo.co.br
Dados constantes dos autos, na
posse do PÚBLICO, indicam que os factos ocorreram antes de 2016, quando
funcionários do IPAJ, nomeadamente
Edgar Surage, Marta Gomanche e
Milton Matsope, na altura desempenhando funções de chefia em sectores
como o Departamento de Administração, Finanças e Recursos Humanos, associaram-se em grupo para delinquir e
lesar o Estado moçambicano.
Aproveitando-se de algumas brechas do próprio sistema e-SISTAFE,
os gestores acima referidos ter-se-ão
apoderado, alegadamente de forma
ilícita, de salários dos funcionários que
já não se encontravam vinculados à instituição, por diversos motivos, nomeadamente por motivos de licença sem
remuneração e/ou por transferência.
Sucede que, acrescentam os dados,
ao invés de suspender os pagamentos

de salários, os gestores considerados
delinquentes e que estão a responder
na 6ª Secção Criminal do Tribunal
Provincial de Maputo continuaram a
processar os seus ordenados como
se aqueles mantivessem ainda vínculo com a instituição, fazendo, para o
efeito, constar os seus nomes na folha
de salário do IPAJ-Província de Maputo
sem o seu conhecimento. E para ter
acesso a estes salários, os gestores usavam NIB de terceiras pessoas por eles
escolhidas, nos quais transferiam o
dinheiro e mais tarde dividiam-se sem
chamar qualquer atenção.
Com esta conduta, referem os
autos, aqueles funcionários, que assumiam funções de gestores, lesaram
o Estado moçambicano em mais de
20 milhões de meticais.
Entretanto, quando o esquema
foi despoletado por uma funcionária
transferida para o Município de Boane,
depois de ter constatado que o IPAJDelegação de Maputo continuava a

Miquidade a caminho
do Ruanda
Pouco depois da sua exoneração do cargo de ministro do Interior, Amade Miquidade deverá representar Moçambique, diplomaticamente,
na República do Ruanda, fruto da sua nomeação pelo Chefe de Estado,
Filipe Nyusi.
Datado de 17 de Novembro, o despacho que nomeia Amade Miquidade
refere que “o Presidente da República,
Filipe Jacinto Nyusi, no uso das competências que lhe são conferidas pela
alínea c) do artigo 161 da Constituição
da República, nomeou Amade Miquidade para o cargo de Alto-Comissário
da República de Moçambique junto
da República do Ruanda”.
Antes de ser nomeado ministro do
Interior, cargo que passou para as mãos
de Arsénia Massingue, a primeira mulher a ocupar a função, Amade Miquidade foi deputado na Assembleia Provincial e Popular, entre 1977 e 1986.
Trabalhou como director provincial
da Segurança, de 1983 a 1986, tendo
exercido o cargo de director nacional no
Ministério da Segurança, entre 1986 e
1991. Ocupou o cargo de director-geral
dos Serviços de Informação e Segurança
do Estado (SISE), de 1991 a 1995.

Assumiu as funções de Secretário
do Conselho de Estado, de 2005 até
2020. Foi Secretário-geral do Conselho Nacional de Defesa e Segurança
(CNDS), entre 1995 e 2020.
Refira-se que em despacho presidencial separado, o Chefe de Estado
moçambicano exonerou Adelaide
Anchia Amurane do cargo de ministra
na Presidência para Assuntos da Casa
Civil, tendo sido substituída por Constantino Bacela, formado em Relações
Internacionais e quadro da Presidência
da República.
Em Despacho Presidencial separado, já no dia seguinte, 10 de Novembro, Filipe Nyusi exonerou, através de
Despacho Presidencial, Jaime Bessa
Augusto Neto do cargo de ministro
da Defesa Nacional, tendo nomeado,
por outro Despacho Presidencial
separado, Cristóvão Chume para o
mesmo cargo.

processar os seus salários mas nunca
caíam na sua conta, a Direcção-Geral
da instituição teria ordenado uma
auditoria às contas da delegação, que
viria a destampar o véu.
E porque o assunto era grave, segundo informações na posse da nossa
reportagem, o relatório da auditoria
viria a ser entregue à Procuradoria Provincial de Maputo para efeitos de realização de investigação que culminou
com os presentes autos.
Aliás, o PÚBLICO sabe que, na altura,
a Procuradoria Provincial de Maputo
emitiu mandados de busca e captura
contra todos os funcionários envolvidos, mas, paradoxalmente, nunca
chegou a ser executado.
No entanto, além da funcionária

transferida para o Município de Boane,
o esquema, além do Estado, vitimou
também outros funcionários que mudavam de carreira, onde os gestores
colocavam seus nomes no sistema de
pagamento de salários sem lhes avisar
que já auferiam ordenados correspondentes às novas carreiras profissionais.
Nisso, os gestores delinquentes levantavam os salários e já na boca do
banco depositavam salários inferiores
a favor dos funcionários que aparentemente ainda esperavam pela mudança de carreira.
Entretanto,pessoas próximasaos gestores relatam que a vida deles mudou
radicalmente,passandoaquelesaostentar luxo e riqueza que incluía churrasco
e viaturas de luxo. Neste momento, dois

dos acusados respondem pelo crime e
o terceiro anda fugitivo no bairro Patrice
Lumumba, no Município da Matola,
estando o Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) em seu encalço.
A reportagem do PÚBLICO sabe
que nas contas destes funcionários do
IPAJ não foram encontrados quaisquer
vestígios de recebimento de dinheiro,
alegadamente porque o dinheiro era
transferido para contas de terceiras
pessoas, onde depois iam levantar e
dividir entre si.
Outros dados em nossa posse indicam igualmente que dos três funcionários do IPAJ acusados de desvios
de 20 milhões de meticais, dois deles,
nomeadamente Edgar Surage e Milton
Matsope, responderam também em
processos disciplinares que ditaram
a sua expulsão do Estado, com a excepção de Marta Gomanche que não
sofreu qualquer tipo de processo disciplinar e, por isso, continua a trabalhar.
O nosso jornal sabe ainda que havia
mais outros funcionários também gestores envolvidos no esquema de drenagem de fundos públicos que, misteriosamente, foram excluídos da acusação.
Refira-se que este é um caso bastante antigo que vem de tempos anteriores a Joaquim Veríssimo, ministro
da Justiça, Assuntos Constitucionais e
Religiosos, no primeiro mandato do
Presidente Filipe Nyusi.
De outras fontes, depois de goradas
as tentativas de abordar os representantes do IPAJ, o jornal ficou a saber que
a direcção desta instituição está interessada em ver este caso esclarecido,
porque neste momento é o nome do
IPAJesuareputaçãoqueestãoemjogo.
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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)
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NACIONAL
TIPOS E ESPECIALIDADES DOS
CURANDEIROS (1)

CINEMA
VELOZES E TRAQUINAS: A GRANDE CORRIDA NA NEVE

VAKITHY NYAMBUWE

Filme de animação que nos chega
do Canadá, dirigido pela tripla composta por Benoit Godbout (realizador),
François Brisson (co-realizador) e JeanFrançois Pouliot (realizador consultor),
é a continuação de Snowtime (La
Guerre des Tuques, de 2015), também realizada por Godbout, em colaboração com François Brisson.
Frankie leva o trenó a sério. Todos
os anos, as crianças da sua aldeia competem numa corrida épica, descendo
uma pista de corrida de neve em
trenós caseiros. A pista inclui curvas
fechadas, túneis e outros obstáculos,
e as travessuras do garoto não apenas
desafiam as leis da física, mas também
levam a alguns eventos de se tirar o
chapéu. Felizmente, neste filme de
animação, todos se recuperam ilesos

e prontos para mais diversão. E embora possam se tornar bastante competitivos – especialmente Frankie,
cujo trenó brilhantemente projectado
sempre vence – essa estranha variedade de meninos e meninas valoriza
a sua amizade acima de tudo. Eles toleram as excentricidades de Frankie,
cuidam dos membros mais jovens do
grupo e estão sempre bem dispostos.
Entretanto, aparece Zac, o garoto novo
na cidade. Como Frankie, ele tem um
dom para o design de trenós. E ele está
ansioso para provar a sua habilidade a
qualquer custo, mesmo que isso signifique sabotar a competição. Quando
a grande corrida termina com o trenó
de Frankie em pedaços, Frankie e seus
amigos gritam e exigem uma desfora.
Esta animação do Canadá não

pode ser comparada à animação dos
estúdios Disney ou Pixar, dinossauros de Hollywood. O que pode faltar
em tecnologia é compensado pela
criatividade. Não é um filme de grande
orçamento para gerar grandes lucros.
É apenas uma obra de arte criativa e
honesta. Pode não parecer muito no
começo, especialmente quando o
mundo inteiro está acostumado com
a "animação de Hollywood".
Velozes e Traquinas: A Grande
Corrida na Neve acaba sendo uma
brincadeira familiar inofensiva e divertida. É uma travessura selvagem pelas
provações e tribulações, alegrias apaixonadas e pequenas vitórias da infância.
Palmas para os cineastas do Canadá.
Em exibição na NU Metro, Sexta,
Sábado e Domingo

Graça Machel distinguida com
Prémio Humanidade
Graça Machel, viúva do primeiro
presidente de Moçambique pós
independência, foi recentemente
distinguida com o Prémio Humanidade, pelo Instituto de Iniciativa
de Investimento Futuro para a Humanidade.

À hora da sua distinção, Graça Machel pronunciou-se nos seguintes
termos:
Ao longo da vida, tenho sido galardoada com alguns prémios. Não questiono as suas dimensões, as organizações que as outorgam, ao mérito e seu
alcance geográfico. O mundo sempre
encontrou formas de expressar reconhecimento e apreciação. Porém, sempre assumi, de forma muito consciente, que estas menções honrosas são
dedicadas e atribuídas, em primeiro
lugar, aos moçambicanos e a todos
que têm um compromisso para com

este povo. A experiência me ensina a
discernir o simbolismo e o realismo de
qualquer premiação. Não importam
as circunstâncias, existe sempre uma
mensagem por detrás de qualquer
premiação.
Pessoalmente, mesmo sendo
avessa a estas premiações, assumo
o princípio de que todos merecem
um reconhecimento pelo trabalho
que realizam. Reconhecimento e condecoração sempre foram o factor mais
importante da condição humana. Eles
ocorrem e podem ser entendidos
como elogio por tarefas bem-sucedidas ou valores pessoais. Mas, tem de
ser, sobretudo, sinónimo de identificação com uma causa e a aceitação
de que seguimos causas correctas
e justas, que estimulam um engajamento naquele que acreditamos ser o
caminho a seguir.
Reconheço, ainda assim, que esta

indicação tem um sentido diferente;
não apenas por ter sido a primeira
nesta categoria, mas, e fundamentalmente, porque retoma as questões
essenciais, nesta fase crítica do planeta
e da humanidade. Investir na humanidade não pode significar apenas uma
alusão ou apanágio. Tem de ser assumido como um propulsor cujos retornos são, por si só, apropriados, úteis
e ajustados aos diferentes desafios
contemporâneos. Testemunhamos
momentos dramáticos no planeta; a
nossa própria existência parece estar
em jogo. Da pandemia, que continua
ceifando vidas de milhões; das mudanças climáticas, que devastam a
esperança de dias mais seguros; dos
conflitos sociais e militares; das crises
económicas, de governação e de lideranças, parece que cavamos a nossa
própria sepultura, a cada dia e ano que
passam.

TIPOS E ESPECIALIDADES DOS
CURANDEIROS (2)
Assim, esclarece-se que o espírito
que pede o asilo não significa ser totalmente “estranho” a essa família onde
necessitadoasilo,porém,subentendese que torna estranho por a geração
dessa época nunca ter conhecido e
ouvido falar da existência de um nome
do curandeiro na família, nas gerações
passadas. Nesse contexto, o espírito
não atribui culpa a essa geração, e não
acha necessário fazer guerra numa
família que está ciente que faz parte.
O importante a esta alma é a concessão do indivíduo e está seguro,
porque sabe que irá exercer o curandeirismo de forma eficaz, tendo em
conta que a nível espiritual é reconhecido. Por isso, logo que a família haver
descoberto, tratando-se de alguém
que reúne idade para tal acção, imediatamente será submetido ao curso
tradicional, tchayelada. Se ainda for
criança, então ao atingir a idade apropriada será submetida ao curso de
curandeirismo, a ku tchayeliweni.
POSSESSÃO À FORÇA (XIKWEMBU XA MAHLARHI)
Ademais, para a iniciativa do espírito
guerreiro, cuja alma foi de uma pessoa
que morreu nas batalhas de guerra, o
comportamento deste é violento.Tudo
o que quiser usa a via de conquista, e
nãonegociação.Impõeleisdasuaautoriaparasatisfazerassuasvontades,nesses termos, o espírito que possa exerce o
curandeirismo não suave e satisfatório.
É o tipo de espírito que dá influência a
ku khendla. Portanto, o exercício desta
actividade funciona excelentemente
quando há colaboração com os restantes defuntos da família.
PELA INICIATIVA DO HOMEM
(KU KHEHLA)
Adquirido o título de curandeiro por
meio do processo de“ku khendla”, que
é obtenção por compra de um espírito
que irá encarnar o interessado, cujo
aquele é o possante da magia, com intenção de alcançar o sucesso nas áreas
preferidas pelos clientes que vierem solicitar os seus serviços, alguns passamos
a citar: o enriquecimento, a ocupação
de altos cargos nos serviços e mais.
Gostaríamos de salientar os custos
que advêm da avidez de ser curandeiro. Um dos custos tristes de “ku

khendla” é a morte anual de um dos
elementos do agregado familiar consanguíneo do mesmo apelido do
curandeiro artificial.
Salienta-se que passa as mesmas
consequências o cliente que busca
nele a suposta magia para benefício
próprio, sendo os mesmos sacrificados, nomeadamente os filhos, sobrinhos, irmãos, primos, pais, tios e cônjuges. E por último o/a próprio/a, quando
já não tiver mais ninguém para oferecer ao “nwamulambu”, como salário
ao“xindotani”, que é a forma de honrar
o compromisso contratual anual com
a finalidade de manter o ofício em dia.
Durante uma entrevista informal à
curandeira, já falecida, Sálmina Macie,
que morava com as suas duas filhas,
no bairro Magoanine "B", na cidade de
Maputo, questionámo-la porquê um
curandeiro assumiria a morte de algum
familiar, ou um elemento alheio, mas
escolhido pelo seu cliente, em troca de
dinheiro, ao invés de procurar ganhálo honestamente sem derrame de
sangueinocente,aoqueelarespondeu,
convicta, nos seguintes termos:
“(…) Os curandeiros famosos, sem
precisar de citar nomes, normalmente
“i vaku khendla” (compra do poder
mágico), e é por isso que na sua família morre muita gente de geração em
geração. Um curandeiro à minha semelhança, que só tem os espíritos dos
seus antepassados evocados para curar como Deus quer (dizia apontando
o dedo ao Céu), não pode tirar a vida
de alguém, os espíritos não admitem.
Eu só cumpro com a missão nobre
que Deus me incumbiu.
Para o teu conhecimento, eu frequentava a Igreja Nazareno, torneime curandeira em detrimento da
minha vida cristã. Tu, como líder, se
desejasses êxitos, por exemplo no teu
labor, eu prepararia um banho na base
de raízes, mas antes deveria consultar
aos teus defuntos, se aceitassem tudo
sairia bem, caso contrário, mesmo eu
quisesse, nada seria possível.
As compras da magia referida por
aquela curandeira são para diversas
finalidades ambicionais, é confirmada
por Sr. Júlio Filmão Langa, no posfácio
do livro de Lídia Mussá.
(…) Muitos Homens se perdem na
magia negra ou Mulhiuas, Ximundos,
Mitumbanas, príncipes e principado
do diabo (…). No sul de Save, em especial na Província de Maputo, Cidade de
Maputo, Gaza, e uma parte de Inhambane, tem feito digressões para Mandlacaze(…) levando de volta os espíritos
comprados(…) aos Madambwane,
vulgo Mungoi, e Xicuarane, à procura do
bem-estar, derramando rios de Dólares,
Randes e Meticais, comprando: Milhiuas,
Ximundos, […] os espíritos de enriquecimentos, o que buscam têm preço […]
matam, para começar, os filhos, a esposa
ou esposo, e por último o próprio chefe
da família, depois dele sentir a dor. Mussá
(O Lado Oculto, 2013).
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XIBAKELA XA BUD
Que problema a organização ambiental Amigos da Terra (baseada no Reino Unido) tem com
o nosso país, ao ponto de sugerir a suspensão da
decisão de o Governo daquele país financiar o
projecto operado pela Total, na província moçambicana de Cabo Delgado?
Organizações como esta, que não sabem fazer
um activismo socialmente construtivo, logo num
país pobre como Moçambique, não merecem
crédito/confiança no contexto da cooperação
entre nações, porque só estão para destruir, quão
terroristas em Cabo Delgado, todo o esforço
levado a cabo pelos dois países até se chegar à
decisão de o Governo britânico concordar em
prestar apoio à companhia Moz LNG1 Financing, um veículo especial criado para o projecto
operado pela Total.
O Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson,
não se pode sentir ameaçado por uma ONG, cuja
agenda demonstra descomprometimento com
o avanço de países pobres como Moçambique,
devendo este continuar a manter a sua intenção
de investir cerca de 730 milhões de libras no
apoio ao projecto de gás operado pela Total em
Cabo Delgado.
Aos representantes da organização ambiental
britânica Amigos da Terra, um xibakela por mim
dado pode ser suficiente para perceber o quanto
dói arrancar o pão da boca de um faminto.

BONS EXEMPLOS

A limpeza em zonas anteriormente ocupadas pelos
terroristas, em Cabo Delgado, continua e está a produzir
resultados positivos. Pela voz do novo timoneiro da Defesa
Nacional, Cristóvão Chume, as forças governamentais anunciaram recentemente a morte de dois terroristas e um
número não especificado de feridos, durante um confronto
com as forças conjuntas que estão posicionadas no Teatro
Operacional Norte.
Chume avançou esta informação na manhã da última
sexta-feira, na Matola, província de Maputo, depois de orientar, no Instituto Superior de Estudos de Defesa TenenteGeneral Armando Emílio Guebuza, a cerimónia de encerramento de cursos militares e cursos civis.
Na mesma ocasião, disse que o apoio das forças estrangeiras não é de longo prazo, pedindo paciência aos
moçambicanos para a pacificação total de Cabo Delgado e
reiterou que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique
(FADM) estão a ter êxitos no Teatro Operacional Norte, apesar da ocorrência de ataques esporádicos de insurgentes
em alguns pontos, como Nangade, Macomia, Mueda e

Muidumbe.
Quanto à investigação em curso para se apurar o grau de
envolvimento e responsabilidade de 30 militares das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique, detidos devido a suposta conexão com alegados roubos a bancos no distrito
de Palma, em Março passado, Cristóvão Chume disse que é
preciso deixar as instituições responsáveis pelo processo trabalharem e garantiu que não será tolerado nenhum militar
indisciplinado.
“Quando a realidade vier à tona penso que nós não vamos
ter nenhuma responsabilidade naquilo que será decidido. O
que nós queremos é que nas Forças Armadas de Defesa de
Moçambique não podemos dar espaço aos criminosos e
indisciplinados, vamos dar garantia de que nenhum militar
que seja indisciplinado ou que seja responsabilizado criminalmente permaneça nas Forças Armadas”,referiu.
Na cerimónia foram graduados 150 militares nos cursos
de Altos Comandos, Estado-Maior Conjunto e promoção a
oficial superior, e sete civis que também encerraram a sua
formação nos níveis de Mestrado em várias áreas do saber.
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