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DESTAQUE

“Tragam-me os líderes dos terroristas”
Depois do ataque terrorista do 
penúltimo domingo à aldeia de 
Nanduli, localizada a 30 quiló-
metros do cruzamento de “Silva 
Macua”, entre a Estrada Nacional 
número um e a 380, o Presidente 
da República e Comandante-che-
fe das Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS), Filipe Nyusi, escalou 
quarta e quinta-feira a província 
de Cabo Delgado, para se inteirar 
da situação de segurança e exigiu 
ao contingente militar para trazer 
a ele, como o fez recentemente, os 
líderes dos terroristas. “…Tragam-
me, como o fizeram no passado, 
alguns líderes dos terroristas. Essa 
é a esperança dos moçambica-
nos”, disse Filipe Nyusi.

Presidente da República nos distritos afectados pelo terrorismo

- E desmente boato, segundo o qual a Vila de Ancuabe está deserta por conta da fuga da população

Em Cabo Delgado, o Chefe de Es-
tado escalou sucessivamente os distri-
tos de Ancuabe, Macomia, Nangade, 
Miudumbe e Mueda, onde, além de 
passear no centro das vilas, visitou mer-
cados, interagiu com a população e ori-
entou formaturas às FDS envolvidas no 
combate aos terroristas.

Na capital provincial, Filipe Nyusi 
reuniu-se com o Comando das FDS, no 
qual foi informado sobre a situação de 
segurança em Cabo Delgado e do país, 
e compreendeu como é que as forças 
trabalham no combate aos terroristas.

No mesmo sentido, reuniu-se de-
pois, em separado, com o Comando da 
SAMIM, tanto na parte administrativa, 
como na militar, e repetiu o mesmo ex-
ercício com a força do Ruanda.

Nestes encontros, o Presidente da 
República disse ter actualizado as prio-
ridades e os métodos de trabalho, ten-
do em vista acabar com o terrorismo e 
devolver a paz aos moçambicanos. 

De seguida orientou formaturas 
com parte das FDS estacionadas nos 
distritos de Nangade e Macomia, e fez 
saber que o Governo e os moçambi-
canos estão a acompanhar o trabalho 
duro e a maneira como estão a com-
bater o inimigo.

Aqui, o Presidente da República fez 
saber que “desde que reconquistamos 
a Vila de Mocímboa da Praia o inimigo 
tem estado a tentar penetrar, mas nem 
um raio de 100km consegue. O mesmo 
acontece no distrito de Quissanga, onde 
as populações estão a regressar, como 
também estão a regressar aqui no dis-
trito de Miudumbe, mesmo sem terem 
recebido voz do comando”, disse.

Aliás, frisou que as populações dos 
distritos de Macomia e da Vila de Palma 
nunca abandonaram as suas zonas de 
origem na totalidade, sendo que hoje 
há registo de regresso massivo das 
famílias, fruto do trabalho das FDS.

Entretanto, Filipe Nyusi revelou que 
pelo facto das FDS estarem a bater 
duro no inimigo, este encontra-se em 
debandada e ao mesmo tempo a ten-
tar reestruturar-se em pequenos gru-
pos, numa tendência de descer para a 
zona sul da província de Cabo Delgado 
à procura de comida.

“Neste momento, o que os terroris-
tas querem é mostrar aos moçam-
bicanos, africanos e ao mundo que 
ainda existem”, disse o Chefe de Estado, 
acrescentando que na visita a Ancuabe 
constatou que o ataque à aldeia de 

Nanduli deixou a população assustada 
e forçou algum abandono das popu-
lações, sobretudo na zona de “Silva 
Macua”.

Por outro lado, o Presidente da 
República afirmou que ao descer para 
a zona sul de Cabo Delgado, os terroris-
tas, além da procura de comida, estão a 
fugir da parte norte da província, onde 
as FDS estão a perseguir-lhes milímetro 
a milímetro.

“Os terroristas estão a morrer à fome”, 
e “uma das mulheres que regressou 
contou às FDS que um dos líderes dos 
terroristas morreu por causa da fome”, 
afirmou o Comandante-chefe das 
FDS, realçando que “onde morrem de 
fome significa que já não tem espaço 
para irem buscar comida por causa do 
vosso trabalho”.

Por isso, de acordo com Filipe Nyusi, 
“nós vamos continuar a combater, 
mesmo existindo alguns que dizem 
que as FDS não estão a trabalhar”, cujo 
resultado é a segurança com que circu-
lam ao longo da estrada. 

“Vim de estrada e visitei o mercado 
de Miudumbe, assim como visitei o 
mercado de Macomia, onde teste-
munhei uma relação de solidariedade 
e respeito entre a população, as FDS e 
as forças amigas”, destacou.

Entretanto, o Chefe de Estado de-
plorou a existência de alguns círculos 
de opinião que defendem que ele 
deveria fazer uma declaração pública 
sobre o fim do terrorismo. 

“Isso não existe em nenhuma parte 
do mundo. O terrorismo é uma outra 
coisa, diferentemente da Covid-19, que 
em Comunicação à Nação informáva-
mos sobre as medidas e declarávamos 
o fim ou não do estado de emergência 
ou de calamidade pública. O combate 
ao terrorismo é permanente. Por isso, 
tragam-me, como o fizeram no pas-
sado, alguns líderes dos terroristas. Esta 

é a esperança dos moçambicanos”, re-
comendou.

No mesmo diapasão, Filipe Nyusi 
deplorou ainda o facto de alguns sec-
tores da sociedade, sobretudo políti-
cos, apontarem uma suposta falta de 
políticas do Governo como causas 
do terrorismo, da fome e de doenças 
como a Covid-19 e malária.

“Ouvi um político a dizer que o ter-
rorismo existe porque faltam políticas, 
mas não indica”, lamentou. 

Entretanto, “só vocês (FDS) que vi-
vem nas trincheiras sentem que estão 
a trabalhar e sabem o que é terrorismo, 

enquanto aquele que vive no sofá, na 
tranquilidade que vocês criam, diz que 
é falta de políticas e está à espera que 
se aborde o terrorismo, como se estivé-
ssemos a perseguir um ladrão”. Daí que 
Filipe Nyusi encoraja as FDS a continu-
arem a trabalhar porque o terrorismo é 
uma outra coisa diferente.

“Aliás, mesmo os nossos amigos que 
estão a nos ajudar dizem-nos que este 
tipo de terrorismo que estão a enfren-
tar em Moçambique é novo para eles. 
E alguns deles já estiveram em op-
erações no Mali, Somália, Sudão e no 
Congo, e reconhecem que aquilo que 

combateram é diferente do que estão 
a encontrar em Moçambique”, realçou 
o estadista moçambicano.

Contudo, na visita a Ancuabe, o Pres-
idente da República desmentiu algu-
mas informações postas a circular que 
davam conta de que a Vila de Ancuabe 
estaria deserta da população por causa 
do recente ataque terrorista.

“É real que houve um ataque ter-
rorista, mas é mentira quando dizem 
que a Vila de Ancuabe está deserta. 
Aqui encontramos crianças a estudar, 
posto de saúde a funcionar em pleno”, 
afirmou.

Às Forças de Defesa e Segurança

Inicia introdução de Gás Natural no 
Coral Sul FLNG 
O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, anunciou sábado que o Projecto 
Coral South iniciou a introdução de hidrocarbonetos na instalação Coral Sul FLNG, atracada ao largo da Bacia do Ro-
vuma, no Norte de Moçambique. 

O processo tem lugar após a con-
clusão segura e oportuna das ac-
tividades de comissionamento, no 
mar, nomeadamente ancoragem e 
conexão da instalação aos 6 poços 
de produção submarinos, finalizadas 
em Março e Maio de 2022, respectiva-
mente. 

O ministro dos Recursos Minerais e 
Energia, Carlos Zacarias, refere que o 
alcance deste marco coloca Moçam-
bique no mapa do grupo de países 
produtores de Gás Natural Liquefeito. 

“Este facto terá impacto significativo 
nas receitas e contribuição para a segu-
rança energética global e demonstra 
que as condições criadas pelo Governo 
para o desenvolvimento deste projecto 

Moçambique em Novembro de 2021. 
As autoridades moçambicanas 

acompanharam e apoiaram todas 
as acções, incluindo a campanha de 
Perfuração em Águas Ultraprofundas 
(2000m de profundidade) no país. 

A instalação Coral Sul FLNG chegou 
a Moçambique em Janeiro de 2022 e 
tem capacidade de liquefacção de 3,4 
milhões de toneladas de gás natural por 
ano (MTPA) e colocará em produção 
450 biliões de metros cúbicos de gás 
natural do reservatório Coral, localizado 
no mar, na Bacia do Rovuma. 

A Eni é a Operadora Delegada do 
Projecto Coral South da Área 4, em par-
ceria com a ExxonMobil, ENH, CNPC, 
GALP e KOGAS.

permitiram a execução do mesmo 
dentro dos prazos”, afirma. 

Com a introdução de gás na insta-
lação Coral Sul FLNG estarão criadas as 
condições para que o primeiro carrega-
mento de Gás Natural Liquefeito seja 
efectuado no segundo semestre do 
presente ano. 

A instalação Coral Sul FLNG foi con-
struída no âmbito do desenvolvimento 
do Projecto Coral South FLNG, aprova-
do pelo Governo de Moçambique. As 
actividades de construção da instalação 
FLNG iniciaram em Setembro de 2018, 
com o corte da primeira peça de aço 
para o casco, e foram concluídas em 38 
meses, de acordo com o plano, tendo 
o FLNG partido da Coreia do Sul para 
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Funcionários públicos com 
“água na boca”

Novos salários históricos na Fun-
ção Pública, com efeitos a partir de 
Julho próximo, já começam a es-
timular um grande apetite no seio 
dos funcionários, que não vêem o 
tempo a chegar para começarem 
a beneficiar deles. Em ambientes 
formais e informais, inclusive nos 
transportes semi-colectivos de pas-
sageiros, vulgo “chapas”, a conversa 
sobre a nova Tabela Salarial Única 
(TSU) virou moda, não sendo pou-
cas as vozes que desconfiam da sua 
implementação, mas o Governo já 
deu garantias de que não haverá 
problemas quanto a isso. 

Max Tonela, MEF

- Para o conhecimento do cidadão, o PÚBLICO traz nesta edição a nova Tabela Salarial Única, que entra em vigor num 
contexto de elevado custo de vida, impulsionado pela subida generalizada de produtos de primeira necessidade, 
serviços essenciais e combustíveis, fenómeno desafiador ao trabalhador do Estado

DESTAQUE

MIGUEL MUNGUAMBE                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

A vigorar desde a última quarta-feira, 
15 de Junho, mas com efeitos no bolso 
do funcionário a partir de Julho, a nova 
Tabela Salarial Única (TSU), na Função 
Pública, é das medidas mais saudadas 
pelos moçambicanos, porque além de 
vir emprestar mais alento ao funciona-
lismo público, através da melhoria na 
prestação de serviços públicos, contri-
buirá em grande para a satisfação das 
necessidades dos utentes.

Como dizem especialistas em Ad-
ministração Pública, um corpo de 
funcionários motivado e engajado 
contribui muito para a melhoria da 
prestação na Função Pública, e, con-
sequentemente, para a satisfação das 
necessidades dos utentes.

Ao PÚBLICO, as fontes referem ainda 
que um funcionário desmotivado não 
se importa com os objectivos da em-
presa, tornando-se acomodado, e não 
se esforçando para atingir as metas de 

produção. Além disso, avançam que 
isso prejudica as actividades na hora de 
oferecer atendimento ou serviços de 

qualidade aos utentes, sendo a nova 
Tabela Salarial Única a melhor forma 
que o Governo encontrou para motivar 

Tabela Salarial Única em vigor desde última quarta-feira

o funcionário público a se empenhar 
mais no seu trabalho.

Assim, a partir do mês de Julho o peso 
dos salários nos cofres do Estado será 
maior, na ordem de 13 a 19 porcento em 
relação ao Produto Interno Bruto (PIB).

A definição dos novos salários na 
Função Pública coloca no centro da 
fórmula as habilitações literárias, antigu-
idade, carreira e idade. 

A implementação desta nova tabela 
salarial obedece a 21 níveis determina-
dos pela lei que define as regras e cri-
térios para fixação da remuneração de 
funcionários e agentes do Estado e de-
mais servidores públicos, sendo o mais 
alto o salário do Chefe de Estado, que 
também passa a ser usado como base 
para o cálculo da remuneração e subsí-
dios aos titulares de órgãos públicos.

O Orçamento do Estado (OE), aprova-
do para este ano, já previa custos para a 
implementação desta medida, pelo que 
o ministro da Economia e Finanças, Max 
Tonela, avança que “o Estado estará em 
condições de cumprir com o que está 
previsto no regulamento”. 

Aliás, diz o dirigente, “o Plano 
Económico e Social e Orçamento do Es-
tado aprovado para este ano contem-
pla recursos para este fim e, portanto, o 
Estado estará em condições de cumprir 
o que está previsto no plano de 2022. A 
nossa perspectiva é trabalhar no senti-
do de haver uma estabilização do peso 
do incremento, de modo a permitir que 
o Estado tenha mais folga fiscal para 
promover investimentos”.

TABELA FALA POR SI

O PÚBLICO tem em mãos a tabela 
dos novos salários, onde o mais alto é 
do Chefe de Estado, que também foi 
usado como base para o cálculo das 
outras remunerações e subsídios aos 
titulares de órgãos públicos.

À luz da nova tabela, apesar de não 
estar especificado o salário do Presi-
dente da Assembleia da República, 
sabe o PÚBLICO que esta auferirá men-
salmente um vencimento correspon-
dente a 80% do salário do Presidente 
da República, acrescido de subsídio de 
representação equivalente a 30% do 
respectivo vencimento.

O Primeiro-ministro passa a auferir 
um ordenado mensal correspondente 
a 75% do salário do Presidente da 
República, acrescido de subsídio de 
representação equivalente a 30% do 
respectivo vencimento.

Os mesmos valores são aplicados 
aos presidentes dos Tribunais Supremo 
(TS), Administrativo (TA), Conselho Con-
stitucional (CC) e Procurador-Geral da 
República (PGR).

Ainda no quadro da Tabela Salarial 
Única, os ministros, o Chefe da Casa 
Militar e o director-geral do Serviço 
de Informações e Segurança do Es-
tado (SISE) irão auferir, mensalmente, 
um vencimento correspondente 
a 60% do salário do Presidente da 
República, acrescido de subsídio de 
representação equivalente a 30% do 
respectivo vencimento. Os mesmos 
valores serão aplicados aos reitores, 
vice-reitores. 

Já para os vice-ministros, Chefe do 
Estado- Maior General das Forças Arma-
das de Defesa de Moçambique (FADM), 
Comandante-Geral da Polícia da 
República de Moçambique (PRM) irão 
receber mensalmente um vencimento 
correspondente a 50% do salário do 
Presidente da República, acrescido de 
subsídios.

Pelo incremento foram também 
contemplados os deputados da As-
sembleia da República, que passarão a 
ter salários históricos.

Como representante do Estado na 
província, o Governador provincial 
passa a receber o equivalente a 40% 
do salário do Presidente da República, o 
Secretário de Estado 35%, o Administra-
dor 20%, e o Chefe do Posto 10%.

Para os restantes níveis, será tomado 
em consideração o enquadramento em 
função dos quatro critérios supracitados, 
mas, segundo o Governo, é salvaguarda-
do o princípio da irredutibilidade salarial.

O ajuste acontece num contexto de 
elevado custo de vida, impulsionado 
pela subida generalizada de produtos 
de consumo alimentar, serviços es-
senciais e combustíveis, fenómeno 
desafiador ao trabalhador do Estado 
que aufere o salário mínimo, que, para 
o sector das pescas, por exemplo, é de 
4.591 meticais.

Recorde-se que o instrumento elab-
orado pelo Ministério da Economia e 
Finanças foi aprovado por consenso 
pelas três bancadas, em finais de 2021, 
e promulgado pelo Presidente da 
República, em Janeiro de 2022.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Tolerância zero a erros de governação

Frelimo introduz sistema de carreiras profissionais

Erros que os ministros cometem na implementação de instrumentos de programação governativa, como o Plano Quinquenal 2020-2024, Plano Económico e Social, incluindo planos sectoriais, não 
devem prevalecer. Por isso, o Presidente da República assume que as mudanças operadas recentemente na máquina governativa, com a exoneração, através de despacho presidencial, de Janfar 
Abdulai e Manuela Joaquim Ribeiro, do cargo de ministro e vice-ministra dos Transportes e Comunicações, respectivamente, e posterior nomeação de Mateus Magala para o cargo de ministro dos 
Transportes e Comunicações, podem vir a produzir ruptura no funcionamento das instituições.

Pela primeira vez em 60 anos de existência, a Frelimo vai introduzir o sistema de carreiras profissionais, a nível do partido. Para o efeito, o Secretário-geral da 
Frelimo, Roque Silva, esteve em visita de três dias à cidade de Nampula, onde orientou uma reunião que juntou os primeiros secretários distritais, secretários 
de Administração e Finanças e trabalhadores afectos à sede provincial da Frelimo, para a apresentação e lançamento do processo de auscultação, no seio dos 
trabalhadores do aparelho do partido, da proposta da directiva que introduz pela primeira vez o  sistema de carreiras profissionais.

que tomam posse recomendo a se 
juntarem aos colegas que já estão a 

trabalhar na procura de soluções para 
a mitigação do custo de vida do povo 

Filipe Nyusi, PR

Mateus Magala, MTC

moçambicano, pois este é uma re-
alidade em Moçambique, África e no 
Mundo”, recomendou.

Filipe Nyusi realçou ainda que a actu-
al conjuntura económica e geopolítica 
mundial coloca enormes desafios ao 

Governo, com impacto negativo na 
economia global e nacional, afectando 
o dia-a-dia dos moçambicanos.

Para elucidar, o Chefe de Estado 
fez saber que as projecções a curto e 
a médio prazo dos preços de merca-
dorias essenciais, com destaque para o 
petróleo e cereais, levam o Executivo a 
concluir que o mundo vive já um mo-
mento de crise que atinge proporções 
que requerem uma intervenção mais 
firme do Governo, para atenuar o seu 
impacto na vida dos moçambicanos.

Nesse contexto, o Presidente da 
República anunciou que o Governo de-
verá, de imediato, avaliar as medidas para 
o alívio, mesmo que seja a curto prazo.

“O nosso foco reside em medidas 
que atacam a estrutura de custos de 
combustíveis e produtos importados, 
nomeadamente as de natureza fis-
cal, assim como a gestão cambial que 
possa amortecer o efeito de trans-
missão quando traduzimos os preços 
em moeda nacional”, disse.

- As razões da queda de Janfar Abdulai e Manuela Joaquim Ribeiro do cargo de ministro e vice-ministra dos Transportes e Comunicações

-Ainda em Nampula, Roque Silva lançou a primeira pedra que simboliza  o  arranque das obras de reabilitação e requalificação  da sede provincial do partido
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ATALIA CAVELE                                                 
Email: caveleataliasilva@gmail.com

Última semana foi marcada por 
exonerações de alguns titulares de 
cargos governativos, onde duas figu-
ras do topo no sector dos Transportes 
e Comunicações tiveram que cair, no 
contexto do despacho exarado pelo 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
dispensando Janfar Abdulai que 
detinha o cargo de ministro dos Trans-
portes e Comunicações e o respectivo 
vice, Manuela Joaquim Ribeiro. Noutro 
despacho, o Presidente Nyusi, no uso 
das suas competências, nomeou Ma-
teus Magala para o cargo de ministro 
dos Transportes e Comunicações. 

Sem bater de frente, o Presidente da 
República esclareceu que Janfar Abdu-
lai e Manuela Joaquim Ribeiro foram 
exonerados por erros, ou seja, por in-
cumprimento na implementação dos 
programas de governação aprovados, 
especificamente para o sector dos 
Transportes e Comunicações. 

“Há necessidade de ruptura para 
que os planos possam ser cumpridos, 
e para isso é preciso ter coragem”, es-
clareceu Filipe Nyusi.

O Chefe de Estado referiu que a 
tomada de posse de Mateus Magala 
e António Osvaldo Saíde, nomeado 
através de despacho presidencial de 
10 de Junho para o cargo de vice-min-
istro dos Recursos Minerais e Energia, 
não é mera coincidência, mas sim uma 
aposta em homens capazes de fazer 
frente aos desafios, cuja conjuntura 
económica actual caracteriza-se pela 
pressão inflacionista decorrente do au-
mento do preço de produtos energé-
ticos e de cereais, que atingiu todos os 
países do mundo, por causa da guerra 
entre a Rússia e Ucrânia.

“O meu Governo considera urgente 
e necessária a implementação de me-
didas que aliviam o custo de vida dos 
moçambicanos”, afirmou o Chefe de 
Estado no seu discurso que se seguiu à 
tomada de posse dos novos membros 
do Governo.

Para Filipe Nyusi, “sabemos que 
qualquer medida tem as suas impli-
cações, todavia, através dos quadros 

Pela primeira vez em 60 anos

Em Nampula, o Secretário-geral da 
Frelimo trabalhou durante três dias, 
contados a partir de domingo findo, até 
terça-feira, 14 de Junho, com o objectivo 
de avaliar o nível de preparação do XII 
Congresso, do movimento dos 60 anos 
da fundação do partido e proceder ao 
lançamento das obras de reabilitação 
e requalificação da Sede Provincial da 
Frelimo nesta parcela do país. 

Falando aos membros e militantes 
que de forma eufórica o receberam, 
Roque Silva disse que a província de 
Nampula deve-se engajar no movi-

no desafio que tem pela frente, mor-
mente às eleições autárquicas e gerais 
que se avizinham. 

Já na terça-feira, o Secretário-geral 
da Frelimo lançou, ainda em Nampula, 
numa reunião que juntou os primeiros 
secretários distritais, secretários de 
Administração e Finanças, e trabal-
hadores afectos à Sede Provincial da 
Frelimo, o processo de auscultação, no 
seio dos trabalhadores do aparelho do 
partido, da proposta da directiva que 
introduz pela primeira vez o  sistema 
de carreiras profissionais.

mento de exaltação dos feitos da 
Frelimo ao longo dos 60 anos da sua 
existência e de engrandecimento das 
grandes conquistas da nossa história.

Para o chefe do Gabinete Central de 
Preparação do XII Congresso da Fre-
limo, a união e coesão que nortearam 
o trabalho na preparação e realização 
dos eventos eleitorais das organiza-
ções sociais devem guiar a todos na  
preparação do XII Congresso, na fase 
actual em que o partido caminha 
para a realização de eleições internas 
nos órgãos locais e inspirar também  

“Um documento de importância vi-
tal na gestão do processo de evolução 
profissional dos trabalhadores do 
aparelho do partido, que com a sua 
aprovação o partido passará a contar 
com uma  norma sólida que permita 
a evolução profissional e salarial do tra-
balhador, onde o saber local adquirido 
ao longo do tempo  pela experiência 
prática de trabalho será valorizado, tal 
como será valorizado o conhecimento 
adquirido a partir da formação aca-
démica”, disse Roque Silva. 

Neste encontro com os trabalha-
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DESTAQUE

Presidente da República reforça máquina governativa

LEGENDA

Sector dos Transportes 
constrange sucesso do Governo

O sector dos Transportes e Comunicações constitui um dos constrangimentos para o sucesso da agenda de gov-
ernação do Presidente Filipe Nyusi. “O sector dos Transportes e Comunicações é crucial na dinâmica da nossa 
economia, porque produz efeitos transversais em todos os sectores, pois permite reforçar as cadeias de valor no 
sector agrícola e pescas, ligando o centro de produção com o mercado”, esclareceu o Chefe de Estado na tomada 
de posse de Mateus Magala, em substituição de Janfar Abdulai, tendo de seguida desafiado o novo ministro a 
fazer do sector dos Transportes o suporte para os projectos Sustenta, Industrializar Moçambique, pesca e turismo.

de empresa. 
“Neste contexto, exortamos o min-

istro Magala para que haja um plano 
mais incisivo que conduza o redirecci-
onamento, alguns dos quais sem ple-
na utilização, como é o caso do Porto 
de Nacala, e a revisão de toda a linha 

tivos relacionados a investimentos 
e desinvestimentos, alinhada com a 
optimização da estrutura de capitais, 
por forma a sincronizar o passivo finan-
ceiro com a capacidade de libertação 
de meios líquidos operacionais. “Este 
plano deverá ser acompanhado pela 
implementação de mecanismos de 
auditoria interna e externa, e sistemas 
de governação corporativa que ga-
rantem que o procurement e os pro-
gramas de investimento não resultem 
no desvio de fundos a favor de colab-
oradores, em detrimento do balanço 
dessas empresas”, observou.

ELIMINAÇÃO DOS ACIDENTES

A mobilidade de pessoas e bens, 
cujo mercado é competitivo e onde 
urge reduzir os custos de transacções 
para os empresários, promover o turis-
mo, tem sido negativamente afectada 
pela sinistralidade nas estradas.

Inquéritos realizados apontam 
como causa dos acidentes rodoviários 
o excesso de velocidade, o erro huma-
no, aliado a equipamentos de trans-
porte obsoletos e sem capacidade 
operacional adequada, e ainda prob-
lemas nas vias.

Por estas razões, Filipe Nyusi orien-
tou o ministro dos Transportes e Co-

estratégica de serviços e produtos a 
oferecer, colocando o primado da sus-
tentabilidade económico-financeira 
como a bússola da acção de gestão”, 
desafiou. 

Entretanto, o alcance deste objec-
tivo passa pela prudência nos objec-

municações a coordenar o processo 
que conduz à eliminação de acidentes 
graves, especialmente em veículos 
semi-colectivos de passageiros.

Não menos importante, o Presi-
dente da República desafiou Mateus 
Magala a aumentar com urgência o 
número de autocarros e outros meios 
de transporte de massas e adoptar um 
modelo operacional que permita a 
sua viabilização económico-financeira 
sem recurso a subvenções do Estado.

No mesmo diapasão, Filipe Nyusi 
lançou uma indagação sobre o pa-
pel da cabotagem no país, tendo em 
conta que o sector não tira vantagens 
da extensa costa marítima e das infra-
estruturas portuárias com potencial 
para ligação comercial com países do 
interior.

“Uma cabotagem operacional 
e desenvolvida constituiria numa 
verdadeira alternativa ao transporte 
rodoviário e ferroviário”, salientou. 

Para o efeito, o Ministério dos Trans-
portes e Comunicações deverá propor 
alternativas de medidas de política, 
por forma a atrair o sector privado a in-
vestir no transporte marítimo de longo 
curso, não apenas como alternativa 
em situações de emergência decor-
rentes de calamidades naturais e actos 
de terrorismo.

A título de exemplo, Filipe Nyusi 
observou que a empresa Transmaríti-
ma tem um papel a desempenhar e 
clama por reorientação dos activos e 
meios, face à quebra da procura na 
travessia Maputo-Katembe, em resul-
tado da edificação da ponte.

“Exige promoção de novas rotas, 
incluindo ligações entre as provín-
cias do país e com o exterior, tanto 
o transporte de carga como de pes-
soas”, referiu, acrescentando que não 
restam dúvidas de que este sector é 
transversal e complexo no processo 
do desenvolvimento da economia do 
nosso país. 

“O que nós queremos é tirar vanta-
gens”, asseverou o Chefe de Estado. 

ATALIA CAVELE                                                 
Email: caveleataliasilva@gmail.com

Filipe Nyusi assume que é um facto 
que os moçambicanos têm dificul-
dades de se fazerem presentes nos lo-
cais que pretendem porque não têm 
acesso ao transporte rodoviário, maríti-
mo e aéreo, tal deve-se à falta de trans-
porte em quantidade e qualidade, e 
quando há os custos são elevados. 

“Um transporte disponível, acessível 
e fiável é essencial para que as crianças 
cheguem a tempo à escola, os jovens 
cumpram as suas obrigações e con-
heçam o país. Os adultos cheguem a 
tempo e hora ao serviço e façam com 
o conforto necessário; os comerciantes 
façam chegar os seus produtos, bens e 
serviços em qualquer ponto do país, 
os produtos agrícolas produzidos no 
Norte, Centro e Sul cheguem a outro 
extremo do território nacional a preços 
competitivos”, referiu. 

“Esses são apenas alguns dos exem-
plos da relevância do transporte para o 
funcionamento da nossa economia”, 
apontou. 

No que tange à comunicação de 
pessoas, cuja responsabilidade é das 
empresas públicas do sector, nome-
adamente Linhas Aéreas de Moçam-
bique (LAM), Tmcel e Aeroportos de 
Moçambique, o Chefe de Estado re-
conheceu que a situação económico-
financeira caracteriza-se por balanços 
patrimoniais que evidenciam altos 
níveis de alcançar financiamento, sem 
contudo deslumbrar capacidade op-
eracional de geração de fundos por 
forma a reduzir o passivo e manter 
uma rota de crescimento consentâ-
neo com as exigências da economia. 

Como saída, o Presidente da 
República recomendou a Mateus 
Magala, economista de profissão, a 
prosseguir com a reestruturação de-
stas empresas, mediante um plano 
assente em pressupostos realistas de 
objectivos, cuja evolução pode ser pro-
gressista em função da rentabilidade 

- Afirma Filipe Nyusi, desafiando Mateus Magala, novo ministro dos Transportes, a fazer do sector o suporte para os 
projectos Sustenta, Industrializar Moçambique, pesca e turismo 

dores da Frelimo, em Nampula, o 
Secretário-geral defendeu  que a vida 
do trabalhador do aparelho do partido 
não deve ser gerida com base em im-
provisações avançadas pelos dirigentes 
que vão passando pela instituição, deve 
sim ser gerida com base em normas 
sólidas que têm de ser criadas, tendo 
sempre o  trabalhador como o seu 
ponto de partida e de chegada.

“Justificou assim o esforço que 
está sendo feito pelo Secretariado do 
Comité Central  na criação de instru-
mentos normativos que regulam o 
aparelho  administrativo do partido, 
onde se destaca o Estatuto Orgânico 
do Aparelho do Partido, as Normas de 
Procedimento Administrativo do Apa-
relho do Partido, o Sistema Nacional 
de Arquivos do Partido, o Sistema de 
Carreiras Profissionais e a Política Sala-
rial, parte dos quais na fase de auscul-
tação”, anunciou Roque Silva.

Para os trabalhadores presentes no 

sam fazer com que a perspectiva do tra-
balhador do partido seja mais segura.

Ainda na cidade de Nampula, Roque 
Silva dirigiu a cerimónia de lançamento 
da primeira pedra, que  simboliza  o  
arranque das obras de reabilitação e 
requalificação  da Sede Provincial da 
Frelimo, no âmbito dos esforços em cur-

evento, este passo histórico abre boas 
perspectivas  quanto ao seu futuro 
profissional e das suas vidas em geral.

Com efeito, saudaram vivamente a 
iniciativa, tendo lançado um apelo no 
sentido de este desafio ser assegurado, 
considerando que o instrumento ora 
em debate abre os caminhos que pos-

so com vista a melhoria das condições 
de trabalho para os órgãos do partido e  
seu aparelho administrativo.

Na ocasião, o dirigente político disse 
aos membros e militantes da Frelimo 
que de forma emotiva assistiram à 
cerimónia que a aposta na melhoria 
de condições de infra-estruturas do 

partido era um dos desafios colocados 
pelo Presidente Filipe Nyusi desde o 
início do mandato em curso.

Com uma duração de oito meses,  o 
empreiteiro foi chamado a  assegurar 
altos padrões de qualidade da obra 
dentro do previsto no projecto desen-
hado para o efeito e ao cumprimento 
dos prazos estipulados.

A empreitada inclui a reabilitação da 
Sede Provincial da OMM, que se localiza 
próximo da Sede Provincial da Frelimo. 

Visivelmente emocionado, em nome 
dos membros e simpatizantes da Fre-
limo, em Nampula, Luciano de Castro, 
Primeiro-secretário da Frelimo em Nam-
pula, agradeceu pelo facto de se ter con-
templado a província neste esforço do 
Secretariado do Comité Central e o papel 
desempenhado pelo camarada Filipe 
Jacinto Nyusi, Presidente da Frelimo e 
da República de Moçambique, para que 
este sonho há muito esperado se trans-
formasse em realidade.

SG da Frelimo, Roque Silva, falando aos militantes de Nampula
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Método adequado para salvar Cabo DelgadoEditorial
No combate ao terrorismo em 

Cabo Delgado várias estratégias op-
eracionais já foram adoptadas e ex-
perimentadas. Os resultados, como 
se pode depreender, são animadores, 
mas ainda não acabados, porque o 
inimigo continua lá a destruir tudo que 
o povo construiu com muito sacrifício, 
não sendo, por isso, demais ensaiar-se 
outras estratégias de combate, dada a 
complexidade da situação no terreno. 

Neste contexto do desafio surge a 
ideia de o Governo ter que começar a 
investir mais em novas abordagens de 
combate, em que a província de Cabo 
Delgado deixe de ser vista como local 
de conflito e passe a ser um lugar onde 
tudo acontece, rumo ao desenvolvim-
ento do país.

O Presidente da República, Filipe 
Nyusi, que sempre tem estado lá com 
a população afectada, vivendo o seu 
sofrimento, tem que ter seguidores. 
O Comandante-geral da Polícia da 
República de Moçambique (PRM), 
Bernardino Rafael, que passa quase o 
maior tempo em Cabo Delgado, tam-
bém tem que ter seguidores. 

Os ministros e muitos outros diri-
gentes públicos, que passam a vida no 
conforto da capital, devem sair desta 
monotonia e passarem a frequentar 
Cabo Delgado, porque esta parcela é 
também parte deste Moçambique.

Os conselhos coordenadores que 
os diferentes órgãos ministeriais têm 
realizado na capital do país, acredita-
mos que teriam muito sentido se fos-

sem organizados também nas zonas 
afectadas pelo terrorismo, porque 
dinamizariam a vida no local, através 
de movimentação de pessoas, afu-
gentando assim os terroristas. 

Neste momento, o terrorismo em 
Cabo Delgado, se calhar, encontra es-
paço porque desde que o fenómeno 
foi despoletado, passam cinco anos, 
muitos eventos de vulto deixaram de 
acontecer naquela província.

Alguns ministérios, no nosso en-
tender, até podiam deslocar parte dos 
seus serviços, por um tempo deter-
minado, para as zonas afectadas pelo 
terrorismo, como Macomia, Nangade, 
Ancuabe. 

Para começar, podiam ser desloca-
dos àquela província serviços como os 

de Identificação Civil, Registos e Notari-
ado, Saúde, Educação e Instituto Na-
cional de Gestão e Redução do Risco 
de Desastres (INGD). 

Reconhecemos que o Governo tem 
investido muito na busca de antídotos 
adequados para se precaver o terror-
ismo que tanto mal causa às pessoas, à 
economia nacional, e não só. É nesta in-
cessante busca que o Governo chegou 
a aprovar a proposta de Lei de Pre-
venção, Repressão e Combate ao Ter-
rorismo, abrindo deste modo espaço 
para que o país possa julgar e condenar 
os envolvidos nesta prática, com base 
num instrumento jurídico específico.

O documento, que já foi aprovado 
pela Assembleia da República, aplica-se 
à prevenção, repressão e combate ao 
terrorismo, assim como à proliferação de 
armas de destruição em massa, acções 
conexas e aos actos de terroristas e de or-
ganizações terroristas praticados no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro, cujos 
autores se encontrem em Moçambique 
e não possam ser extraditados.

Tal como defendemos em ocasiões 
anteriores, é injusto, ou seja, inconcebível 
que pessoas que promovam matanças, 
destruição de infra-estruturas públicas 
e privadas, na forma como os terroristas 
actuam, sejam condenadas como qual-
quer agente criminal comum.

Também reconhecemos que nem 
sempre o agravamento das medidas 
penais leva as pessoas a não aderirem 
a determinadas condutas criminais, 
mas também é bem verdade que as 
molduras penais devem ser condizen-
tes à gravidade dos actos praticados.

Aliás, a adopção de uma legislação 
específica permite aos próprios prati-
cantes do direito punir ou defender os 
agentes criminosos ou suspeitos, obe-
decendo ao princípio basilar do Direito 
Criminal, que é o de tipicidade.

Significa isso que a aprovação des-
tas normas de prevenção, repressão e 
combate ao terrorismo contribua, em 
grande medida, para a eliminação do 
caos jurídico que se vive no julgamen-
to ou defesa destas matérias.

OPINIÃO

O Canhão

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

Peço imensas desculpas aos caros 
leitores, se calhar estarei a ofender cer-
tas pessoas em virtude de comporta-
mento similar a esta observação, mas 
creio que não, porém, para quem vive 
o incómodo de uma esposa chata irá 
compreender a necessidade desta per-
cepção. O lar deve ser um lugar de refú-
gio, descanso, paz e renovo. Discussões 
existem em todos os relacionamentos, 
claro, mas é algo que deve ser feito com 
cuidado, sabedoria e domínio próprio. 
Não deve virar um hábito, sendo que 
por detrás do relacionamento existem 
filhos, irmãos e outros parentes.

Faço este meu apelo às esposas cha-
tas  para que mudem para o bom. Um 
homem que passa o dia fora, à procura 
do sustento da família, tem todo o di-
reito de encontrar no lar uma esposa e 
filhos receptivos, respeitosos, amorosos 

e um ambiente de paz. Um verdadeiro 
lugar de renovo, para que se possa recu-
perar física e emocionalmente. Sucede 
que nalguns lares assistimos grandes 
dificuldades, tudo quando a esposa di-
vide ou disputa com o marido o papel 
de provedor da família. 

A Bíblia nos ensina que o homem 
deve ser o líder do lar e a esposa auxil-
iar. Não estou a dizer que a mulher não 
deve trabalhar, mas sim que não deve 
ser a responsável pelo sustento da 
casa. No geral, o papel da esposa deve-
ria ser o de administrar o lar (cuidados 
da casa e filhos), auxiliar o marido em 
suas necessidades e eventualmente 
completar o sustento da casa em 
momentos de dificuldades. Quando 
existe disputa ou inversão de papéis 
neste sentido, os problemas surgem.

Levanto este reparo porque no do-
mingo antepassado tive a oportuni-
dade de fazer parte de várias dezenas 
de convidados para a festa do septua-
gésimo aniversário do Presidente Gue-
buza, onde no meio da festa um casal 
entrou em discussão com mistura de 
berros, ao ponto de os surdos ouvi-
rem a zanga. Eu pessoalmente estava 
na mesa vizinha, ao lado de Arsénio 
Mabote, dos Petróleos; Fumo do Notí-
cias, General Khalau da Polícia, Salema 
da ÍBIS, e outros que não os conheço. 
Sucede, porém, que às minhas costas 
oiço uma forte discussão entre o casal. 
Berros aqui, berros ali, berros acolá. 

Arsénio vira-se para mim e pergunta: 

o que está a acontecer com o casal. Eu:  
sei lá. Conheço o casal e tem sido este 
o seu comportamento. É um casal que 
não escapa a convites dos graúdos, mas 
sempre terminou assim. A esposa é 
muito chata. O marido é muito confuso. 
É um casal de bêbados. É só ver as caras 
dos dois, as peles estão queimadas de 
álcool. Que fazer, meu irmão.

Minutos depois a calma volta e de 
repente: Porra pá. “Porra, porra pá. 
Quem és tu. Nem Guebuza me man-
da calar”. A situação voltou tensa, mas 
ninguém se atrevia a aproximar-se do 
casal para acalmar. O casal sozinho 
afrouxou, mas de vez em quando 
voltava à discussão. Este é um peque-
no exemplo, quero dizer com isto que 
mulher chata tem coisa pior. 

Entretanto, o casal deve ter um 
amor que funciona como um verda-
deiro tanque de combustível. O ser 
humano necessita de amor para so-
breviver, esse é o nosso combustível! 
Somos assim, pois Deus nos fez assim! 
Quando estamos apaixonados somos 
impulsionados por este sentimento. 

Já expliquei em outro Canhão e vou 
explicar novamente. A paixão tem pra-
zo. Em qualquer relacionamento, uma 
hora ou outra ela acaba. Que fazer? 

Para semana prometo o segredo 
do amar. Se tens problemas de relac-
ionamento com sua esposa prometo 
solução. É só ter comigo, certamente 
irei te ajudar, mas não venha sozinho. 

Um grande abraço! 

Esposa chata! 

Ficha Técnica
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OPINIÃO

Mas os governantes afri-
canos foram aprendendo 
com o tempo. Surgiu 
na Nigéria uma pessoa 
muito dotada que se 
apercebeu da armadilha 
em que os países africa-
nos estavam presos. Essa 
pessoa chamava-se Gen-
eral Obasanjo. Ele aper-
cebeu-se que a Nigéria 
tinha 960 generais que 
estavam à espera da sua 
vez para ocupar o poder, 
quer dizer, havia entre os 
generais nigerianos .........

A lição do livro de ciências sociais da sexta classe (3) Sapiência

cícios de matemática, para não falar 
de História e Geografia (pese embora 
tenhamos sido obrigados a conhecer a 
realidade de Portugal- as suas regiões, 
os rios, os reis, príncipes, etc.). Hoje, al-
guns de nós falamos e escrevemos 
melhor português do que alguns 
portugueses. Enfim. O problema do 
maldito livro escolar da 6ª classe vem 
nos chamar atenção de que os que 
estão envolvidos neste imbróglio se 
calhar não estão devidamente pre-
parados para lidar com um assunto 
tão sério que necessita de gente 
que sabe e que tem dedicação para 
o ensino. Não basta ter formação 
escolar, ser licenciado, mestrado ou 
doutorado para lidar com educação 
escolar. É preciso saber aplicar o con-
hecimento e fazê-lo de forma ad-

educação. Gostamos de copiar o que 
os outros fazem, e copiamos mal.  

Muita gente gosta de ser bajulada, 
elogiada, e muitos até ficam satisfei-
tos quando são chamados de doutor, 
engenheiro, quando não o são. Na 
Função pública se prefere designar 
de técnico superior de Nível 1 os que 
nem sequer têm nível para o efeito, 
somente para lhes pagar o que não 
merecem, iludindo essas pessoas, em 
relação a uma falsa qualidade. 

O nosso Governo aposta na prolif-
eração de instituições de ensino su-
perior, no lugar de apostar no ensino 
técnico-profissional. 

O nosso país precisa mais de técni-
cos profissionais do que de portadores 
de canudos. Quem tem canudo deve 
provar o seu mérito. Infelizmente, tal 

não acontece e dá no que hoje somos 
obrigados a assistir. Para se reverter 
esta situação deve considerar-se que 
o ensino superior serve fundamental-
mente para a pesquisa e investigação 
e, em casos justificados, ser útil à forma-
ção profissional. 

O segredo do sucesso está no en-
sino primário, secundário e médio. O 
Governo deve investir seriamente na 
educação com base em programas 
de ensino sistematizados e integrados, 
em infra-estruturas, equipamentos e 
recursos humanos capacitados e bem 
remunerados. 

Mais vale ter um bom sistema de 
educação, um bom professor e um 
aluno bem formado, do que um bom 
político e uma sociedade em alvoroço! 

(Conclusão)

equada e apaixonada. A decisão de 
que o canudo (diploma) é que conta 
parece estar agora a demonstrar os 
seus resultados nefastos. Aliás, temos 
visto muitos formados a circular na 
rua sem nada fazer e outros à procura 
de emprego e não conseguem ser 
admitidos por causa da sua deficiente 
formação académica.

   Muitos dos que concluem os seus 
cursos superiores não conseguem se-
quer ler ou escrever, nem mesmo falar 
ou fazer algo na sua área de especial-
ização.  

O problema despoletado pelo livro 
de Ciências Sociais de 6ª classe é fruto 
de uma teimosia que nos caracteriza, e 
que nalguns casos somente esconde 
o nosso desconhecimento sobre a 
realidade mundana em matéria de 
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E-mail: ba@balfredo.com

Nós outros no nosso tempo, na 
terceira classe elementar e na quarta 
classe sabíamos ler e escrever fluent-
emente a língua portuguesa, e até 
participávamos em grandes debates 
escolares e de vida social. Ensaiáva-
mos a escrita e sabíamos a tabuada 
de cor e salteado, e resolvíamos exer-

Mão na Massa A engenharia da desestabilização global 

RUI DA MAIA (Gestor de Engenhar-
ia) E-mail: damaia.rui59@gmail.com

Durante os últimos 60 anos, entre 
1960 e 2020, havia um vício desenfre-
ado das principais potências económi-
cas de desestabilizar os países africa-
nos, especialmente na região da África 
Ocidental, com golpes de Estado atrás 
de golpes de Estado. Uma vez cheg-
uei a contar cerca de 12 golpes de Es-
tado patrocinados pelo Ocidente, num 
único país africano, o Benin. Os golpes 
de Estado surgiam do nada, como se 
esses países se tivessem sentado a con-
versar e decidido que desta vez seria a 
vez de um e da próxima vez seria a vez 
do outro, a colocar novos presidentes 
no topo da política de uma série de 
países africanos. 

Era assim que as coisas aconteciam 
no relacionamento entre África e Eu-
ropa e tudo parecia normal enquanto 
as consequências sociais e económicas 
ficassem limitadas ao terreno africano, 
pois nessa altura não havia globaliza-
ção. Por causa desses golpes de Estado, 
as populações africanas passavam 
fome, emigravam ou organizavam-
se em movimentos políticos locais 
e iniciavam uma rebelião. A rebelião 
precisava sempre de financiamento 
para a aquisição de armas. Esse finan-
ciamento era conseguido pelo tráfico 
de madeira, diamantes, minerais diver-
sos e droga. Estes artefactos eram de 
facto disponibilizados de novo aos op-

eradores das potências ocidentais que 
determinavam os preços, vendiam as 
armas e causavam uma aceleração 
da espiral de violência. Essa espiral de 
violência provocava mais golpes de 
Estado e assim o ciclo continuava a 
fluir, levando os países africanos a uma 
situação de completa inviabilidade 
económica, dependência total da aju-
da internacional e pobreza absoluta. 

Mas os governantes africanos foram 
aprendendo com o tempo. Surgiu na 
Nigéria uma pessoa muito dotada que 
se apercebeu da armadilha em que os 
países africanos estavam presos. Essa 
pessoa chamava-se General Obasanjo. 
Ele apercebeu-se que a Nigéria tinha 
960 generais que estavam à espera 
da sua vez para ocupar o poder, quer 
dizer, havia entre os generais nigeria-
nos um acordo secreto para cada um 
deles ir para a Presidência e ficar 2 anos, 
roubar e cair, para que outro general 
logo surgisse e também fizesse a sua 
vez. Quando foi a vez dele, o General 
Obasanjo fez o golpe de Estado e logo 
mandou para a reforma todos os out-
ros generais que ainda estavam na bi-
cha para serem presidentes. Havia uma 
espécie de fila de espera para ocupar a 
Presidência da Nigéria. 

Obasanjo recebeu um país na ban-
carrota, somente com dinheiro para 
pagar salários por 2 meses, mas con-
seguiu assim ficar 8 anos no poder, e 
quando saiu e estabeleceu um Gov-
erno civil, a Nigéria já era a primeira 
economia de África, tendo ultrapas-
sado largamente a economia da África 
do Sul. Portanto, os africanos deixaram 
de ser capangas dos países desen-
volvidos, libertaram-se com mérito da 
espiral de golpes de Estado e violência 
patrocinados pelos países desenvolvi-
dos e começaram a marcar posição na 
economia. 

Enquanto os presidentes africanos 
saíam dos ciclos de golpes de Estado 

impostos pelos franceses, ingleses e 
americanos, o mundo também mu-
dava. A pouco e pouco foi aparecendo 
uma potência global que começou a 
disponibilizar os empréstimos que os 
países desenvolvidos recusavam dar a 
todos aqueles que não queriam mais 
continuar a brincar aos golpes de Es-
tado. A China começou a dar emprés-
timos nos anos 2010, um tipo de em-
préstimo de cariz única, onde a China 
dava o dinheiro na forma de obras de 
engenharia, aeroportos, estradas, rega-
dios, etc., e ainda disponibilizava os téc-
nicos de construção dessas mesmas 
infra-estruturas. Esses empréstimos e 
essas obras de engenharia trouxeram 

uma nova face, trouxeram crescimento 
e investimentos nos lugares de África, 
no campo e nas cidades, e isso criou 
muita inveja às organizações interna-
cionais como o Banco Mundial e FMI, 
que até aí só disponibilizavam emprés-
timos às elites governantes de África, 
e isso não trazia nenhuma mudança 
social nem se fazia sentir no prato do 
cidadão comum. O modelo de opera-
ções de desenvolvimento disponibili-
zado pela China em África trouxe uma 
contracção económica nos países de-
senvolvidos, especialmente na Europa. 
Essa contracção foi acompanhada 
pela redução da natalidade nos países 
europeus, onde há muitos divórcios e 
os casais já não fazem filhos. Por causa 
disso, os países europeus começaram 
a instigar os políticos africanos a ex-
portar mão-de-obra para a Europa de 
forma desorganizada. Os países africa-
nos alinharam com isso e começaram 
a enviar milhares e milhares de jovens 
para atravessar e morrer no Mar Medi-
terrâneo, enquanto os europeus con-
servadores fingiam que não queriam 
receber esses migrantes e, de facto, 
surgiam na Europa muitos partidos 
políticos neonazis que fingindo ser 
contra a migração, ganharam acesso 
ao Parlamento e aos ministérios, e com 
a migração de africanos para a Europa.

Os ingleses e os americanos aperce-
beram-se que já não era possível ma-
nipular mais os presidentes africanos, 
porque isso provocava tiros pela cula-
tra. Os africanos e sírios estavam a inun-
dar a Europa em números muito acima 
dos desejados, e isso estava a mudar o 
mapa político na Europa. Assim, para 
resolver a sua falta de mão-de-obra 
barata, e como a sua população não 
queria receber mais negros, os euro-
peus decidiram usar o dinheiro para 
instigar militarmente os países da an-
tiga União Soviética para serem estes a 
fornecer migrantes europeus, brancos 

de terceira classe, mas sempre brancos. 
Expandiram a NATO para perto das 
fronteiras com a actual Rússia e apli-
caram sanções económicas severas, 
sabendo muito bem que a Rússia ha-
via de reagir, bloqueando a exportação 
de comida para o mundo. É como uma 
pessoa saber que outra pessoa é muito 
nervosa e ainda assim provocar aquela 
pessoa para a seguir justificar uma 
acção negativa que há muito tempo 
estava prevista e planeada. Neste mo-
mento, os europeus de primeira classe 
conseguiram o que queriam… rece-
ber empregados europeus de terceira 
classe, 10 milhões de ucranianos, espe-
cialmente crianças que não têm onde 
ficar passaram para a Europa Ocidental, 
prontos a ser explorados pelos próxi-
mos 30 anos. Agora os ingleses, como 
já têm empregados ucranianos, já não 
precisarão mais dos criados africanos, e 
por isso querem devolver os migrantes 
africanos para o Ruanda.

Os europeus, ao provocarem este 
conflito Rússia-Ucrânia-NATO, eles 
abriram portas para um novo conflito, 
China-Taiwan-NATO. Estes 2 conflitos a 
funcionarem lado a lado vão provocar 
fome e grande instabilidade de preços 
de comida e energia na América, Eu-
ropa e Ásia. A fome vai provocar migra-
ção massiva de chineses para a Améri-
ca e Europa. Essa migração vai mudar 
de forma irreversível o mapa político 
da América e da Europa. Os europeus 
e americanos vão agora provar do seu 
próprio veneno com a migração mas-
siva de chineses na Europa.

Pela primeira vez nos últimos 200 
anos, África pode vir a ficar livre das 
maquinações dos países ocidentais 
porque agora a pobreza vai cair sobre 
eles. Pedimos aos governantes de 
Moçambique que não sigam o camin-
ho do dinheiro fácil e não recebam 
migrantes africanos enviados pela In-
glaterra porque isso é dejá vu! 
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OPINIÃO

Pensamentos Que Não São Meus

Um olhar à nossa Administração Pública

Assunto educação: afinal onde está o problema!

Riscos militares de Moçambique

Fronteira Marítima de Moçambique (1)

PEDRO FAELA    (Mestre e 
Doutorando em Direito)                                                           
Pedrofaela@gmail.com                                  

Não podia passar despercebido em 
“os pensamentos que não são meus”. 
Não verdade “há muita poeira” nos úl-
timos tempos, no sector da Educação.

Não pretendo continuar a debater 
sobre a polémica do livro da 6ª classe, 
aliás, é um dado adquirido porque 
contra factos não há argumentos. 
Houve sim problemas com o livro, e 
por isso foi desactivado do sistema e 
muita tinta de pensadores, mirones, 
galácticos, e até de sensacionalistas, 
tem sido e vai sendo jorrada sobre o 
assunto.

Na verdade, por coincidência ou 
não, no mesmo sector até parece 
que está passando despercebido ou 
porque está a ser sufocado pelo “caso 
livro”. Estou a falar da desordem, im-
punidade, “criminalidade”, actos de 
vandalismo, de desordem ou de nasci-
mento de um grupo de vândalos nas 
escolas, que são protagonizados pelos 
próprios alunos e não “mão externa, 
que não é de Adam Smith”, embora 
os treinadores podem ser externos. 
No passado, havia sinais de que alguns 

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

A estabilidade de Moçambique, 
como país, depende, em grande me-
dida, da estabilidade do Oceano Índi-
co, considerado o terceiro maior do 
mundo e cobre cerca de 20% da água 
da superfície da Terra. Possui grandes 
reservas de recursos minerais, como 
petróleo, combustível fóssil, muito 
valorizado no mercado internacional. 
A região do Oceano Índico é uma das 
principais rotas comerciais do globo, o 
que a torna em centro estratégico da 
geopolítica internacional de interesses 
cruzados.

Apesar da Constituição da 
República de Moçambique esta-
belecer uma clara política de paz 
no seu artigo 22, que preconiza o 
prosseguimento de «uma política 
de paz, só recorrendo à força em 

meliantes ficavam à beira das escolas 
para caçar suas prezas.

Ora, nos dias que correm a televisão 
pública moçambicana terá voltado a 
repetir um enredo (peça), entendido 
como bastante triste (há meia quinze-
na de dias havia passado a mesma 
peça ou com as mesmas característi-
cas), relativo ao mal que paulatina-
mente se  está instalando em algumas 
escolas, com realce nas secundárias, 
onde até a Escola Secundária da Po-
lana (em plena zona nobre da capital 
do país) parece liderar o enredo, em-
bora existam tantas outras escolas na 
mesma situação, tanto na cidade de 
Maputo como ao longo do país, no 
geral, onde os alunos vão se drogando 
(através do álcool, cigarros, incluindo as 
chamadas drogas pesadas, e proibidas 
até por lei), chegando a se criar cor-
redores onde só passam os próprios 
alunos “causídicos”, autênticas e verda-
deiras zonas de exclusão, onde, con-
forme a peça transmitida, para se pas-
sar ou chegar nesses pontos (dentro 
da escola) precisa-se de uma escolta, 
uma verdadeira vergonha para um 
país, que embora some alguns pontos 
de sucesso (por exemplo, a sua eleição 
a membro não permanente do Con-
selho de Segurança das Nações Uni-
das, a famosa paridade no Governo, 
a posição de campeão no combate 
a mudanças climáticas, entre outros 
feitos), a imagem que se visualiza e se 

caso de legítima defesa», a «primazia 
da solução negociada dos conflitos», 
que «defende o princípio do desar-
mamento geral e universal de todos 
os Estados» e «preconiza a transfor-
mação do Oceano Índico em zona 
desnuclearizada e de paz», há funda-
das razões para equacionar a possi-
bilidade de «Risco Militar» que possa 
fustigar as populações moçambica-
nas, a partir do Oceano Índico.

O Canal de Moçambique é um 
braço do Oceano Índico que se lo-
caliza entre Moçambique e Madagás-
car, possui cerca de 1.600km de 
comprimento e 419km de diâmetro 
no seu ponto mais estreito. Moçam-
bique possui uma linha de costa bas-
tante longa, com uma extensão de 
cerca de 2.770km de comprimento. 
Madagáscar, situado ao largo da costa 
de Moçambique, compreende a ilha 
do mesmo nome e algumas ilhas 
próximas, quais sejam a possessão 
francesa da Reunião (a leste) e as suas 

conforme o seu ego, extinto, menos a 
racionalidade, por ser esta que devia 
primar na vida destes.

Pensando bem, mas dentro da dúv-
ida, seria de questionar o que se passa, 
onde está a falhar; em casa, na escola, 
na sociedade, nos meandros governa-
tivos, ou mesmo a dinâmica mundial.

Que saídas se podem desenhar 
tanto nos lares onde os jovens alunos 
partem, como seja, repensar o papel 
dos pais no processo de educação 
básica do indivíduo, concretamente 
no que respeita a preservação de va-
lores éticos, socioculturais, uma verda-
deira escola básica para a formação do 
indivíduo (formação do Homem). Será 
que os pais estariam a transferir para 
as escolas o papel da formação do in-
divíduo, com a alegação de estarem 
muito ocupados em razão da busca 
de recursos para o aconchego famil-
iar? Aliás, muitas das vezes os filhos só 
vêem os pais nos finais de semana, ou 
seja, estes nem tempo têm de tomar 
uma refeição semanal com os filhos, 
assistir pelo menos a televisão, mesmo 
que seja no tempo das notícias.

E na escola, o que se vislumbra para 
a alteração do cenário, onde parece 
que o professor perdeu há muito 
tempo o seu papel de cultivador da 
ciência, uma verdadeira autoridade de 
moldar o Homem do amanhã? Será 
que o professor terá capitulado, ao 
ponto de em corredores de uma es-

Mar (Boletim da República 216, I Série, 
de 08/11/2019), ou na perspectiva da 
Convenção para a Protecção, Gestão 
e Desenvolvimento do Ambiente 
Marinho e Costeiro da Região Orien-
tal de África, de 2 de Junho de 1985, 
como no contexto da Convenção das 
Nações Unidas sobre Direitos do Mar, 
de 10 de Dezembro de 1982 – es-
barram com a França que se posicio-
na, ilegalmente, entre os dois Estados 
soberanos. 

Só esse facto e conhecendo o 
histórico belicista da França, ilustrado 
ao longo dos tempos nas suas antigas 
colónias, Moçambique tem motivos 
para se preocupar. 

Nos mais variados encontros or-
ganizados em Maputo para analisar 
assuntos dos «Estados Vizinhos», a 
França “força” a sua participação, decla-
rando-se vizinho de Moçambique. 

Para melhor compreender o Risco 
Militar que Moçambique corre, a par-
tir do Canal de Moçambique, há que 

cola existirem zonas de exclusão, onde 
só circulam única e exclusivamente 
os alunos problemáticos, onde em 
algum momento se cria grupos de ter-
ror e ódio entre colegas, em que quem 
não fizer parte de um dos grupos será 
alvo de todas as sevícias possíveis? 

E as autoridades competentes do 
sector de Educação, o que se vislum-
bra delas, onde parece que perderam 
o lema e o carro se mostra à deriva? E a 
sociedade, qual é o seu papel? Lembrar 
que é nesta onde os meninos provêm.

Os últimos acontecimentos levam 
a crer que algo deve ser feito e com 
urgência para a alteração do cenário 
tenebroso, visando a salvaguarda do 
país do amanhã, o qual devia ser en-
tregue aos seus continuadores são e 
salvo. 

Seria importante repensar no pa-
pel de cada interveniente, nomeada-
mente o papel dos pais, da sociedade, 
do professor, dos gestores do sector, 
e não só, o próprio aluno como actor 
principal, devendo todos serem parte 
da solução do mal que parece estar a 
tomar conta do tecido social do país. 

Foi bem dito no passado, que as cri-
anças são flores que nunca murcham, 
havendo necessidade de regá-las em 
boa água que não tenha sal. Disse-se 
ainda que são continuadores, por se 
acreditar que estas é que devem con-
tinuar com os desafios que o país tem 
em prol do seu desenvolvimento.     

analisar, ainda que de forma breve, al-
guns aspectos sobre Madagáscar.

JOSÉ LOPES (2014), na sua obra 
«Ilhas Dispersas – Tesouro no Canal 
de Moçambique». (Disponível em: 
<http://www.xitizap.com/Ilhas%20
Dispersas.pdf>. Acesso em 15 de 
Julho de 2018), escreve que no dia 1 
de Abril de 1960, na véspera da proc-
lamação da Independência Nacional, 
o Governo francês decretou que as 
Ilhas Dispersas continuariam como 
territórios franceses e sob autoridade 
directa do Ministério Ultramarino da 
França. 

O autor sustenta que a posição do 
Governo francês deveu-se à intran-
sigência do Presidente Charles de 
Gaulle (1890-1970), melhor interpreta-
da numa nota enviada a 3 de Julho de 
1961, por De Gaulle a Jacques Foccart 
(1913-1997), o seu Monsieur Afrique, 
na qual afirmava categoricamente a 
importância de manter a soberania 
francesa sobre as ilhas:

assume para o futuro se mostra ten-
ebrosa, tomando em conta que os 
jovens alunos são os continuadores 
do amanhã, gestores, professores, diri-
gentes, produtores, e mais.

Diante do cenário actual, e pensan-
do no amanhã, dúvidas se levantam 
sobre quem será o quê e o que será 
deste rico e jovem país.

A delinquência juvenil de hoje 
pode constituir a delinquência do país 
amanhã, partindo do pressuposto 
de que um homem mal formado ou 
não formado hoje será o problema do 
amanhã. 

 É verdade que o mundo é dinâmi-
co, é globalizado e integrado, vivendo-
se quase de cópia (imitação) do que 
os outros já fizeram ou estão fazendo, 
mas parece e até é verdade que o que 
se devia copiar, e muito bem, seriam 
feitos que pudessem fazer diferença 
para o hoje e amanhã, e não o con-
trário. Contudo, o que se verifica é a 
cópia do que está mal, aliás, o mal é 
arrasador, podendo ser esta a razão 
em que muitos jovens alunos se vão 
empolgado.

Por exemplo, não sei se é verdade, 
porém na vizinha África do Sul as es-
colas estão tendo um fenómeno simi-
lar ao reportado por cá, e talvez com 
nuances mais graves (muita violência 
nas escolas), os meninos quase que já 
não escutam os seus pais e muito me-
nos os professores, fazem e desfazem 

dependências Ilhas Gloriosas (a noro-
este), Ilha de João da Nova (oeste), Bas-
sas da Índia e Ilha Europa (sudoeste), e 
Tromelin (leste), as Comores (noroeste) 
e as Seichelles (norte) [Fonte: <http://
www.wildmadagascar.org/portu-
guese/kids/05-history.html>. Acesso 
em 27 de Maio de 2019].

A França, a antiga potência coloni-
zadora de Madagáscar, não descolo-
nizou completamente o território 
– no contexto da Resolução da ONU 
n° 1514 (XV), de 14 de Dezembro de 
1960 – as chamadas «Ilhas Dispersas» 
(Ilhas Éparses), de que fazem parte as 
Ilhas Gloriosas, a Ilha de João da Nova, 
Bassas da Índia, Ilha Europa e Trome-
lin, que continuam sob sua jurisdição, 
colocando-se entre Madagáscar e 
Moçambique. 

As operações relacionadas com a 
delimitação da Fronteira Marítima en-
tre Moçambique e Madagáscar – seja 
nos termos da Lei n° 20/2019, de 8 de 
Novembro, Lei de Revisão da Lei do 
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NACIONAL

Presidente Nyusi inaugura marcas 
de Calisto Cossa Nova onda de ataques terroristas 

regride ganhos humanitários
O presidente do Município da Matola, na província de Maputo, Calisto Cossa, partilhou segunda-feira com o 
Chefe de Estado as marcas e passos que nos últimos anos têm vindo a dar para alcançar o seu desiderato de 
servir melhor aos matolenses. Trata-se do novo edifício-sede da autarquia da Matola, inaugurado por Filipe 
Nyusi, que ao dirigir-se aos presentes na cerimónia e ao país em geral sublinhou que o desenvolvimento 
que o Município da Matola está a registar representa um ganho visível e tangível do processo de descentral-
ização municipal que está a ser implementado há 24 anos em Moçambique. Mesmo assim, o Presidente da 
República desafiou a edilidade liderada por Calisto Cossa a melhorar a prestação de serviços à população 
daquela autarquia.

A nova onda de ataques terroristas registados nas últimas semanas, 
em Cabo Delgado, afectou de forma significativa as operações de as-
sistência humanitária aos deslocados internos, situação que está a de-
ixar milhares de famílias e suas crianças sem o apoio de que necessitam 
para se recompor e dar um sentido de normalidade às suas vidas. 

A infra-estrutura moderna, com-
posta por nove pisos, dois blocos com 
vários serviços, direcções e departa-
mentos municipais, salas de reuniões, 
auditório, bem como escritório, espa-
ços para arrendamento de empresas e 
instituições bancárias, deverá melhorar 
o atendimento ao público.

“Passem a ter maior interacção en-
tre as direcções e departamentos na 
tramitação de expedientes, porque to-
dos os serviços municipais estão neste 
edifício. Melhorem o desempenho a 
favor dos munícipes que juraram bem 
servi-los e merecem ser bem servidos”, 
recomendou Filipe Nyusi.

Entretanto, o repto serviu para todos 
os dirigentes municipais do país.

O Presidente da República referiu-se 
ainda à necessidade das autoridades 
municipais da Matola prestarem uma 
atenção às exigências cada vez maio-
res dos munícipes na construção e 
manutenção de estradas, abastec-
imento de água e energia, bem assim 
aos serviços de saúde, de educação e 
mercados, como resultado do cresci-
mento registado, caracterizado pelo 
surgimento de novos bairros.

Segundo a Save the Children em 
Moçambique, para maior parte destas 
pessoas os últimos acontecimentos 
colocam-nas numa situação de segun-
da viagem como deslocados internos. 
Entretanto, o distrito de Ancuabe, onde 
foram reportados os últimos ataques 
confirmados de grupos armados, era 
considerado livre de conflito e por isso 
abriga um número considerável de 
famílias que já se tinham deslocado de 
outros distritos. 

Alguns deslocados internos foram 
testemunhas de assassinatos, decapi-
tações, estupros, casas sendo queima-
das e sequestros, e relatam o sequestro 
de várias crianças. As mulheres e crian-
ças representam 85% das pessoas for-
çadas a deixar as suas casas ou abrigos, 
e neste grupo se incluem mulheres 
grávidas e crianças desacompanhadas 
e separadas. 

Muitas das 10.000 pessoas deslo-
cadas na semana passada já viviam 
em zonas de reassentamento e agora, 
devido a nova insegurança e emergên-
cia, voltam a se mudarem para outras 
zonas mais seguras nos distritos de 
Chiure, Metuge e Pemba. As condições 
em que vivem são bastante precárias 
e as famílias ficaram sem acesso ad-
equado a abrigo, saneamento, roupas 
e comida. O número de crianças deslo-
cadas aumentou agora de 370 mil para 
mais de 400 mil, segundo o Ministério 
do Género, Criança e Acção Social. 

Devido à deterioração das condições 
de segurança para o seu pessoal, a 
Save the Children viu afectadas as suas 
operações humanitárias que assistem 
famílias anteriormente deslocadas em 
Metuge, Chiure e Montepuez, o que 
representa um retrocesso nos ganhos 
alcançados nos últimos dois anos, no-
meadamente a reabilitação e apoio 
psicossocial, provisão de cuidados de 
saúde, de serviços de acesso à educa-

De seguida, o Chefe de Estado 
visitou diversos compartimentos que 
constituem o novo edifício-sede do 
Conselho Municipal da Cidade da Ma-
tola, tendo recebido explicações sobre 
a sua utilidade.

Antes tomou a palavra o presidente 
do Conselho Municipal da Cidade 
da Matola, que começou por saudar 
o Chefe de Estado pela eleição de 
Moçambique como membro não per-

pal da Matola é fruto do contributo dos 
matolenses, através do pagamento de 
taxas e impostos municipais.

O edil sublinhou que é sobretudo 
“fruto da visão estratégica do Governo 
de Moçambique no desenvolvimento 
de infra-estruturas para melhor servir 
ao cidadão”, destacou.

Calisto Cossa fez saber que a sua 
edilidade inspira-se em Filipe Nyusi na 
edificação das grandes obras que o 

reitada desejada, mas tínhamos a con-
vicção de que este era o caminho certo, 
e recorreremos à Banca”, frisou. 

Para o efeito, fez saber que o seu ex-
ecutivo contou com a aprovação do 
projecto por parte da Assembleia Mu-
nicipal da Matola, que através da Res-
olução nº17/2014 de 14 de Novembro 
deu o seu voto de confiança para que 
avançasse com o recurso ao financia-
mento bancário. 

“Hoje faltam-nos apenas 23% para 
concluir com o reembolso total do em-

da Matola. Tínhamos, sim, a dimensão 
do que o edifício municipal representa-
va para a Matola que queremos erguer”.

De acordo com Calisto Cossa, como 
em qualquer processo, o Conselho 
Municipal teve que convencer com 
factos e números que este era o mel-
hor caminho a seguir, em prol do de-
senvolvimento da Matola.

“Não dispúnhamos de recursos ne-
cessários para a viabilização da emp-

préstimo contraído ao banco”, frisou, 
para de seguida realçar que “hoje, volvi-
dos oito anos desde que iniciamos o 
processo que culminou com a aprova-
ção da nossa iniciativa, constatamos 
que sim, aquele foi o melhor caminho, 
e estamos empenhados para atingir o 
nosso desiderato – servir melhor aos 
matolenses”.

Refira-se que o Município da Matola 
possui 42 bairros e as obras ora inaugu-
radas tiveram início em 2015 e termi-
naram em 2019.

manente do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas. 

“Esta eleição foi sem dúvida o recon-
hecimento do empenho muito espe-
cial de Vossa Excelência nas questões 
de paz e segurança no mundo, bem 
assim do compromisso do Governo de 
Moçambique com a boa governação”, 
enalteceu Calisto Cossa. 

O edifício-sede do Conselho Munici-

ção e os esforços de reunificação famil-
iar para crianças desacompanhadas. 

No entanto, em comunicado de 
imprensa enviado à Redacção do PÚ-
BLICO, a directora-geral da Save the 
Children em Moçambique, Brechtje 
van Lith, refere que “apesar dos esfor-
ços para trazer a paz em Cabo Delgado 
a violência continua. Essa nova onda 
de ataques e deslocamentos é par-
ticularmente preocupante, pois afecta 
crianças que já foram desenraizadas 
das suas origens e estão a testemunhar 
a guerra pela segunda vez”. 

Para Brechtje van Lith, as crianças 
estavam apenas a recompor as suas vi-
das, e agora são novamente obrigadas 
a fugir somente com a roupa do corpo, 
refugiando-se com suas famílias em 
comunidades acolhedoras em Pemba 
e nos distritos vizinhos. 

“Esses ataques representam um 
grande revés e forçaram a Save the 
Children e outros actores humanitários 
em Cabo Delgado a mudar as suas 
actividades para responder às neces-
sidades mais urgentes das crianças e 
suas famílias nos lugares onde vivem 
agora”, disse a directora-geral da Save 
the Children em Moçambique.

Refira-se que a Save the Children é 
uma das principais agências a respond-
er à crise em Cabo Delgado, atingindo 
cerca de 302.000 pessoas, incluindo 
cerca de 174.000 crianças em 2021. As 
pessoas deslocadas internamente, co-
munidades de acolhimento e famílias 
são apoiadas com meios que salvam e 
sustentam a vida, através da protecção 
da criança, educação, saúde, nutrição, 
meios de subsistência, água, sanea-
mento e intervenções de higiene, bem 
como programas humanitários e de 
construção da paz. 

A Save the Children opera nos distri-
tos de Pemba, Metuge, Chiure, Mon-
tepuez, Mueda e Palma. 

Governo moçambicano desenvolve 
um pouco por todo o país, colocando 
ao dispor dos moçambicanos estradas, 
pontes, tribunais, escolas, hospitais, 
para melhor servir o povo, que é o seu 
principal beneficiário.

Observou que “quando iniciamos 
esta empreitada tínhamos muito claro 
o que pretendíamos e a dimensão do 
que seria uma casa nova para a cidade 

Presidente Nyusi inaugurou o novo edifício do Município da Matola

Em Cabo Delgado 

- Alerta Save the Children em Moçambique 
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República de Moçambique
Presidência da República

“Provedor de Justiça: 10 Anos garantindo os direitos dos cidadãos, a defesa da legalidade e Justiça”

Intervenção de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de
Moçambique e Chefe do Estado, por Ocasião da Cerimónia de Celebração dos 10 Anos do Provedor de Justiça.

Cidade de Maputo, 26 de Maio de 2022

Senhora Presidente da Assembleia da República;
Venerando Presidente do Tribunal Supremo;
Veneranda Presidente do Tribunal Administrativo;
Egrégio Provedor de Justiça;
Estimados Provedores de Justiça da África do Sul e Presidente da Associação dos
Provedores de Justiça e Mediadores Africanos (AWOMA), do Malawi, da Zâmbia, do
Quénia, de Angola e de Portugal;
Prezado Provedor de Justiça Militar da República da África do Sul;
Senhores Ministros e Vice-Ministros;
Senhores Secretários de Estado;
Senhores Deputados da Assembleia da República;
Ilustre Bastonário da Ordem dos Advogados;
Senhor Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos;
Senhor Secretário de Estado na Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Maputo;
Caros Membros do Corpo Diplomático Acreditado em Moçambique, aqui presentes;
Estimados Parceiros de Desenvolvimento;
Caros Funcionários do Gabinete do Provedor de Justiça;
Distintos Convidados;
Minhas Senhores e Meus Senhores!

Gostaria de iniciar a presente intervenção, dirigindo uma saudação calorosa a todos presentes 
e, de modo especial, aos senhores Provedores de Justiça de países amigos, que nos honram 
com a sua presença neste evento ímpar. Para nós, é sempre uma enorme satisfação receber 
amigos e com eles partilhar experiências sobre o percurso das nossas instituições.
Estamos aqui para comemorar mais uma vitória dos moçambicanos no âmbito do crescimento 
da sua justiça.
Ao comemorarmos o décimo aniversário do estabelecimento do Provedor de Justiça, no nosso 
solo pátrio, celebramos a caminhada colectiva, uma caminhada fi rme de uma instituição que, 
aos poucos, se vai consolidando no panorama jurídico nacional.
Com efeito e como testemunha o lema: “Provedor de Justiça: 10 Anos garantindo os direitos 
dos cidadãos, a defesa da legalidade e Justiça”, o Provedor de Justiça assumiu, de forma 
cabal e responsável, a sua missão de garantir os direitos dos cidadãos, defendendo a legalidade 
e a justiça.

Caros convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores!

O Estado de Direito Democrático em que assumimos construir e consolidar no nosso País 
determinou a incorporação deste órgão na Constituição da República de 2004. Este facto re-
sultou da necessidade identifi cada pelos moçambicanos de que, sendo os cidadãos o epicentro 
do Estado de Direito Democrático, era imprescindível estabelecer um órgão que mediasse os 
confl itos destes com a Administração.
É com base neste pressuposto que o artigo 255 da Constituição da República de Moçambique 
defi ne o Provedor de Justiça como um órgão que tem como função primordial zelar pela 
garantia dos direitos dos cidadãos, pela defesa da legalidade e da justiça na actuação da 
Administração Pública.
Depreende-se desta defi nição que o legislador constituinte, a par dos mecanismos instituídos
juntos de outros órgãos do Estado, como por exemplo:
- O Ministério Público, acometido na defesa dos interesses que a lei determina e no controlo 
da legalidade; e o Tribunal Administrativo, que tem como parte da sua missão controlar a 
legalidade dos actos administrativos e da aplicação das normas regulamentares emitidas pela 
Administração Pública, decidiu institucionalizar o Provedor de Justiça, com o objectivo de, 
entre outros, reforçar, no geral, o controlo da legalidade.

Nesta vertente, o Provedor de Justiça aparece como órgão singular e de assessoria à Adminis-
tração Pública que, na sua actuação obedece apenas à Constituição e às leis.
No exercício das suas funções, o Provedor de Justiça age com independência e imparcialidade, 
interagindo com os órgãos competentes para que os mesmos coadunem a sua actuação com 
as disposições legais pertinentes.
Ao fazê-lo, o Provedor de Justiça socorre-se e privilegia o seu poder de persuasão, uma vez 
não dispor de poder decisório.
Contudo, as recomendações fornecem aos seus destinatários elementos concretos sobre como 
a lei trata determinada questão, indicando se uma norma foi ou não violada e o que fazer para 
repor essa norma.
Revisitando e sendo do nosso interesse que seja conhecida, a Lei n.º 7/2006, de 16 de Agosto, 
que estabelece o âmbito de actuação, estatuto, competências e o processo de funcionamento do 
Provedor de Justiça, constatamos que são competências do Provedor de Justiça, entre outras, 
as seguintes:

•endereçar recomendações aos órgãos competentes com vista à correcção dos actos ou 
omissões ilegais ou injustos dos poderes públicos ou melhoria dos procedimentos;
• assinalar as defi ciências da lei que constatar, emitindo recomendações, para alteração 
ou revogação ou sugestões para a elaboração de nova legislação, ao Presidente da Repú-
blica, à Assembleia da República e ao Governo;
• requerer ao Conselho Constitucional a declaração de inconstitucionalidade ou de 
ilegalidade de normas;
• promover a divulgação da legislação relativa aos direitos, deveres e liberdades funda-
mentais dos cidadãos; e
• intervir, nos termos da lei aplicável, na tutela dos interesses colectivos ou difusos, 
quando estiverem em causa as entidades públicas.

Daqui se infere que, para garantir a efectividade da acção do Provedor de Justiça no exercício 
das suas competências, os órgãos e agentes da Administração Pública, têm o dever de respei-
tosa colaboração perante os requerimentos apresentados pelo Provedor de Justiça.
O trabalho realizado pelo Provedor de Justiça é fundamental para a melhoria do funcionamen-
to das instituições que compõem a Administração Pública.
É um trabalho que, não raras vezes, pode dar origem a reformas legislativas do Estado e à 
alteração do modo de actuação das instituições públicas e seus funcionários e agentes.
O não acatamento das recomendações do Provedor de Justiça, ou a resposta tardia, põe em 
causa os direitos os cidadãos, razão primeira e última da existência do Estado.

Ilustres participantes;
Minhas Senhoras e Meus Senhores!

Embora, a fi gura do Provedor da Justiça tenha sido prevista na Constituição de 2004, o pri-
meiro Provedor de Justiça em Moçambique, o Doutor José Ibraimo Abudo, aqui presente e a 
quem cumprimento, viria a ser eleito pela Assembleia da República, por uma maioria de dois 
terços de deputados, no dia 10 de Maio de 2012. 
Quando o País deu esse passo, estava-se certo que esse era o caminho a seguir para a con-
solidação da democracia e da cidadania. Coube ao Doutor José Abudo, no meio de muitos 
desafi os, instalar o Gabinete do Provedor de Justiça e tornar este órgão conhecido. Não foi uma 
missão fácil como ainda não tem sido, mas podemos afi rmar, com segurança, que os esforços 
valeram a pena.
Quando esta instituição iniciou as suas funções, não tinha orçamento, instalações nem pessoal, 
como aqui foi afi rmado. Os seus primeiros quadros foram emprestados de outras instituições 
do Estado, assim como as precárias instalações onde se instalou. Mesmo assim, o trabalho foi 
feito, e em nenhum momento os cidadãos viram as suas preocupações preteridas por falta de 
condições de trabalho.
Hoje, decorrida uma década, e já com o Doutor Isaque Chande na direcção, constatamos que 
a instituição continua o seu processo de maturação, expandindo o seu raio de actuação, não 
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obstante possuir sede própria na cidade capital.
Ao longo destes dez anos, o Provedor de Justiça tem vindo a afi rmar-se, de modo consistente, 
como o órgão do Estado que dá voz aos sem voz, procurando, junto da Administração Pública 
a resolução das preocupações dos cidadãos, que como já o dissemos, são a razão última da 
nossa existência como Estado.
Esse é um dos motivos que faz com que um número crescente de compatriotas procure os 
serviços do Provedor de Justiça, o que contribui para a paz e estabilidade social, diminuindo as 
tensões entre a Administração Pública e os cidadãos.
O aumento da demanda é elucidativo de que os cidadãos confi am no Provedor de Justiça, por 
um lado e, por outro, de que as instituições reconhecem o trabalho desenvolvido pelo Provedor 
de Justiça, acatando, pronta e tempestivamente as suas recomendações.
Por isso, exortamos as nossas instituições para que acatem as recomendações e atendam às 
solicitações do Provedor de Justiça de mente aberta.
Há que se ter medo do Provedor de Justiça, ele é um verdadeiro facilitador do diálogo entre os 
moçambicanos e as entidades públicas, contribuindo, assim, para a construção de uma socie-
dade pacífi ca e de justiça social.

Caros convidados;
Distintos Participantes!

Na nossa qualidade de garante da Constituição da República e conscientes da responsabilidade 
que temos de zelar pelo funcionamento correcto dos órgãos do Estado, temos vindo a visitar 
várias instituições do Estado para nos inteirarmos do seu funcionamento.
Foi assim e aqui foi demonstrado que, no decurso do ano de 2019, decidimos visitar o Gabinete 
do Provedor de Justiça.
Sabíamos que a instituição estava a cumprir o seu mandato com muita dedicação, tudo fazendo 
para responder às inúmeras solicitações dos cidadãos do nosso vasto país.
Também estávamos cientes dos desafi os que enfrentavam. Porém, a nossa visita permitiu-nos 
ter um quadro mais realista da situação, a partir do contacto directo com cada um dos funcio-
nários.
Constatámos que os orçamentos continuavam aquém do necessário; a equipa, embora coesa 
e determinada, precisava de ser reforçada e as instalações eram exíguas e encontravam-se em 
um local de difícil acesso para o seu público alvo.
Como é nosso apanágio, procuramos, dentro das nossas competências, colaborar para a pro-
cura de soluções que fossem exequíveis e sustentáveis, a longo prazo. Foi assim que identifi -
cámos e reabilitámos o edifício onde funciona actualmente o Gabinete do Provedor de Justiça. 
Os nossos apoios refl ectiram-se, igualmente, na melhoria do orçamento alocado à instituição, o 
que a permite funcionar com normalidade, exercendo as atribuições constitucionalmente con-
sagradas.
No entanto, é justo reconhecer que há ainda muito por fazer, nomeadamente a expansão destes 
serviços a outros pontos do País.
Felizmente, o Programa Quinquenal do Governo, prevê a expansão dos serviços do Provedor 
de Justiça para às Províncias de Nampula, Sofala, Inhambane e Maputo ainda no presente ciclo 
de governação. Algumas actividades só não começaram devido às adversidades.
À semelhança do que sucedeu no passado com outros órgãos do Estado, a expansão dos servi-

ços do Provedor de Justiça será gradual e à medida da demanda.
Estamos confi antes de que a expansão progressiva dos serviços permitirá que mais moçambi-
canos tenham o acesso mais facilitado ao Provedor de Justiça.
Conscientes do papel deste órgão, reiterámos o nosso compromisso de continuar a prestar o 
nosso apoio multifacetado ao Provedor de Justiça.
Ao mesmo tempo, queremos alertar para mais atenção aos desafi os que se transformam com 
alto dinamismo ao longo dos tempos. Refi ro-me à situação do terrorismo e extremismo vio-
lento que o país hoje vive, pode, ao abrigo da Lei nº 7/2006, solicitar os vossos serviços para 
assistir às vítimas deste mal, que hoje enferma os moçambicanos.
O Governo tem a consciência de que os terroristas prevalecem no país, como prevalecem em 
todo o mundo, mas afi rma que o combate contra eles continua e tem logrado resultados enco-
rajadores.
As populações, sem, contudo, ser de modo formal, tendem a regressar às suas zonas de origem 
e esperamos da Provedoria da Justiça o acompanhamento, no seu âmbito, a esta batalha dos 
moçambicanos que procuram, sem oportunismo, o seu sossego. 
Continuaremos a dar o nosso contributo para o fortalecimento desta instituição, que é relativa-
mente recente, mas de signifi cativa mais-valia para a consolidação do nosso jovem Estado de 
Direito Democrático, onde o primado da lei se impõe.
Aproveitamos a ocasião para, mais uma vez, apelar a todas as instituições da Administração 
Pública para a necessidade de cumprimento voluntário das leis e da observância do dever legal 
de colaboração com o Provedor de Justiça no exercício das suas funções.

Ilustres Participantes;
Minhas Senhoras e Meus Senhores!

Estamos convictos de que a conferência internacional de alto nível que se seguirá, será um 
espaço privilegiado de partilha de experiências, entre os diferentes Provedores de Justiça que 
nela participarão.
O trabalho por vós realizado é de suma importância para o fortalecimento dos nossos Es-
tados. Só com uma Administração Pública forte e respeitadora da lei, cumpriremos a nossa 
missão.
Por isso, felicito a si, Digníssimo Provedor de Justiça e a cada um dos seus colaboradores, 
formulando votos que a próxima década seja coroada de êxito e que se traduza numa efectiva 
consolid ção do órgão, por forma a que os cidadãos possam encontrar no Provedor de Justiça o 
amparo das suas preocupações no seu relacionamento com a Administração Pública.
É nosso anseio que o Provedor de Justiça seja um órgão actuante e reconhecido pela sua utili-
dade para a sociedade.
Terminámos esta intervenção, felicitando, mais uma vez, a todos os funcionários e colaborado-
res do Gabinete do Provedor de Justiça, pela passagem do décimo aniversário da instituciona-
lização do Provedor de Justiça no País.

Parabéns, Gabinete do Provedor de Justiça!
Parabéns, Provedor de Justiça!

Obrigado pela vossa atenção!
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Rostina Xadreque Txemane, pensionista

Edifício-sede do INSS

O último patrão dos moçambicanos 

Depois de servir a economia do 
país através do seu envolvimento 
na produção da riqueza nacional, 
a velhice e invalidez tomam conta 
do trabalhador que, por força da 
legislação laboral (Lei nº 23/2007, 
de 01 de Agosto), passa à reforma. 
Aqui, há-de começar a pensar em 
outras alternativas de renda para o 
sustento familiar, já que a reforma, 
implicitamente dita, além de sig-
nificar o fim de emprego, expressa 
a ausência de salário, havendo lar-
gas vantagens para aquele que, 
durante o tempo em que esteve no 
activo, sempre realizou a sua acção 
contributiva junto ao Instituto Na-
cional de Segurança Social (INSS), 
porque receberá desta instituição 
vários benefícios, com impacto sig-
nificativo na sua vida e no seio do 
seu agregado familiar.

51/2017, de 9 de Outubro e, a vigorar 
desde 9 de Fevereiro de 2018, de-
staque vai para as pensões de velhice, 
invalidez, sobrevivência (temporária e 
vitalícia), pensão reduzida, incluindo 
também a vasta gama de subsídios 
que, de acordo com o mesmo regu-
lamento, vão desde os subsídios por 

empregadora inscrevê-lo e canalizar as 
suas contribuições para o Sistema, com 
vista a reunir os prazos de garantia que 
dão direito às prestações e benefícios 
que o Sistema oferece.

Refira-se que o trabalhador, estando 
inscrito no INSS e tendo canalizado 
os seus descontos, obviamente não 
estará numa situação de pobreza e 
penúria no futuro, porque o sistema 
lhe vai oferecer pensões para o sus-
tento da sua família.

É a partir deste pressuposto que, 
para medir o impacto desses benefí-
cios na vida das pessoas, o PÚBLICO 
se fez ao terreno, onde ouviu várias 
vozes, especificamente nas cidades 
de Maputo e Matola, num exercício 
extraordinário que serviu de base para 
coroar de êxito o Sistema de Seguran-
ça Social Obrigatório, gerido pelo INSS. 

É que, como há-de perceber nas 
linhas seguintes, os resultados apu-
rados no terreno pela equipa deste 
semanário mostram claramente que 
os benefícios concedidos pelo Sistema 
têm impacto multiplicador na vida das 
pessoas, contribuindo positivamente 
para a promoção do bem-estar social 
dos moçambicanos.

Também foi possível aferir que os 
benefícios do Sistema, mesmo que 
pequenos, representam a base de sus-
tentação da economia, onde grande 
parte das famílias moçambicanas tem 

doença, maternidade, internamento 
hospitalar, morte e muito mais.

As pessoas para terem direito a estes 
benefícios todos, conforme o respec-
tivo Regulamento, devem se inscrever 
no Sistema, sendo que, para o trabalha-
dor assalariado ou que está vinculado 
numa empresa, cabe a esta entidade 

renda baixa, constituindo as pensões 
uma renda importante na sua sub-
sistência.

A VOZ DOS UTENTES 

Os benefícios concedidos pelo Siste-
ma de Segurança Social Obrigatório 
(SSSO), como dizem os seus utentes, pos-
suem inegável impacto sobre o bem-es-
tar da sociedade, com várias evidências 
de famílias que, na base de pensões que 
recebem, conseguem satisfazer as suas 
necessidades básicas e, inclusive, man-
dar os filhos e netos à escola.

Por isso, reconhecem os entrevis-
tados, a Segurança Social assume um 
papel importante para as suas vidas, 
pois, na condição de reformados e 
de invalidez, têm usufruído do valor 
das pensões, fruto dos descontos que 
efectuaram durante a sua vida laboral.

Fora as pensões, os beneficiários 
e pensionistas enumeram também 
muitos outros benefícios, como os 
subsídios concedidos pelo INSS no 
caso de doença, maternidade, interna-
mento hospitalar, sem deixar de lado o 
subsídio concedido aos familiares por 
morte do pensionista.

Noutra variante, os entrevistados 
consideram “magras” as pensões que 
lhes são concedidas, para o actual 
custo de vida, e encorajaram o INSS a 
prosseguir com as reformas que 

Sistema de Segurança Social coroado de êxito

MIGUEL MUNGUAMBE                                
Email: mmunguambyahoo.co.br

O trabalho, como se costuma dizer, 
é a principal fonte de sustento das 
famílias e só de pensar que o trabal-
hador vai ser afastado da sua empresa 
por complicações de saúde, acidente 
e/ou mesmo por questão de idade 
avançada, muita gente perde o sono. 

Este receio, no caso específico de 
Moçambique, tornou-se ainda mais 
presente na vida das pessoas, nos últi-
mos tempos, devido ao elevado custo 
de vida, bem como a crescente neces-
sidade de ajudar na saúde, educação e 
na formação dos filhos, incluindo tam-
bém a necessidade de ter que prestar 
mais atenção às outras tarefas de casa, 
como o sustento da família.

Como forma de responder a este e 
outros desafios, sobejamente conheci-
dos, criou-se o Instituto Nacional de Se-
gurança Social (INSS), hoje visto como 
o “último patrão” dos moçambicanos, 
principalmente para os que realizam 
a sua acção contributiva no Sistema 
de Segurança Social Obrigatório, que 
no fim lhes oferece vários benefícios, 
como pensões, pagos mensalmente, 
representando uma base de sustento 
para as suas famílias. 

Aliás, como refere a Lei número 
5/89, de 18 de Setembro, “o Sistema 
de Segurança Social foi criado com o 
objectivo de garantir a subsistência de 
trabalhadores nas  situações de falta 
ou de diminuição de capacidade para 
o trabalho e garantir a subsistência  dos 
familiares, por morte do trabalhador 
ou pensionista”.

Dos benefícios oferecidos pelo Siste-
ma, no quadro do novo Regulamento 
de Segurança Social Obrigatória, 
aprovado pelo Decreto número 

- Benefícios do Sistema, mesmo que pequenos, representam a base de sustentação da economia, onde grande parte das famílias moçambicanas tem renda baixa, constituindo as pensões uma 
renda importante na sua subsistência
- Resultado do trabalho feito pelo PÚBLICO traz evidências de famílias que, na base de pensões que mensalmente recebem do INSS, conseguem satisfazer parte das suas necessidades e, inclusive, 
mandar os filhos e netos à escola
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CENTRAIS

Palmira Nguluve, Chefe do Departamento de Regimes e Participações no INSS

Valério Sabão, jurista

Fernando Munguambe, Pensionista

beneficiar da pensão por velhice, junto 
ao INSS, não cruzou os braços, continu-
ando a desenvolver outras actividades 
que lhe proporcionam alguma mar-
gem de renda, com a qual sustenta 
a família. Trata-se de Fernando Mun-
guambe, de 64 anos de idade e conta-
bilista de profissão.

Munguambe, que diz ser defensor 
acérrimo de um adágio popular que 

afirma ser um dos vários exemplos de 
pessoas que tendo contribuído para o 
sistema colhem hoje os seus benefícios.

LEQUE DOS BENEFÍCIOS

O Sistema de Segurança Social Ob-
rigatório, gerido pelo INSS, foi criado 
para garantir a subsistência mate-
rial do trabalhador na situação de falta 
ou diminuição da capacidade para 
trabalho, segundo Palmira Nguluve, 
socióloga e chefe do Departamento 
de Regimes e Prestações na Direcção-
Geral do INSS, que explica que o trab-
alhador para ter direito aos benefícios 
concedidos pelo Sistema deve se in-
screver nele. 

Nguluve esclarece ainda que, 
tratando-se de um trabalhador assala-
riado, vinculado numa entidade em-
pregadora, compete a esta entidade 
patronal inscrever o seu trabalhador e 
canalizar as suas contribuições para o 
Sistema, com vista a reunir os prazos 
de garantia que lhe darão direito às 
diversas prestações e benefícios que o 
Sistema proporciona.

Na eventualidade de doença deste 
trabalhador, refere a fonte, há lugar 

diz “o trabalho dignifica o homem”, 
afirma que não só o dignifica, como 
também o faz estar bem social e finan-
ceiramente. 

Defende ainda que “enquanto 
tivermos saúde e capacidade para 
realizarmos alguma coisa, capaz de 
gerar benefícios para as nossas famí-
lias, é importante que trabalhemos”. 
Mas adverte: “há que fazermos tudo 
isso, pensando também no futuro, 
quando já não tivermos capacidade 
para o trabalho”.

Por isso, “ao realizarmos os nossos 
trabalhos temos que ter sempre a con-
sciência de descontar parte dos nossos 
rendimentos para o Sistema de Segu-
rança Social, porque só assim teremos 
no futuro direito a vários benefícios 
que este Sistema oferece”, aconselhou.

Sobre o impacto dos benefícios ofe-
recidos pelo Sistema, Munguambe, 
na qualidade de pensionista, afirma 
que consegue realizar parte das coisas 
básicas, como o pagamento de água e 
luz, o sustento da família, inclusive su-
portar a escolarização dos filhos.

Como pensionista, Munguambe 

para o pagamento e fixação de subsí-
dio por doença, indicando ainda que, 
tratando-se de uma trabalhadora que 
tenha ficado grávida ou tenha dado 
parto, ela tem direito a um subsídio por 
maternidade.

Na situação de invalidez, quer seja 
por causa de doença que leva a uma 
situação de invalidez, ou acidente de 
origem comum, que também leva 
a uma situação de invalidez, a fonte 
acima citada aponta que há lugar para 
a fixação de uma pensão por invalidez 
para este trabalhador.

Na casualidade de velhice, quando 
este trabalhador atinge 60 anos de 
idade ou 55, no caso de mulheres, e 
tiver os respectivos prazos de garantia, 
segundo Nguluve, é fixada uma pen-
são por velhice.

Já para o caso de morte, a fonte in-
dica que os familiares beneficiam-se 
de pensão de sobrevivência que é 
paga mensalmente, e é também pago 
de forma única um subsídio de morte 
e de funeral. 

“A pensão de sobrevivência, no 
caso de menores, extingue-se quan-

do se atinge o limite de pagamento. 
Este limite tem a ver com a idade dos 
menores, que é de zero aos 25 anos. 
Então, quando eles atingem os 25 
anos, a pensão cessa. No caso da viúva, 
a pensão de sobrevivência cessa quan-
do esta perde a vida”, explica Nguluve, 
que socorrendo-se do novo Regula-
mento sobre a Segurança Social acres-
centa que, “depois dos 18 anos, para 
que estes filhos continuem a beneficiar 
da pensão de sobrevivência, devem 
estar matriculados no nível médio e a 
frequentar este nível e com um bom 
aproveitamento. Esta pensão é paga 
dos 18 aos 21 anos de idade. A partir 
dos 21 aos 25 anos de idade, para que 
esta pensão continue a ser paga, os 
filhos com estas idades devem estar 
matriculados e a frequentar o ensino 
superior. Então, quando estes filhos 
atingem 25 anos, a pensão cessa”.

GOLPE A “CAÇA FURTUNA”

O PÚBLICO sabe que o INSS está 
atento à crescente onda de casamen-
tos prematuros no país e, por isso, 
quando há uma situação de morte 
de um pensionista ou beneficiário, há 
um requerimento de prestações por 
morte que a viúva apresenta ao INSS. 
Neste exercício, se for constatado que 
a requerente da pensão tem idade in-
ferior a 45 anos, a instituição/INSS fixa 
apenas uma pensão temporária, que é 
paga no espaço de cinco anos.

“Olhando para a situação real de 
Moçambique verifica-se um cresci-
mento anormal dos casos de casa-
mentos prematuros. Muitas raparigas 
vão ao lar muito cedo. Vivem com os 
maridos. Na eventualidade da morte 
desse marido/pensionista, a viúva 
deste requer a pensão vitalícia. Mas 
olhando para a idade dela, constata-se 
que a mesma ainda permite que ela 
possa estudar, pôr-se a trabalhar e mel-
horar cada vez mais as suas condições 
de vida. Por isso, no quadro do novo 
Regulamento sobre a Segurança So-
cial, o INSS não concede a uma viúva 
com menos de 45 anos de idade uma 
pensão vitalícia, dando-lhe apenas a 
pensão temporária, paga em cinco 
anos, como forma de incentivar todas 
as mulheres a lutarem por si pela mel-
horia das suas condições de vida, ma-
triculando-se nas escolas, para depois 
conseguirem um emprego estável ou 
ter uma visão de realizar outras coisas 
com enorme potencial de gerar rendi-
mentos”, fundamentou Palmira Ngu-
luve, que, aliás, adverte que “a pensão 
não é salário”.

Por isso, a mulher, no seu entender, 
deve ser incentivada a estudar para 
que possa se inserir no mercado do 
trabalho, com vista a melhorar a sua 
condição de vida.

A pensão vitalícia, como explica a 
fonte, é conferida a uma viúva que 
à data da morte do marido já tinha 
completado 45 anos de idade, por se 
entender que, com esta idade, difi-
cilmente pode conseguir o primeiro 
emprego ou vaga numa escola para 
continuar os estudos. 

Já no que tange ao nível de satisfa-

ção, Palmira Nguluve refere que o INSS 
tem estado a constatar um grande 
reconhecimento da sociedade em 
relação ao seu papel, ao garantir a 
subsistência dos trabalhadores e dos 
seus familiares na situação de falta ou 
de diminuição de capacidade para 
trabalho.

“Os trabalhadores sabem que, es-
tando inscritos no INSS e tendo canali-
zado os descontos, não estarão numa 
situação de pobreza e penúria, porque 
o Sistema vai-lhes conceder pensões 
para o sustento das suas famílias”, 
considerou, para depois acrescentar 
que “o Sistema de Segurança Social foi 
mesmo criado para proteger os trab-
alhadores, conferindo-lhes condições 
para a sua sobrevivência”.

É considerando este aspecto de 
protecção que a Associação dos Em-
presários Emergentes e Informais de 
Moçambique, mais conhecida por 
Tiyende, tem vindo a sensibilizar as em-
presas emergentes e os operadores do 
sector informal a aderirem ao Sistema 
contributivo de Segurança Social, geri-
do pelo INSS. 

A ideia, segundo o respectivo 
presidente, Valério Sabão, é contribuir 
para minimizar a penúria dos trabal-
hadores, no futuro, porque instando 
inscritos no Sistema do INSS receberão 
desta instituição vários benefícios para 
o sustento das suas famílias.

Outros dados em poder do jornal 
referem que até ao primeiro trimes-
tre deste ano o Sistema beneficiava 
112.400 pensionistas e, destes, 1.594 
são pensionistas por invalidez; 41.221 
pensionistas por velhice e 69.617 pes-

soas que recebem pensão de sobre-
vivência em todo o país.

Os mesmos dados apontam ainda 
que, no período em análise, encontra-
vam-se inscritos no Sistema 2.408.814 
por conta de outrem e 37.549 trabal-
hadores por conta própria.

Há também trabalhadores que, por 
alguma eventualidade, perderam os 
seus postos de trabalho, continuando 
a contribuir para o Sistema voluntaria-
mente. Destes ex-trabalhadores, a cifra 
ronda os 27.424 inscritos no Sistema, 
nos primeiros três meses deste ano.

Em termos de entidades emprega-
doras, avançam os dados, o INSS conta 
com 149.889 contribuintes.

vem realizando, continuando a 
trabalhar para o melhoramento 

das prestações, quando as condições 
financeiras da instituição e do país as-
sim o permitirem.

CASOS RELEVANTES

Viúva e mãe de 11 filhos, três dos 
quais falecidos, Rostina Xadreque 
Chemane, de 77 anos de idade, conta 
uma história comovente e digna de 
registo. Ela diz que com a perda do seu 
marido uma lacuna se abriu na sua 
vida, que só a pensão de sobrevivência 
pôde preencher parte dela.

Afirma também que chegou a 
pensar que o mundo tinha acabado, 
entretanto, sublinha que o INSS foi e 
continua a ser um grande parceiro 
para si, porque o desaparecimento 
físico do seu esposo não significou a 
cessação da pensão, estando até hoje 
a beneficiar da mesma.  

Com residência fixa em Maxaquene, 
um bairro suburbano da cidade de Ma-
puto, Rostina Chemane recorda que 
à data da sua morte, aos 72 anos de 
idade, o esposo era pensionista do INSS. 

Volvidos 10 anos após a sua morte, a 
vovó Rostina, como é carinhosamente 
tratada, continua a beneficiar de pen-
são de sobrevivência, fruto de descon-
tos salariais que o seu falecido marido 
sofria antes de passar à reforma nos 
CFM, onde desempenhava a função 
de taxador comercial.

Da pensão que tem vindo a receber 
do INSS afirma que há muito que já fez, 
inclusive levar parte dos filhos à escola, 
alguns dos quais já formados e com 
suas famílias constituídas.

No entanto, reconhece que com 
o alto custo de vida, nos últimos tem-
pos, não é fácil viver de pensão de 
sobrevivência e, por isso, afirma ter 
outras fontes de renda, que além da 
assistência que tem recebido dos filhos 
incluem pequenos negócios. 

No cômputo geral, para a melhoria 
de prestações, a vovó Rostina incentiva 
o INSS “a continuar com as reformas 
que tem vindo a realizar, e continuar a 
trabalhar pela melhoria das pensões”, 
tendo em conta o actual custo de vida.

Outro caso relevante que chamou 
atenção à equipa deste semanário é 
de um trabalhador que, mesmo tendo 
atingido a idade de reforma e estar a 
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INSS defende articulação 
entre actores do mercado 

NACIONAL

Ouro moçambicano contrabandeado
Um dos grandes desafios que a 
província de Manica, em particu-
lar, e o país, em geral, enfrentam 
é o contrabando de ouro e pedras 
preciosas, por isso, a Presidente da 
Autoridade Tributária de Moçam-
bique (AT), Amélia Muendane, 
afirma que diferentemente de 
Moçambique, os países da região 
austral apostam na transformação 
interna dos seus recursos, e tem 
sido uma mais-valia para as suas 
economias porque maximizam os 
ganhos em toda cadeia de valor. 
“Enquanto nós não transforma-
mos o nosso ouro de qualidade, 
por isso compramos o produto 
acabado naqueles países”, lamen-
tou Amélia Muendane.

O administrador do Conselho de Administração do Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS), em representação dos trabalhadores, Gonçalves 
Zitha, defendeu em Tete, onde escalou para uma visita de três dias, a con-
tinuidade do entrosamento existente entre a instituição e os parceiros 
sociais, de modo a alcançar as metas traçadas para o presente ano, no âm-
bito do Plano Económico e Social (PES). 

produzir fora da baliza tradicional.
Para Amélia Muendane, este é o pri-

meiro passo para transformar Manica 
num verdadeiro celeiro do país, tendo 
apontado a necessidade de apostar 
em transformar os produtos para 
acrescentar valor. 

“Não basta que estejamos orga-
nizados e colocar o gergelim como 
matéria-prima no mercado, porque 
não teremos  a recompensa económica 
que teríamos se eu transformasse esse 
produto. Por isso, o desafio de Manica 
não é só organizar os produtores em co-
operativas, mas mobilizar a transforma-
ção económica com a industrialização”, 
indicou a dirigente.

Aliás, a Presidente da AT frisou que 
Manica é rica em recursos minerais pre-
ciosos.

Nesse contexto, afirmou que é im-
portante que este ouro e pedras pre-
ciosas tenham mercados identificados 
formalmente, porque um dos grandes 
desafios em Manica é o contrabando.

De acordo com a fonte, a título de 
exemplo, alguns países da África Austral, 
como o Botswana e África do Sul, têm a 
sua riqueza no subsolo, mas, diferente-
mente de Moçambique, apostam na 
transformação destes recursos nos seus 
próprios países.

“Esse facto tem sido uma mais-valia 
para as suas economias, porque maxi-
mizam os ganhos em toda a cadeia de 
valor, enquanto nós não transformamos 
o nosso ouro de qualidade. Por isso, com-
pramos o produto acabado naqueles 
países”, lamentou Amélia Muendane. 

Por seu turno, o Secretário de Estado 
na província de Manica, Edson Mac-
uácua, começou por lembrar que por 
observarem à luz da lei o modelo “em-
presarial, as cooperativas são sujeitos 
passivos da Administração Fiscal e, por 
conseguinte, têm a obrigação de con-
tribuir para o financiamento do Estado”.

Segundo o Secretário de Estado 
em Manica, o modelo cooperativo de 
organização económica “prevê trans-
formar o sector informal, ao formalizar 
as associações de produtores e produ-

articulação pode ser difícil obter os re-
sultados almejados.

Em Tete, Zitha encontrou-se com 
empregadores, bem como com al-
guns beneficiários (trabalhadores) e 
pensionistas, com quem passou em 
revista algumas questões inerentes 
ao funcionamento do sistema e das 
actividades levadas a cabo pela 

produtores colocam o seu produto no 
mercado internacional, com grande 
perda para a economia nacional.

"Muitas vezes, a produção em 
questão não é tributada e entra no con-
trabando.  Temos a província de Tete 
como uma das províncias com maior 
dimensão da linha de fronteira, e se não 

tores individuais em cooperativas fiscais, 
estimulando uma melhor organização 
económica e reduzir a proliferação de 
mercados ilegais, cujas actividades têm 
vindo a resultar em perdas de receitas 
para o Estado”.

Para Edson Macuácua, a proliferação 
da economia informal ilegal tem vindo 
a afectar substancialmente a qualidade 
dos produtos alimentares, parte dos 
quais vendidos fora dos prazos de vali-
dade, como por exemplo as bebidas al-
coólicas importadas ilegalmente, com-
bustível contrabandeado e adulterado, 
produtos plásticos, contrafeitos e com 
adulterações químicas, cujas conse-
quências sobre a saúde pública são de 
dimensão incalculável, sem descurar do 
vestuário, peças sobressalentes, equipa-
mentos diversos, electrodomésticos, 
mercado de viaturas roubadas, cosmé-
ticos, entre outros.

 
REDUÇÃO DE CUSTOS DE 

PRODUÇÃO

Já na cidade de Tete, que foi a quinta 
província a acolher a formação em 
matéria de cooperativismo moderno, 
a Presidente da AT afirmou que este 
modelo de organização poderá ajudar 
na redução dos custos de produção. “Se 
nós tivermos uma cooperativa e a co-
operativa actuar ao longo da cadeia de 
produção, o produtor de certeza terá o 
mercado, isto vai permitir maiores resul-
tados”, assegurou. 

O objectivo da cooperativa, de acor-
do com a dirigente, é garantir que o 
gestor saiba como tirar a mercadoria e 
colocar onde é procurada.

Com efeito, Amélia Muendane es-
clareceu que “as cooperativas não são 
apenas para o sector informal”, porque 
“mesmo as empresas organizadas po-
dem formar cooperativas e penetrar, 
por exemplo, para o mercado interna-
cional”.

Entretanto, a Presidente da AT obs-
ervou que a província de Tete, devido 
à sua localização, faz fronteira com di-
versos países, razão pela qual muitos 

formos capazes de ter o controlo da 
nossa linha de fronteira vamos ter efec-
tivamente grandes problemas de saída 
dos nossos produtos”, salientou Amélia 
Muendane.

Para evitar estas situações, a fonte 
defende a criação de mecanismos 
competitivos e o cooperativismo é uma 
oportunidade que a Autoridade Tribu-
tária está a dar a todos os intervenientes 
na cadeia de produção.

Nesse processo, Amélia Muendane 
defende a inclusão da mulher na cadeia 
de produção, indicando o cooperativ-
ismo como sendo um instrumento que 
pode ajudar a aumentar o rendimento 
e desenvolvimento económico.

Por outro lado, a fonte esclarece ser 
necessário que haja aposta na educa-
ção da rapariga, tendo em conta que 
60% da população moçambicana 
é constituída por mulheres. “Ficou 
provado em todo o Mundo que sem o 
envolvimento da mulher nos processos 
de produção, sobretudo na poupança, 
não vamos conseguir a transformação 
económica”, frisou.

Depois das províncias da região 
Norte, o programa de formação em 
cooperativismo moderno foi semana 
finda lançado nas cidades de Tete, Chi-
moio e Quelimane, na região Centro 
do país. Na província de Manica, por 
exemplo, Amélia Muendane disse que 
à luz da implementação do Programa 
Nacional de Desenvolvimento, a institu-
ição que dirige pretende criar unidades 
de coordenação a nível dos distritos 
para que junto das entidades locais e 
nacionais possam levar a cabo acções 
para transformação económica, através 
do cooperativismo moderno.

Acrescentou que “o Governo é uno 
e indivisível, e os diferentes programas 
devem ser integrados para assegurar 
a cobertura de toda a cadeia de valor, 
desde a produção, transformação, com-
ercialização, até ao consumo”. 

Para o efeito, a Presidente da AT de-
fende que “é preciso dar apoio à base, 
identificar os vazios existentes a nível 
de todos os distritos, para que pos-
samos definir uma estratégia de inter-
venção que responde às reais necessi-
dades do país”.

Aqui, a Autoridade Tributária de 
Moçambique, através da sua Presi-
dente, mostrou-se disponível a apoiar 
directamente os distritos na definição 
de melhores estratégias para transfor-
mação económica, visando dinamizar o 
desenvolvimento nacional.

 Num outro desenvolvimento, Amé-
lia Muendane disse que a posta no 
cooperativismo e na tecnologia pode 
garantir que cerca de 90% da popula-
ção da província de Manica que vive da 
agricultura passe para o sector industrial. 

Segundo a fonte, “para que haja 
transformação económica é necessário 
que estes 90% passem para a indústria 
nos próximos dez anos”, referiu.

Segundo a Presidente da AT, o uso de 
tecnologia apropriada pode assegurar 
que a população de Manica, que tem a 
agricultura como sua principal fonte de 
renda, passe para o sector industrial, no 
entanto, Manica para ser uma referência 
na produção não deve apenas depend-
er dos rios, outrossim, da capacidade de 

De acordo com Gonçalves Zitha, 
que se deslocou àquela província 
central do país para fazer o acompan-
hamento das actividades que o sec-
tor está a realizar, bem como manter 
contactos com os actores do mercado 
local, com destaque para os parceiros 
sociais e outros utentes do Sistema de 
Segurança Social Obrigatória, sem tal 

- Autoridade Tributária manifesta preocupação e sugere cooperativismo para reduzir cursos de produção
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Sector do gás deve 
dinamizar indústrias locais

CTA certifica primeira empresa 

Moçambique deve fazer uso dos seus recursos de gás consideráveis para dinamizar as indústrias locais, defende 
Keith Webb, responsável pela área de Midstream e Infra-Estruturas no Rand Merchant Bank (RMB), empresa irmã 
do FNB Moçambique, na 8ª Conferência de Mineração, Petróleo e Gás e Energia de Moçambique.

A CTA procedeu terça-feira, 14 de Junho, à entrega do primeiro diploma de 
certificação à    MOZComputers, empresa certifica com ISO 9001 (Sistema 
de Gestão de Qualidade) no âmbito do PRONACER - Programa Nacional 
de Certificação Empresarial, implementado em parceria com o Instituto 
Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ) e a Fundação para a Mel-
horia do Ambiente de Negócios (FAN). 

(Sistema de Gestão Ambiental).
No âmbito do programa, 100 empre-

sas beneficiaram de capacitação sobre a 
importância, necessidade e tipos de cer-
tificação requeridas para fazer negócios 
com as multinacionais.

Após um longo processo de triagem, 
25 empresas foram pré-qualificadas e na 
fase derradeira, com o apoio do INNOQ, 
20 empresas nas cadeias de carvão, 
petróleo e gás natural receberam audi-
torias externas para certificação.

Assim, das empresas elegíveis foi 
terça-feira entregue à MOZComputers 
o primeiro diploma de uma empresa 
certificada no âmbito do PRONACER, 
e ainda este ano serão entregues às 
restastes 19 empresas. 

Ainda no âmbito da materialização 

“Neste âmbito, a certificação concorre 
para a melhoria da imagem da empresa 
e é uma ferramenta para transmitir 
credibilidade dos seus produtos, do que 
resulta uma maior exposição aos mer-
cados doméstico e global”, salientou.

Por seu turno, o director-geral do IN-
NOQ, Geraldo Albazine, instou a MOZ-
Computers a continuar a melhorar os 
seus processos até atingir a excelência. 

Entretanto, a representante da MOZ-
Computers agradeceu a oportunidade 
que a sua empresa teve de participar 
neste processo de certificação e espera 
que com esta norma consiga mais opor-
tunidades de negócio e capitalizá-la, for-
necendo cada vez mais melhores produ-
tos e serviços nos grandes projectos em 
implementação em Moçambique.

de gás, de modo a fomentar a criação 
de economias de escala também para 
uso local. O investimento significativo 
em infra-estruturas de gasodutos, liq-
uefacção, transporte e requalificação 
conta com a existência de economias 
de escala que sejam viáveis para todos”.

Segundo Ducla dos Santos, respon-
sável interina pelo sector energético do 
FNB Moçambique, “embora a procura 
de gás local possa ser inicialmente lim-
itada, as economias de escala podem 
ser alcançadas se pudermos servir-nos 
das redes de gasodutos existentes para 
satisfazer a procura latente de gás, na 
região. Para sermos bem sucedidos é 
importante ter em conta a relevância 
dos investimentos em redes de distri-
buição e na conversão a partir de out-
ras fontes de energia”.

Neste momento, é importante dar 
ênfase ao gás, sendo esta uma fonte de 
energia segura e ideal para equilibrar 
as redes de energias renováveis region-
ais que podem, também, beneficiar 
a economia moçambicana. Moçam-
bique fornece energia hidroeléctrica 
considerável (Cahora Basa e no futuro 
Mphanda Nkuwa), o que capacitou a 
indústria do alumínio, enquanto o Gru-
po de Energia da África Austral é domi-
nado pela energia do carvão (Eskom). 

A indústria das energias renováveis 
está a crescer rapidamente e torna-se 
necessária a produção de gás de mé-

cial, assim como instou os funcionários 
a envidar esforços para o alcance das 
metas previstas para o ano em curso, 
pautando por uma postura excelente 
perante os utilizadores do sistema e con-
tinuando a ser sérios profissionalmente 
e acarinhando os pensionistas.

Ainda na cidade de Tete, Zitha proce-
deu à entrega de cabaz a pensionistas 

Bassa, onde manteve contactos diver-
sos com os utentes do sistema e os 
parceiros sociais. 

A delegação provincial do INSS em 
Tete tem três delegações distritais, no-
meadamente em Angónia, Moatize e 
Cahora Bassa, alguns dos quais servindo 
outros distritos circunvizinhos, ainda 
sem instalações. A título de exemplo, a 
delegação distrital do INSS em Cahora 
Bassa assiste igualmente os distritos de 

Chifunde, Chiúta, Marara e Tsangano.
Até Maio último, a Delegação do 

INSS na Província de Tete tinha acumu-
ladas 7.212  empresas (contribuintes) 
inscritas,  com 117.158 trabalhadores 
(beneficiários), dos quais 1.825 são Tra-
balhadores por Conta Própria (TCP). 
A província conta ainda com 3.757 
pensionistas, entre os quais  1.023 por 
velhice, 2.699 de sobrevivência e 35 por 
invalidez.

A entrega deste diploma insere-se 
no âmbito da concretização do Plano 
Estratégico da CTA e da preocupação 
em responder a um dos principais con-
strangimentos que afecta o desenvolvi-
mento das micro, pequenas e médias 
empresas moçambicanas. 

O PRONACER, lançado em 2019, tem 
como principal  objectivo assegurar a 
participação efectiva e sustentável das 
empresas nacionais na cadeia de valor 
da exploração dos recursos naturais.

Neste programa, que é comparticipa-
do em 50% pela empresa, inscreveram-
se 155 empresas, a nível nacional, das 
quais cerca de 80% manifestaram inter-
esse pela ISO 9001 (Sistema de Gestão 
de Qualidade), ISO 45001 (Saúde e 
Segurança no Trabalho e ISO 14001 

do Plano Estratégico da CTA 2021-2024, 
que dentre outros objectivos visa o au-
mento da competitividade das micro, 
pequenas e médias empresas moçam-
bicanas, está prevista a certificação de 
mais 15 empresas, com foco para a 
província de Cabo Delgado, no âmbito 
do projecto +Emprego, implementado 
pela CTA, com financiado da União Eu-
ropeia e Instituto Camões. 

Na sua intervenção, o Presidente 
da CTA, Agostinho Vuma, incentivou 
as empresas a aderirem à certificação, 
porquanto num mundo cada vez 
mais interligado, onde os processos de 
produção encontram-se dispersos, a 
oferta de serviços de qualidade constitui 
um dos principais requisitos para fazer 
parte das cadeias de valor global. Segundo Keith Webb, este é o mo-

mento certo de expandir o investi-
mento no sector do gás e energia em 
Moçambique.

"Estamos cientes de que o desen-
volvimento dos jazigos de gás no 
Norte de Moçambique requer inves-
timentos externos consideráveis que, 
por sua vez, dependem da formaliza-
ção de contratos de exportação de Gás 
Natural Liquefeito (GNL) para a ban-
carização destes clientes", diz Webb. 

O investimento expectável de cerca 
de 100 mil milhões de dólares irá 
traduzir-se em melhorias significativas 
no desenvolvimento das infra-estrutu-
ras rodoviárias, portuárias, hidráulicas 
e eléctricas da região, que devem ser 
dinamizadas para benefício local.

"O Governo deverá, para o alcançar, 
avançar com o plano de desenvolvimen-
to das infra-estruturas sociais e de capital 
humano e, ainda, alavancar o desenvolvi-
mento industrial em curso na região. Ao 
mesmo tempo, a dinamização de in-
dústrias secundárias, como da produção 
de fertilizantes, seria ideal, uma vez que 
estas requerem fontes de gás acessíveis 
de modo a tornarem-se competitivas e 
impactantes", acrescentou. 

UTILIZAÇÃO LOCAL

Webb diz ainda que "Moçambique 
deve tirar partido da utilização regional 

respectiva delegação provincial do 
INSS, no quadro do seu plano previsto 
para este ano.

No seu primeiro dia de trabalho, na 
passada segunda-feira, o administrador  
do INSS que assiste a província de Tete 
orientou o colectivo de direcção na capi-
tal provincial, tendo saudado o desem-
penho satisfatório da delegação provin-

de sobrevivência e visitou igualmente 
o centro de reassentamento de Chim-
bonde, onde ofereceu 5.000 máscaras 
de protecção facial e diverso material 
escolar, composto por cadernos e es-
ferográficas, à comunidade afectada 
durante o primeiro semestre deste ano 
pela depressão tropical "Ana".

Durante a visita a Tete, Zitha escalou, 
para além da cidade de Tete, a vila de 
Chitima, a sede do distrito de Cahora 

dia e alta potências para a respectiva 
estabilização. A energia gerada pelo 
gás é importante para equilibrar a rede 
eléctrica local e regional, e Moçam-
bique pode recorrer ao gás local para 
fornecer este serviço, o que requer es-
cala e capacidade bancária suficientes 
para que o investimento seja compen-
sador. 

GÁS COMO POTENCIADOR DE 
UMA "TRANSIÇÃO JUSTA” 

O gás pode ser o ingrediente-chave 
para Moçambique alcançar os seus ob-
jectivos de transição energética. Webb 
diz que "as tecnologias de geração de 
energia a gás são muito flexíveis e po-
dem ser iniciadas rapidamente - o que 
as torna ideais para equilibrar a geração 
de energia variável a partir de energia 
solar e eólica renovável. Como tal, a 
geração de energia a gás pode formar 
um poderoso facilitador da transição 
de energia renovável. Além disso, o 
gás (particularmente o GNL) como 
combustível resulta numa queima 
mais limpa - muito mais limpa do que 
o carvão ou o gasóleo. Por outro lado, 
é muito mais eficiente, o que significa 
geração de mais electricidade e níveis 
menores na emissão de dióxido de car-
bono. Num formato de "ciclo fechado", 
as turbinas a gás podem ser ainda mais 
eficientes como fonte de energia de 
base em substituição da energia ali-
mentada a carvão". 

Em última análise, um investimento 
bem sucedido e o crescimento do 
mercado do gás em Moçambique exi-
gem um investimento direccionado 
e um banco que tenha em conta as 
particularidades do país, o contexto 
e os objectivos em causa. O RMB, em 
parceria com o FNB, orgulha-se de ter 
trabalhado em transacções semel-
hantes a nível regional e, juntamente 
com parceiros locais de confiança, está 
capacitado para oferecer uma visão 
contínua e negócios estruturados de 
acordo com as necessidades dos seus 
clientes e da indústria mais vasta. 

Com certificado de qualidade ISO 9001
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Assembleia Municipal da Beira 
aprova reajuste da tarifa do “chapa”

Privados entram na gestão de estradas

Com votos favoráveis das bancadas da Frelimo, em 14 votos, e da Renamo, em 12, a Assembleia Municipal da 
Beira, na província de Sofala, aprovou quinta-feira finda a proposta de revisão da tarifa dos transportes semi-
colectivos de passageiros, vulgo “chapa 100”, submetida pela Associação dos Transportadores Colectivos de Pas-
sageiros, Táxis, Tchopelas e Carrinhas de Aluguer em Sofala (ATABE). Com este reajuste, o preço dos “chapas” passa 
a custar cinco meticais mais caro.

O troço que liga os distritos de Mar-
racuene, na província de Maputo, e 
a cidade de Xai-Xai, na província de 
Gaza, será entregue a uma gestão 
privada, com vista a garantir maior 
durabilidade à infra-estrutura e 
segurança na transitabilidade de 
pessoas e bens.

JORGE MALANGAZE                        
Email: jjmalangaze@gmail.com 

A bancada do Movimento 
Democrático de Moçambique (MDM), 
com 22 membros, declinou-se da 
intenção da agremiação dos trans-
portadores, ao posicionar-se a favor 
da edilidade, que tinha avançado com 
um aumento de quatro meticais até 
uma distância de 10 quilómetros. Esta 
se circunscreveu na segunda contrap-
roposta do município, pois a primeira 
avançada situava-se na ordem de 2.5 
meticais para o mesmo percurso por 
cada viajante.

Com esta viabilização, o preço do 
“chapa” para distâncias até 10 quiló-
metros passa dos actuais 10 para 15 
meticais. Para os trajectos superiores à 
primeira extensão, o preço variará de 
18 a 25 meticais.

Na prática, os passageiros que to-
mam o transporte semi-colectivo da 
baixa da cidade a Macúti e Munhava 
passarão a pagar 15 meticais, ou seja, 
passa de 10 para 15 meticais. Os que 
se deslocam ao Aeroporto, Inhamízua, 
Passagem de Nível, Estoril e Mangan-
he, idos do terminal do Maquinino e 
vice-versa, onde actualmente pagam 
13 meticais, a passagem passará para 
18 meticais.

Para quem desejar viajar da baixa da 
cidade até à zona da Cerâmica passará 
a pagar 25 meticais, contra os anteri-
ores 20 meticais.  

O reajuste de cinco meticais é jus-
tificado pelo presidente da ATABE, 
Américo David Mussicuane, perante a 
AMB como sendo aquela que vai “pelo 
menos” minimizar os custos operacio-
nais, que incluem a subida do preço 
dos combustíveis.

“Com esta aprovação julgamos 
que os operadores vão superar mui-
tas dificuldades. Vamos, por exemplo, 
conseguir combater os encurtamen-
tos e desvios de rota. Em coordenação 
com o CAB, vamos trabalhar para mel-
hor servir os munícipes. Declaramos 
tolerância zero para os encurtamentos 
e desvios de rota”, descreveu Mussicu-
ane, revelando que após a aprovação 
das tarifas a sua agremiação irá sen-
sibilizar os transportadores para que 
transmitam aos seus motoristas e co-
bradores a necessidade de desistirem 
dos encurtamentos e desvios de rota.

“Não temos informação sobre 
quando é que a nova tarifa vai entrar 
em vigor, pois há trâmites legais que 
devem ser seguidos, entre os quais 
a socialização do reajuste junto dos 
munícipes”, disse a fonte.

O edil da Beira, Albano Carige, que 
viu a proposta do município chumba-
da por conta da “união” das bancadas 
da Frelimo e da Renamo, referiu que 
toda a ginástica feita pela autarquia na 
perspectiva de fazer entender a ATABE 
que o bolso do munícipe está cada vez 
mais sufocado caiu por água baixo.

“Vimos uma união da Renamo 
e Frelimo a dizerem que indepen-
dentemente do custo de vida que o 
munícipe está a ser sujeito devia-se 
avançar com mais cinco meticais, que 
vão elevar o custo de vida”, disse Carige, 

Esta informação foi recentemente 
tornada pública por Carlos Mesquita, 
ministro das Obras Públicas, Habita-
ção e Recursos Hídricos (MOPHRH), 
durante o balanço da última etapa da 
visita à província de Maputo, que tinha 
por objectivo inteirar-se dos projectos 
do Programa Quinquenal do Governo, 
nomeadamente da situação real da 
rede viária e de infra-estruturas hídricas 
nesta urbe.

Carlos Mesquita disse na ocasião 
que, para além do troço Marracuene-
Xai-Xai, serão igualmente entregues 
para gestão privada os troços Matola-
Boane, Boane-Bela-Vista e Boane-Na-
maacha, tendo ainda referido que para 
estes troços não estão previstas mais 
portagens.

“A impressão que temos é de que as 
obras de manutenção estão de acordo 
com aquilo que é o projecto. Temos 
aqui uma massa asfáltica que quando 
terminada a intervenção teremos 
cerca de 5 centímetros de espessura. É 
preciso reconhecer que o troço 3 de Fe-

Relativamente à gestão das estradas 
concessionadas, o governante disse que 
as portagens fazem parte de uma infra-
estrutura viária, tendo apontado a escol-
ha da metodologia utilizador-pagador 
para garantir a sua sustentabilidade.

“Nós fazemos questão de que sejam 
os próprios concessionários, a Adminis-
tração Nacional de Estradas (ANE) ou o 
Fundo de Estradas, que neste momen-
to gere o assunto das estradas, que 
efectivamente esses fundos das porta-

vereiro-Incoluane é uma zona que está 
bastante afectada e teve a última inter-
venção de vulto há 15 anos. É impor-
tante que as vias rodoviárias respeitem 
um plano adequado de manutenção 
de rotina e manutenção periódica até 
ao esgotamento do tempo de vida útil. 
Infelizmente, por motivos financeiros, 
não foi possível cumprir com esse pla-
no de calendarização e é por isso que 
encontramos as vias nesta situação”, 
explicou o ministro.

gens sejam aplicados nas estradas para 
as quais as portagens estão instaladas”, 
concluiu Carlos Mesquita. 

Importa referir que a visita do titular 
da pasta das Obras Públicas, Habita-
ção e Recursos Hídricos à província de 
Maputo teve a duração de três dias, 
tendo escalado também as barragens 
de Corumana, Pequenos Libombos, 
Estações de Tratamento de Umbeluzi, 
Sábiè, a Estação de Tratamento de 
Águas Residuais de Infulene, o troço 
Vila de Marracuene-Macaneta, a ponte 
sobre o rio Incomáti, em Magude, en-
tre outras estruturas importantes para 
o funcionamento do sistema. 

No troço Vila de Marracuene-Maca-
neta, com uma extensão de 12 quiló-
metros, concessionada à Rede Viária 
de Moçambique (REVIMO), Mesquita 
manifestou agrado com o nível de ex-
ecução, que se situa em 80%, contudo, 
recomendou a concessionária a moni-
torar mais a questão da durabilidade, 
pois nas últimas chuvas foram con-
statados troços quase intransitáveis, 
por isso é preciso trabalhar com as 
equipas da Inspecção das Obras Públi-
cas e do Laboratório de Engenharia 
de Moçambique, para sempre ter em 
conta a questão de dados históricos 
das chuvas por forma a projectar as in-
fra-estruturas olhando para a dinâmica 
das mudanças climáticas.

anotando que a partir da entrada em 
vigor das novas taxas, sem data mar-
cada, os encurtamentos e desvios de 
rota deverão ser excluídos.

“Qualquer situação de encurtamen-
to e desvio de rota vai significar uma 
transgressão, pois não haverá mais mo-
tivos para tal. A Polícia Municipal estará 
mais atenta. Apelamos aos munícipes 
a denunciar casos de encurtamento e 
desvio de rota”, apelou o edil.

Entretanto, a bancada da Frelimo na 
AMB, através de Manuel Severino, afir-
mou que votou a favor em virtude de 
parte dos transportadores estarem já a 
praticar as tarifas propostas pela ATABE.

 “Queremos chamar atenção para o 
perigo de encurtamento e desvio de 
rota, um problema que poderá con-
tinuar a sufocar os munícipes enquan-
to o município continuar impávido e 
sereno, sem políticas para reverter a 

situação”, indicou Severino.
Por sua vez, João Marata, da Rena-

mo, afirmou que a sua bancada votou 
a favor da proposta da ATABE por en-
tender que os transportadores conse-
guirão fazer a manutenção das suas 
viaturas para garantir a sua circulação e 
transporte dos passageiros. 

“A nossa bancada votou a favor 
porque pretendemos acabar com o pre-
texto usado pelos transportadores para 
o encurtamento e desvio de rota e au-
mento arbitrário das tarifas”, disse Marata. 

O porta-voz da bancada do MDM 
na AMB, Leocádio Diakos, afirmou 
que os seus correligionários votaram 
contra a proposta da ATABE por en-
tender que este incremento vai sufo-
car os bolsos dos cidadãos. “Contudo, 
recomendamos os transportadores a 
melhorarem as condições das viatu-
ras. Os associados da ATABE devem 
contratar motoristas com cartas de 
serviços públicos e cobradores que 
tenham ética comprovada no atendi-
mento ao público, mediante apresen-
tação de uma carta e/ou certificados 
confirmados. Apelamos a introdução 
de uniformes e outros meios de iden-
tificação para os motoristas e cobra-
dores. Também apelamos ao aban-
dono dos encurtamentos e desvio de 
rota”, apelou Diakos.

Refira-se que o reajuste das tarifas do 
transporte interdistrital, submetido ao 
Governo de Sofala, deverá ser aprova-
do pela Assembleia Provincial. 

Com votos da Frelimo e Renamo 

Albano Carige, Edil da Beira

Carlos Mesquita MOPHRH
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Moçambique eleito 
para programa de estabilidade

Isaura Nyusi apela à protecção social das crianças  
Filha de Mr. Bow representa 

Moçambique no IFLC 

Moçambique integra o grupo de 10 países eleitos pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, para receber 
apoio e implementar o denominado “programa estabilidade”. Para o efeito, o Governo norte-americano, 
através da subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, que esteve de visita ao país, anunciou quarta-feira, 
no final da audiência concedida pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, uma doação de 40 milhões 
de dólares para assistência humanitária aos deslocados de guerra em Cabo Delgado e às vítimas de calami-
dades naturais no país.

As consequências do trabalho infantil na vida das crianças e adolescentes são inúmeras, entretanto, este facto 
deve constituir motivo de alerta para todos os intervenientes da sociedade. Com efeito, a esposa do Presidente 
da República, Isaura Nyusi, apela para a protecção social das crianças, por ser de extrema importância na mitiga-
ção de situações de vulnerabilidade extrema dos cidadãos que por qualquer motivo se vejam privados de obter 
rendimentos.

A Willow International Scholl, instituição de ensino com padrões interna-
cionais, vai representar Moçambique no Festival Internacional de Língua 
e Cultura, que terá lugar na Alemanha, de 11 a 27 de Julho próximo. Desta 
vez, Valquíria Onésia Maiaze, de 18 anos de idade e aluna da 12ª classe, 
filha do casal de músicos Mr. Bow e Liloca, vai representar o nosso belo 
Moçambique neste evento, que vai reunir representantes de 24 países do 
Mundo.

Parcelado em 14 milhões de dólares 
e por um período de dez anos, Victoria 
Nuland, que esteve de visita ao país, 
afirmou que o montante visa ajudar 
na reconstrução, criação de oportuni-
dades de emprego em Cabo Delgado, 
numa estratégia de estabilidade de 
dez anos, concebida pelo Presidente 
norte-americano, Joe Biden.

Durante o encontro, o Chefe de Es-
tado moçambicano abordou, dentre 
outros aspectos, a situação política, de 
segurança e económica do país, assim 
como a cooperação internacional. 

A audiência serviu igualmente para 
a passagem em revista da cooperação 
bilateral, troca de pontos de vista sobre 
assuntos de interesse comum a nível 
do continente e do mundo e estreitar 
as relações de amizade e cooperação 
entre os dois países.

Por isso, no final do encontro com 
o Presidente da República, Victoria 
Nuland reconheceu as excelentes re-
lações entre o seu país e Moçambique, 
referindo que o Presidente norte-
americano está empenhado em tor-
nar a relação muito mais forte.

A subsecretária de Estado para As-
suntos Políticos visitou os armazéns do 
Programa Alimentar Mundial (PMA), 
na cidade da Matola, província de 
Maputo, onde afirmou que a verba faz 
parte da "resposta de emergência às 
necessidades alimentares dos desloca-
dos de guerra e terrorismo, protecção 
social, construção de resiliência face às 
mudanças climáticas e apoio nutricio-
nal para as crianças".

Festival Internacional de Língua e 
Cultura decorreu durante 11 anos 
consecutivos em Istambul, a capital 
turca. A partir de 2014, o mesmo 
ganhou um novo formato, passando 
a ser realizado em vários países em 

School, entidade organizadora do fes-
tival, irá aproveitar esta oportunidade 
para difundir a importância da paz 
em Moçambique, num momento 

em que se multiplicam apelos à esta-
bilidade e ao fim dos conflitos político-
militares entre o Governo e o maior 
partido da oposição.

Isto porque acredita que, uma vez pro-
tegidos os trabalhadores e cidadãos 
em geral, as crianças estarão na mesma 
situação em caso de incapacidade ou 
morte dos seus progenitores.

“Reitero os meus apelos a todos para 
que sejamos solidários tanto através 
de esforços para uma protecção social 
mais abrangente como pelo reforço do 
papel das famílias e comunidades na 
protecção às crianças desfavorecidas”, 
sublinhou Isaura Nyusi. 

Desta forma, acrescentou, “poder-
emos evitar a sua entrada precoce no 
mercado do trabalho e consequente 
risco de serem submetidas às piores 
formas do trabalho infantil, que muitas 
vezes ocorre com o conhecimento e 
consentimento das famílias”.

A prioridade, de acordo com Victo-
ria Nuland, é evitar que "as pessoas em 
situação de insegurança alimentar em 
Moçambique caiam numa situação 

cereais pela Rússia", no contexto da in-
vasão da Ucrânia.

"Um dos grandes desafios globais é 
a insegurança alimentar", que "resulta 
de mudanças climáticas, secas, confli-
tos e terrorismo, agravados pela guerra 

de fome", sublinhando que os EUA vão 
tentar persuadir outros países ricos a 
prestarem mais ajuda às vítimas da 
fome no mundo, principalmente em 
África, assinalando o agravamento 
da situação devido "ao bloqueio de 

movida pela Rússia contra a Ucrânia", 
frisou Victoria Nuland.

Do montante anunciado pelo 
Governo norte-americano, o PMA vai 
receber a maior fatia, no valor de 29,5 
milhões de dólares.

"É um apoio oportuno dos EUA, 
porque nos permite manter a assistên-
cia humanitária aos cerca de 940 mil 
deslocados de guerra até Setembro", 
disse a directora do PMA em Moçam-
bique, Antonella D´Aprile.

D´Aprile avançou que com os re-
cursos disponibilizados será possível 
ajudar as vítimas da violência armada 
em Cabo Delgado e as famílias de ac-
olhimento, que estão nas províncias 
de Nampula e Niassa, na região Norte.

Para a ajuda aos deslocados de 
guerra em Cabo Delgado, continuou, 
a organização precisa de 17,4 milhões 
de dólares por mês.

Os EUA são o maior doador do PMA 
em Moçambique, tendo canalizado 
207 milhões de dólares desde 2017.

Há 784 mil deslocados internos 
devido ao conflito, de acordo com a 
Organização Internacional das Migra-
ções (OIM), e cerca de 4.000 mortes, se-
gundo o projecto de registo de conflitos 
ACLED.

Desde Julho de 2021, uma ofen-
siva das tropas governamentais, com o 
apoio do Ruanda, a que se juntou depois 
a Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), permitiu recuperar 
zonas onde havia presença de rebeldes, 
a norte, junto à Tanzânia, mas a fuga 
destes tem provocado novos ataques 
noutros distritos usados como passa-
gem ou refúgio temporário.

Do Governo dos EUA

O apelo de Isaura Nyusi esteve in-
serido nas celebrações do 12 de Junho, 
Dia Mundial de Luta contra o Trabalho 
Infantil, assinalado este ano sob o lema 
“Protecção Social Universal para acabar 
com o Trabalho Infantil”.

A celebração da efeméride visa con-
sciencializar os diversos intervenientes 
para o desenho e implementação de 
acções tendentes a combater as piores 
formas do trabalho infantil a que as cri-
anças são submetidas.

Segundo a mensagem da Primeira-
dama enviada à nossa Redacção, a pro-
tecção social é de extrema importância, 
pelo seu papel na mitigação de situa-
ções de vulnerabilidade extrema dos 
cidadãos que por qualquer motivo se 
vejam privados de obter rendimentos. 

O Festival Internacional de Língua e 
Cultura (IFLC) é uma celebração anual 
que mostra a variedade de talentos 
linguísticos e diversidade cultural de 
todo o Mundo.  

Criado na Turquia em 2003, o 

simultâneo, tais como Alemanha, 
Bélgica, Tanzânia, África do Sul e Ta-
jiquistão.

 Por isso, a Willow International 
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Orlando Quilambo

Ex-reitor condecorado em Portugal 
O antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), o Professor Orlando Quilambo, foi recentemente con-
decorado pela Universidade da Beira Interior, da Covilhã, em Portugal, que lhe atribuiu o título honorífico em recon-
hecimento do seu trabalho na área de docência. 

Maputo), ambos em 2002; Estágio de 
Pós-graduação em Ecologia Funcional 
(Nijmegen, Holanda), em 1997; Estágio 
sobre Divisão de Agronomia, com par-
ticular realce para a Fisiologia do Stress 
(ICRISAT, Patancheru, Índia), em 1991. 

Na área de gestão universitária, 
destaca-se o facto de o Prof. Doutor 
Quilambo ter sido Vice-Reitor Aca-
démico da Universidade Eduardo 
Mondlane desde 2005 até Maio de 
2010, data da sua nomeação como Re-
itor; Director Científico da UEM, entre 
2001 e 2005; Director da Faculdade de 
Ciências, entre 1992 e 1995; Director-
Adjunto da Faculdade de Biologia, 
entre 1990 e 1992, e Chefe de Departa-
mento de Química e Biologia da Facul-
dade de Educação, entre 1988 e 1990. 

Para a sua vasta e rica experiência 
profissional contribuíram os cursos so-
bre garantia e gestão de qualidade no 
ensino superior e de gestão do ensino 
superior em África (Pretória e Kampala); 
Gestão e Administração (EDE-Holan-
da), em 1992; Gestão Universitária (Ha-
rare, Zimbabwe), em 1993; Gestão de 
Sistemas de Informação para Reitores 
e Directores de Instituições de Ensino 
Superior (ESAMI-Arusha, Tanzania).

tendo sido um dos impulsionadores 
da sua criação e instalação.

Durante o período de pós–gradu-
ação, Orlando Quilambo frequentou 
vários estágios e cursos de curta du-
ração, dentre os quais o Curso de In-
trodução à Biotecnologia Vegetal (FABI, 
na Universidade de Pretória); Curso 
sobre Cultivo de Banana usando o Mé-
todo de Cultura de Tecidos (MADER, 

Quilambo dirigiu a mais antiga 
Universidade do país de 2011 a 2022, 
depois de ter desempenhado outras 
funções de administração na institu-
ição como vice-reitor, director científico 
e director da Faculdade de Ciências.

Recentemente substituído do cargo 
de reitor da UEM, onde deu lugar a 
Manuel Guilherme Júnior, Quilambo é 
Doutorado em Ciências Naturais pela 
Universidade de Gröningen, na Hol-
anda. Também tem formação em áreas 
de gestão universitária, e o seu percurso 
inclui a participação em organismos 
como Associação das Universidades 
Africanas, Associação do Ensino à Dis-
tância dos Países de Língua Portuguesa 
e Associação das Universidades de Lín-
gua Portuguesa.

Entre várias qualificações profission-
ais, o Professor Doutor Orlando Quilam-
bo possui experiência em gestão de 
qualidade no ensino superior. 

No seu ramo de formação, o Prof. 
Doutor Orlando Quilambo possui ex-
periência de docência e investigação 
em Fisiologia e Biotecnologia Vegetal. 
Foi Presidente da Academia de Ciên-
cias de Moçambique, a primeira aca-
demia deste género em Moçambique, 

LAM prevê equilíbrio financeiro
A empresa LAM-Linhas Aéreas de Moçambique projecta atingir o ponto de equilíbrio financeiro no próximo ano, 
dependendo da rapidez com que a economia nacional for a imprimir na sua recuperação, após ter sido severa-
mente afectada pela pandemia do coronavírus.

mercados rentáveis, tornando a trans-
portadora apetecível para os investi-
dores ou para fazer com que o próprio 
Estado se sinta confortável, em relação 
ao futuro da empresa.

“Obviamente que servir a dívida, en-
quanto a empresa for como é agora, é 
um desafio muito grande. Mas quan-
do a empresa crescer vai poder servir 
essa dívida”, frisou o director-geral, 
ajuntando que a LAM tem que gerar 
maior volume de negócio.

Para já, a LAM tem redimensionado 
o seu quadro de pessoal, assim como 
está a uniformizar a frota, tornando a 
operação de voos mais eficiente. 

Num outro desenvolvimento, João 
Carlos Pó Jorge indicou que, em termos 
financeiros, 2019 foi um ano melhor, 
pois inverteu a tendência decrescente 
do desempenho da companhia. "O ano 
seguinte [2020] foi mau. A receita caiu 80 
porcento em média. Em 2021, começá-
mos a sentir que estávamos a atingir o 
ponto de equilíbrio nos custos operacio-
nais, sem incluir o serviço da dívida". 

Por seu turno, o presidente da 
Comissão do Plano e Orçamento da 

AR, António Niquice, disse que os 
deputados constataram que a LAM, 
apesar do seu potencial, tem estado a 
enfrentar dificuldades no mercado, al-
guns dos quais têm a ver com factores 
conjunturais e estruturais, bem como 
com o impacto da Covid-19.

“A empresa tem registado rendi-
mentos negativos. Entretanto, há um 
esforço por parte do Conselho de 
Administração para garantir que con-
tinue a desempenhar o seu papel no 
mercado”, concluiu.

No decurso da recente visita da 
Comissão do Plano e Orçamento da As-
sembleia da República (AR) à LAM, no 
âmbito da fiscalização e supervisão par-
lamentar, o director-geral da compan-
hia, João Carlos Pó Jorge, explicou que 
a meta, quando começou a reestrutu-
ração, em 2018, era atingir, em três anos, 
o ponto de equilíbrio financeiro.

Entretanto, com a Covid-19 não 
foi possível alcançar essa projecção. 
“Pensamos que, em 2023, dependen-
do da velocidade que a economia terá 
na sua recuperação, gostaríamos de 
atingir esse equilíbrio, através da im-
plementação de muita disciplina, rigor 
e regras na gestão da empresa”, disse.

Desde 2018 que decorre um pro-
cesso de reestruturação da LAM, 
visando tornar a empresa sustentável 
do ponto de vista operacional, o que 
significa dotá-la de capacidade finan-
ceira para cobrir os custos, através da 
receita produzida.

Para tal, a LAM pretende melhorar 
em vários aspectos como a eficiência 
operacional, ganhando maior fasquia 
do mercado, abrir o network a mais 

A partir de 2023

Carlos Pó Jorge

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



Público
Segunda-feira 20 de Junho de 2022

20

 RAUL SIVE                                                          
Email: siveraul2020@gmail.com

Já está consumado. O sorteio re-
alizado semana passada no Estádio 
Moses Mabhida, na África do Sul, co-
loca dois países irmãos num frente-a-
frente. Certamente que terão que de-
ixar a irmandade do lado em campo 
para cada uma das equipas defender 
os seus interesses.

Para esta prova, Moçambique fica 
isento da fase de grupos da prova, que 
envolve oito selecções da região aus-
tral de África, que desta vez irá contar 
com a participação do Senegal, como 
convidada da prova. 

O sorteio definiu os grupos para esta 
competição da seguinte forma: Grupo 
“A”- Angola, Comores, Seychelles e Bo-
tswana; Grupo “B” – Lesotho, Malawi, 
Maurícias e Eswatine.

 Para além do embate da África do 
Sul e Moçambique, os jogos dos quar-
tos-de-final ficaram definidos da se-
guinte forma: Madagáscar e Namíbia, 
constando que a selecção zambiana 
irá defrontar o vencedor do Grupo A; 
Senegal – vencedor do Grupo B.

A participação dos Mambas na Taça 
COSAFA-edição 2022 serve de prepara-
ção da selecção nacional de futebol para 
a eliminatória de acesso ao CHAN, na 
qual Moçambique vai disputar o acesso 
à segunda etapa diante da Zâmbia.

O torneio da COSAFA termina cinco 
dias antes do jogo dos Mambas, mar-
cado para os dias 22, 23 ou 24 de Julho, 
sendo que a utilização do Estádio 
Nacional do Zimpeto continua uma 
incerteza, pois o campo ainda encon-
tra-se indisponível para acolher jogos, 
após ter sido intervencionado. 

A segunda partida considerada de-
cisiva irá decorrer nos dias 29, 30 ou 31 
do mesmo mês, em Lusaka.

Nos próximos dias, Chiquinho 
Conde deverá divulgar a lista dos joga-
dores convocados para o duplo em-
bate, sendo que no universo de mais 
de 20 atletas a serem convocados, 11 
actuam a nível interno e parte deles es-
tiveram nos confrontos com o Ruanda. 

Trata-se do guarda-redes Ernâni, 
Victor Guambe e Ivan; os defesas Ed-
milson, Ifren e Martinho (Thauzene); os 
médios Kito, Amadou e Shaquille; e os 
avançados Telinho e Melque. 

Por seu turno, o seleccionador na-
cional de futebol considera os Bafana-
Bafana um “osso duro de roer”, porém 
garante que os Mambas vão tentar 
fazer de tudo que estiver ao seu al-
cance para vencer a partida.

De acordo com os dados estatísticos, 
no histórico de confrontos com a África 
do Sul, os Bafana-Bafana, diante de 
Moçambique, já venceram seis jogos, 
perderam um e empataram outro.

na, por isso entende que os Mambas 
não terão vida fácil no jogo.

“É um adversário difícil, além de que 
se trata de um país que está a organi-
zar o torneio. No passado recente, a 
nossa experiência com a África do Sul 
não tem sido boa, mas vamos inverter 
este cenário”, afirma Conde, que en-
tende que só pode mudar se os Mam-
bas e toda a estrutura que corporiza 
a selecção tiver foco e trabalhar em 
conjunto para o alcance do desiderato 
comum.

“Mas para inverter esta situação 
temos que trabalhar, e vamos tentar 
utilizar a semana de 4 a 10 de Julho 
para trabalharmos os aspectos da 
nossa ideia de jogo com o grupo com 
o qual já vínhamos a trabalhar, porque 
o jogo com a África do Sul é no dia 13 
de Julho. 

Vamos ter que encarar este jogo 
com naturalidade  e desfrutarmos o 
momento”, disse o técnico. 

Os Mambas vão jogar com os sul-

africanos num período de defeso na 
Premier Soccer League, o campe-
onato sul-africano de futebol. Esta 
situação, bem aproveitada, pode ben-
eficiar Moçambique, uma vez que o 
Moçambola está em andamento e o 
adversário pode acusar falta de ritmo 
competitivo, dado o facto de estarem 
em transição para a próxima época.

“Uma vez que se trata de um 
campeonato ou de jogadores que 
militam nas equipas sul-africanas es-
tarão neste período em defeso. Pela in-

formação que nós temos também são 
basicamente jogadores que militam 
nas equipas sul-africanas, e algumas 
até de escalões mais baixos”, referiu 
Chiquinho Conde.

Os Mambas chegaram à primeira 
final desta prova em 2008, tendo per-
dido diante da vizinha África do Sul 
por 2-1, com os dois golos dos “Bafa-
na- Bafana” a serem apontados por 
Marcellino French (18’ e 60’). Gerson 
Txuma, avançado conhecido por Nito, 
foi o autor do golo de Moçambique na 
altura.

Sete anos depois, Moçambique 
voltou a falhar a conquista da prova, 
ao perder, na final, frente à Namíbia 
por 2-0, com o avançado Hoto a bisar 
no jogo.

Durban vai colher a competição 
pela segunda vez, depois de ter teste-
munhado a consagração da Zâmbia, 
em 2019, ao ganhar na final o Bo-
tswana.

CONDE CONTRA DECISÃO 
DA FMF 

Chiquinho Conde decidiu dar a cara 
para manifestar a sua desilusão em re-
lação à rescisão do contrato de Tiago 
Matos. 

O técnico defende a continuidade 

de Tiago Matos, por entender que 
seja mais-valia para a equipa técnica. 
“Ele faz parte do núcleo de treinadores 
que compõem a equipa técnica. Ele 
também pensou neste projecto, nos 
métodos de trabalho para a equipa e 
definimos conjuntamente o modelo 
de jogo, por isso esta vitória vai tam-
bém para o Tiago Matos, que vai con-
tinuar espiritualmente neste grupo. 
Quiçá um dia possa voltar. Todos so-
mos poucos para o que pretendemos, 
visto que uma equipa técnica tem de 

ser multidisciplinar e com várias valên-
cias”, disse recentemente o treinador. 

Igualmente, o técnico elogiou o tra-
balho do português, considerando o 
mestre do treino, e que o facto de ter 
sido formado por uma das instituições 
mais prestigiadas, como é o caso da 
Universidade Motricidade Humana, 
engradece o futebol.  

Para o ex-capitão dos Mambas, as 
pessoas devem entender que o selec-
cionador não é o único responsável 
pelo sucesso dos jogadores no campo. 

“É um grupo que trabalha ardua-
mente para incentivar os jogadores de 
modo a assimilarem a filosofia do jogo 
no campo”, referiu o treinador.

Tiago Matos falhou os jogos com 
o Ruanda e Benin, pontuáveis para 
as primeiras jornadas do Grupo “L” de 
qualificação para o Campeonato Afri-
cano das Nações (CAN).

Depois de muito tempo no silêncio, 
a Federação Moçambicana de Futebol 
(FMF) decidiu aparecer para dar a sua 
versão em relação ao assunto do ex-
treinador-adjunto dos Mambas, Tiago 
Matos.

Segundo a FMF, Matos teve muitas 
vias para obter visto de trabalho, toda-
via não quis colaborar, tendo em conta 
que não disponibilizou os documen-
tos pessoais para o efeito.

O contrato de trabalho entre Tiago 
Matos e a FMF chegou ao fim em tão 
pouco tempo, enquanto se esperava 
que durasse mais tempo. 

Após o técnico português ter sido 
retido e posteriormente recambiado 
para Portugal, por falta de visto de tra-
balho para entrar no país, para onde 
vinha juntar-se à selecção nacional para 
duplo embate, seguiram momentos 
de incerteza do combinado nacional 
em relação à sua continuidade.

Na altura, Chiquinho Conde disse 
que a ausência do seu adjunto, ape-
sar de não comprometer o trabalho 
do combinado nacional, afectava um 
pouco o decurso da preparação que a 
selecção tinha pela frente.

Falando à imprensa, Gervásio de 
Jesus fez saber que foram feitas várias 
tentativas para permitir que o técnico 
português fizesse parte do grupo, con-
tudo preferiu regressar a Portugal.

“Faltou um pouco de interesse por 
parte de Tiago Matos, pois deveria ter 
entregado os documentos pessoais 
ao Consulado de Moçambique em 
Portugal, mas não quis colaborar”, rev-
elou Gervásio de Jesus.

Por outro lado, De Jesus esclareceu 
ainda que Tiago Matos usava o visto de 
turismo, o qual é renovável de três em 
três meses, enquanto esperava-se pelo 
visto de trabalho, que leva muito tem-
po por norma para a sua obtenção. 

O representante da FMF foi 

DESPORTO

Chiquinho Conde profetiza vitória dos Mambas 

Os Bafafa-Bafafa foram cinco vezes 
vencedores do torneio regional da 
COSAFA, igualmente os Mambas esti-
veram cinco vezes nas meias-finais. 

No ano passado, os Mambas 
perderam nas meias-finais por 3-0. 
Este ano, o contexto pode ser outro, 
visto que a equipa técnica mudou e os 
níveis de motivação estão em alta no 
combinado nacional.

O seleccionador nacional diz ter a 
consciência do valor dos Bafana-Bafa-

O seleccionador nacional de futebol, Chiquinho Conde, reconhece que a África do Sul é um adversário difícil, mas antevê uma vitória dos Mambas, que sob seu comando farão de tudo para 
vencer os Bafana-Bafana, num jogo a realizar-se em Durban, relativo aos quartos-de-final da Taça COSAFA 2022, de 5 a 17 de Julho próximo. 

Apesar da África do Sul ser um adversário difícil

Chiquinho Conde
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Através de um comunicado di-
vulgado semana passada, o respon-
sável da APFCD fez saber que não há 
condições para continuar com os jo-
gos, devido aos ataques terroristas que 
se verificam na zona Norte do país. 

“Realmente não demonstra haver 
condições de bem-estar no cruza-
mento rodoviário do distrito de Meto-
ro, embora haja necessidade de avaliar 
o nível de segurança”, afirmou.

Entretanto, sem avançar as datas da 
retoma da prova, a Associação Provin-
cial de Futebol de Cabo Delgado refer-
iu que serão privilegiados jogos locais. 
“Privilegiaremos a realização de jogos 
localmente em cada distrito (Campe-
onato e Taça de Moçambique), com 
a excepção de Chiúre, com a situação 
ainda mais complexa dada a geo-lo-
calização do distrito”, acrescentou.

Após terem sido perseguidos e dis-
persos pelas forças militares do Ruanda 
que operam em Cabo Delgado, os ter-
roristas separaram-se em pequenos 
grupos de guerrilha e estão a aterrorizar 
as cidades mais próximas de Pemba.

Os terroristas depois de atacarem 

A Comissão Nacional de Árbitros de 
Futebol (CNAF) suspendeu os árbitros 
Eduardo Chissano (principal) e Cláudio 
Macamo (assistente) por um período 
de 75 dias, devido ao mau trabalho 
prestado no jogo entre o Ferroviário 
da Beira e Black Bulls, de Inácio Soares, 
realizado a 15 de Maio, a contar para a 
2.ª jornada do Moçambola. 

Segundo o 'Notícias', a CNAF 
tomou a decisão após receber o 
relatório da Comissão de Inquérito 
para determinar o grau de culpa-
bilidade na infracção às leis de jogo 
cometida pelos referidos árbitros na 
partida. A comissão foi constituída 

Rafael Nadal explicou sexta-feira 
passada que irá tentar participar no 
torneio de Wimbledon, o Grand Slam 
de relva, que decorrerá entre 27 de 
Junho e 10 de Julho. Para tal irá viajar 
para Londres esta semana, para mais 
alguns treinos. 

Recorde-se que logo depois de 
vencer em Roland Garros, o tenista foi 
fazer um tratamento ao pé esquerdo, 
revelando que jogou todo o torneio 
com muitas dores. Nadal tem uma 
lesão crónica, a síndrome de Muller-
Weiss, que causa deformação no osso 
escafóide, e disse depois da final de 
Paris que não consegue continuar a 
jogar nas condições actuais.   

O tratamento consistiu em duas in-
jecções de radiofrequência nos nervos 
do pé. O tenista voltou aos treinos na 
última segunda-feira na relva do Coun-
try Club de Santa Ponsa, em Maiorca, 
onde anunciou as suas intenções esta 
sexta-feira.

«Tenho sensações estranhas, mas 

Através do jogo denominado “Foot 
vida somos todos nós”, Reinildo Man-
dava e Gildo Vilankulos pretendem 
apoiar crianças desfavorecidas do país. 

Através do jogo pretende-se an-
gariar fundos com a bilheteira, bem 
como apoios vindos dos parceiros e 
telespectadores que se fizerem pre-
sentes no Caldeirão do Chiveve.

O anúncio do jogo solidário foi 
divulgado semana passada, no qual 
referem que “tratar de uma cadeia de 
amor, de protecção, porque os tempos 
não foram fáceis, não estão melhores”.

Reinildo Mandava usou as redes 
sociais para anunciar o projecto e 
incentivar o público a aderir ao jogo. 
“Não somos poucos, nunca seremos 

mais longe ao afirmar que Tiago 
Matos exigiu ao órgão máximo que 
gere o futebol no país que fixasse a sua 
residência em Portugal, devendo vir a 
Moçambique juntar-se aos Mambas 
sempre que houvesse algum jogo, algo 
rejeitado pela direcção de Feizal Sidat. 

Segundo Gervásio de Jesus, uma 
vez rejeitada a sua pretensão de residir 

Nanduli (Ancuabe), recentemente, 
uma aldeia localizada a 106km de 
Pemba, aproximaram-se cada vez 
mais a outros locais. “Eles reduziram a 
distância para metade, numa incursão 
à aldeia de Ntutupue, ainda no distrito 
de Ancuabe. Pelo menos quatro pes-
soas foram mortas por decapitação, 
sendo duas nas machambas da aldeia 

por Eduardo Mahumane, Adolfo 
Chitache e Paulo Buque, sendo que 
a CNAF tomou a decisão após a 
apreciação da Comissão de Análise 
de Jogos ao relatório do delegado-
técnico e análise das imagens da 
partida.

Refira-se que no final do desafio, as 
duas equipas defenderam que a arbi-
tragem teve influência no resultado.

A Black Bulls entende que o golo 
de empate dos “locomotivas”, nos in-
stantes finais, foi em posição de fora 
de jogo. Por outro lado, os beirenses 
entendem que ficaram por assinalar 
dois penáltis a seu favor.

noto melhorias, embora demore al-
gum tempo. A minha intenção é ten-
tar jogar Wimbledon: quero viajar para 
Londres segunda-feira e depois ver 
como me sinto. O plano é ir, fazer uma 
semana de treinos, jogar alguns jogos 
e preparar-me da melhor maneira que 
possa», revelou.

«Estou há 3 anos sem jogar em rel-
va, é uma superfície muito difícil, com 
pouca lógica, acontecem coisas in-
esperadas. Viu-se na semana passada 
em Hertogenbosch, com a vitória de 
alguém que nunca tinha ganhado no 
ATP… [O holandês Tim van Rijthoven 
passou de nunca ter vencido um jogo 
num torneio ATP, a receber um wild-
card em Hertogenbosch, nos Países 
Baixos, e a vencer o número 1 mundial 
Daniil Medvedev na final, por 6-4 e 6-1, 
em pouco mais de uma hora].

O tenista, que costuma manter a 
vida pessoal bastante privada, confir-
mou ainda que está prestes a ser pai. 
(Abola.pt)

muitos para justificar o que considero 
o maior jogo das nossas vidas”, disse o 
jogador.

Os dois jogadores encontram-se de 
férias no país e decidiram juntar ami-
gos para um jogo solidário no dia 26 

em Portugal e trabalhar em Moçam-
bique, Matos enviou à FMF um email 
rescindindo unilateralmente o seu 
contrato. Entretanto, no referido email 
o técnico exigiu que fosse pago seis 
meses de salário em atraso.

“Essa decisão é meramente pes-
soal. A Federação Moçambicana de 
Futebol tentou encontrar várias alter-

Ntutupue e duas na região de Msufini, 
um povoado anexo a uma pequena 
aldeia chamada Miguel”, refere o co-
municado. 

O terrorismo em Ancuabe levou a 
Syrah Resources e a Triton, duas em-
presas australianas, a suspender todas 
as deslocações para as suas áreas de 
mineração em Ancuabe.

de Junho, no Caldeirão do Chiveve. 
Os dois atletas aproveitam o defeso 

europeu, que termina no fim deste 
mês, em alguns clubes, para promover 
um jogo solidário em prol das crianças 
desfavorecidas.

nativas, de modo a que ele estivesse 
presente nos trabalhos da selecção, 
mas ele não quis colaborar”, esclareceu 
Gervásio de Jesus.

E para fechar o buraco deixado por 
Matos, a Federação Moçambicana de 
Futebol contratou Vítor Matine como 
auxiliar de Chiquinho Conde.

Em relação ao novo contratado, 

Gervásio de Jesus não quis entrar em 
detalhe sobre o assunto, alegando 
que é da competência do treinador es-
colher com quem quer trabalhar, e so-
mente cabe à FMF contratar o técnico. 

Gervásio de Jesus enalteceu as 
competências de Vítor Matine, tendo 
dito que trata-se de uma pessoa com-
petente e preparada para dar a sua 

contribuição nos Mambas.
Matine poderá coadjuvar Chiquin-

ho Conde até ao fim da campanha de 
qualificação ao CAN-2023.

O representante da FMF afirma que 
Matine é um treinador que conhece 
a casa, e que não tem dúvidas de que 
dará o seu máximo em prol da se-
lecção nacional. 

DESPORTO

Terrorismo paralisa prova da 
segunda divisão 

Árbitros do Moçambola 
suspensos por 75 dias

Nadal já tomou decisão 
sobre Wimbledon

Reinildo Mandava em jogo solidário 

A Associação Provincial de Futebol de Cabo Delgado (APFCD) suspendeu os jogos do Campeonato da Segunda 
Divisão, devido aos ataques terroristas em Cado Delgado.

Reinildo Mandava e Gildo Vilankulos, dois jogadores que militam a nível internacional, juntam-se num jogo 
solidário para ajudar os necessitados, marcado para o próximo dia 26 de Junho.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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)

NACIONAL
Segunda-feira 20 de Junho de 2022

Moçambique quer acabar com HIV/Sida até 2030

Moçambique espera acabar com 
o HIV e Sida como uma ameaça de 
saúde pública até 2030, segundo 
reafirmou o Primeiro-ministro na 
abertura da I Sessão do Conselho 
Directivo do Conselho Nacional do 
Combate ao SIDA (CNCS), realiza-
do quarta-feira, na capital do país. 
Como indicador, Moçambique 
registou resultados encorajadores 
no passado, onde, não obstante o 
aumento do número de pessoas 
vivendo com o HIV, subiu de 2.100 
mil para 2.101.222, e de adultos 
vivendo com HIV, que passou, em 
2020, de 1.900 mil para 1.976.250, 
em 2021, com maior incidência 
para mulheres, houve redução no 
número de crianças vivendo com 
HIV e de novas infecções, nesta 
faixa etária, que caiu de 124.971, 
em 2020, para 98 mil, em 2021.

Igualmente, de acordo com o gov-
ernante, em 2021 o país realizou o 
Inquérito Nacional sobre o Impacto 
do HIV e SIDA em Moçambique (IN-
SIDA 2020), cujo objectivo é avaliar o 
impacto das intervenções que temos 
implementado e actualizar os dados 
sobre os conhecimentos sobre HIV e 
SIDA e a prevalência da infecção. 

A divulgação dos resultados finais 
está prevista para Dezembro deste ano. 

BALANÇO DO PENV

Entretanto, analisando o relatório 
de balanço da implementação das 
acções de resposta ao HIV e SIDA pe-
los sectores público, privado e Socie-
dade Civil, no período compreendido 
entre Janeiro e Dezembro de 2021, a 
reportagem do PÚBLICO constatou 
que o número de pessoas vivendo 
com HIV subiu de 2.100 mil, em 2020, 
para 2.101.222, em 2021. Aumentou 

dos 2,1 milhões, o que representa uma 
cobertura de 81%, contra 1.4 milhão 
(1.402.902) em 2020, o corresponden-
te a um crescimento de 21%. 

“Temos registo de que no ano pas-
sado, 96% das 1.771 unidades sani-
tárias públicas forneciam cuidados e 
tratamento do HIV, o que representa 
um grande esforço do nosso Governo 
para aproximar os serviços de HIV à 
população”, destacou.

também o número de adultos viven-
do com HIV, que passou, em 2020, de 
1.900 mil para 1.976.250 registado em 
2021, com maior incidência para as 
mulheres, com uma taxa de 1.252.516, 
registada no ano passado, contra 
1.200 mil, em 2020. 

Situação contrária, o documento 
apresentado no primeiro Conselho Di-
rectivo do Conselho Nacional do Com-
bate ao SIDA revela que o número de 

crianças vivendo com o HIV regrediu 
para 124.971, no ano passado, contra 
130 mil, em 2020. Já o número de no-
vas infecções em crianças, igualmente 
caiu no ano passado, ao situar-se nos 
124.971 contra 98 mil em 2020.

O relatório indica ainda que o 
número de novas infecções diárias 
também reduziu para 258, contra 268 
que eram registadas no ano antepas-
sado.

Ainda no ano passado, Moçam-
bique conheceu igualmente uma 

Adriano Maleiane, PMANSELMO SENGO                               
Email: sengoans@yahoo.com.br

 
O Conselho Directivo do Conselho 

Nacional do Combate ao SIDA é o órgão 
mais alto de gestão e coordenação da 
resposta nacional ao HIV e SIDA. Trata-se, 
segundo Adriano Maleiane, do primeiro 
encontro do órgão, depois da aprovação 
do V Plano Estratégico Nacional de Re-
sposta ao HIV e SIDA 2021-2025, onde 
foi feito o balanço da implementação do 
Plano Estratégico e apreciação do plano 
de actividades para 2022.

“Notamos com alguma satisfação 
o facto de apesar da ocorrência da 
pandemia da Covid-19 o nosso país 
ter conseguido alcançar resultados 
encorajadores nas áreas de prevenção, 
cuidados e tratamento do HIV”, desta-
cou o Primeiro-ministro.

A título de exemplo, apontou a 
área de cuidados e tratamento desta 
doença, em que mais de 1,6 milhão 
(1.698.486) de moçambicanos viven-
do com o HIV estavam em tratamento, 

- Reafirma o Primeiro-ministro Adriano Maleiane, na abertura da I Sessão do Conselho Directivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA

redução no número de mortes por 
HIV/Sida, ao registar 35.463 contra 38 
mil ocorridas em 2020.

Quanto às mulheres vivendo com 
HIV, o relatório indica igualmente uma 
melhoria da situação, com o registo do 
decréscimo de casos no passado, de 
93.925 contra 94.151 registados em 
2020. No mesmo sentido registou-se 
na taxa de transmissão vertical, ao situ-
ar-se nos 12%, em 2021, contra 13.4% 
de 2020.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
 DO PENV

Neste capítulo, o relatório do CNCS 
sobre a situação do HIV/Sida no país 
em 2021 aponta como objectivos a 
redução de novas infecções pelo HIV, 
bem como das mortes relacionadas 
ao SIDA e melhorar o bem-estar da 
pessoa vivendo com HIV. 

Preconiza ainda a redução das bar-
reiras sociais e estruturais para a pre-
venção, tratamento e mitigação do 
HIV, fortalecer a resposta ao HIV base-
ada nos princípios e abordagens dos 
direitos humanos para facilitar o aces-
so aos serviços, apoiar o maior envolvi-
mento das PVHIV e outras populações 
prioritárias, e alcançar uma resposta 
nacional à epidemia do HIV mais co-
ordenada, incluindo o fortalecimento 
da informação estratégica para im-

pulsionar o progresso em direcção ao 
cumprimento dos objectivos do PENV. 

Este instrumento visa ainda fortal-
ecer o sistema de saúde e comunitário, 
bem assim a resposta ao HIV e SIDA 
em situação de emergências.

Para reduzir novas infecções pelo 
HIV, o relatório do CNCS informa que 
foram alcançadas 528.274 raparigas 
e mulheres jovens, incluindo 161.220 
rapazes, através de sessões de comu-
nicação para adopção de comporta-
mentos saudáveis pelo projecto VIVA 
+ e programa Rapariga BIZ; realizados 
295 debates com vista a prevenir e 
combater as uniões prematuras, men-
dicidade, tráfico e outros males sociais, 
incluindo a formação de 2.774 profes-
sores mentores, 807 assistentes e 166 
supervisores.

Através de intervenções biomédi-
cas foram distribuídos, no ano pas-
sado, 1.311.919 lubrificantes, dos 
4.440.200 planificados, corresponden-
do a 30% do grau de realização. Em 
igual período do ano anterior foram 
distribuídos 350.000 dos 1.348.979.

Nesse contexto, o Primeiro-ministro 
assegurou que para a implementação 
do PENV, o Governo continua a apri-
morar a   multissectorialidade   e con-
sidera de encorajadora a  contribuição   
dos  sectores público  e   privado,   inclu-
indo da Sociedade Civil, para o plano 
de actividades.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CINEMA
LIGHTYEAR 

GILBERTO GIL: TEMPO DE REI

INDES GALANTES

A produtora de cinema Pixar Ani-
mation Studios é conhecida por criar 
uma gama de animações que mar-
caram e continuam ainda a marcar 
o universo cinéfilo de muitos aman-
tes do cinema de animação, trans-
formando narrativas destinadas ao 
público infanto-juvenil em reflexões 
sobre a vida e sobre como superamos 
os múltiplos obstáculos colocados no 
nosso caminho. Em 1995 lançou Toy 
Story – Os Rivais, de John Lasseter, 
sucesso comercial a nível planetário, 
e claro, Hollywood investiu em mais 
3 continuações, estreadas em 1999 
(de John Lasseter, Ash Brannon e Lee 
Unckrich), 2010 (Lee Unkrich) e 2019 
(Josh Copley). Em 2012 a Pixar foi com-
prada pela gigante Walt Disney Pic-

Inserido na Mostra de Cinema Gil & 
Caetano: 80 anos, Gilberto Gil – Tem-
po de Rei, de Andrucha Waddington 
e Lula Buarque de Holanda, foi grava-
do em 1996 e marca o primeiro registo 
da vasta obra do cantor Gilberto Gil 
em formato de documentário. O filme 

Documentário, realizado por 
Philippe Béziat, acompanha os en-
saios para a adaptação da ópera-
ballet “Las Indias galantes”, escrito por 
Jean-Philippe Rameau, em 1735. Esta 
obra, que narra diferentes histórias 
de amor em diferentes lugares que 
partem do que era conhecido como 
as "Índias" no século XVIII, a Ópera de 
Paris contratou o encenador francês 
Clément Cogitore e o maestro argen-
tino Leonardo García Alarcón para 
fazer uma nova adaptação. Proposita-
damente, assumiu-se como condição 
da história relacionada à colonização 
e ao exílio, realizar uma "descoloniza-
ção" no palco, substituindo a dança 
tradicional por formas de dança 
contemporânea nascidas nas ruas 

tures, mas manteve a independência 
na produção dos seus produtos em re-
lação ao estúdio do Rato Mickey. O fas-
cínio em torno deste universo é tanto 
que a Disney/Pixar voltou a realizar mais 
um filme (um “spin-off” da saga Toy 
Story): Lightyear, de Angus MacLane.

Nesta história, Buzz Lightyear e uma 
equipa de astronautas estão a explorar 
diferentes planetas. Quando chegam a 
um território habitado por criaturas algo 
agressivas são obrigados a sair rapida-
mente, mas uma manobra demasiado 
ambiciosa de Buzz corre mal e os astro-
nautas ficam encalhados naquele sítio. 
Todo o filme, portanto, baseia-se na ten-
tativa da equipa escapar daquele lugar. 
Um dos elementos mais importantes 
é que o tempo tem outra velocidade 

mergulha na biografia do músico, 
acompanhado de amigos e familiares. 
Inclui cenas de shows e encontros mu-
sicais com convidados muito especiais 
como os Filhos de Gandhi, toda a sua 
família, Stevie Wonder (com quem in-
terpreta "Desafinado"), Caetano Veloso 

naquele planeta. A grande ameaça 
sobrevoa-os — trata-se de uma aero-
nave misteriosa de robots alienígenas 
liderados pelo Imperador Zurg.

Sem conseguir ser revolucionário, 
o filme ao menos é emocionante e di-
verte o bastante para ser memorável, 
com as suas muitas referências ao Buzz 
que já conhecíamos, a Guerra das Es-
trelas, Gravidade (2013), de Alfonso 
Cuarón, ou Interestelar (2014), de 
Christopher Nolan (e a outras grandes 
marcas da ficção científica).

Longe da genialidade dos seus 
grandes filmes, Lightyear não deixa 
de ser uma excelente proposta de en-
tretenimento para todos, sejam eles 
crianças ou adultos.

Em exibição na NU Metro

e Carlinhos Brown. A longa-metragem 
celebra os 30 anos da carreira do artista 
e relembra passagens da sua vida an-
tes da fama.

Em exibição, dia 23, no CCBM, às 
18:00 horas

como krump, hip-hop, voguing, flex-
ing ou waacking, protagonizado por 
bailarinos franceses, mas de origem 

estrangeira. 
Em exibição, dia 21, no CCFM, às 

18:00 horas

Nos Limiares da morte (2)

VAKITHY NYAMBUWE

   Voa de lendas e mitos

Este fenómeno de restauração da 
vida é o feito do feitiço, que visa pror-
rogar o tempo de vida ao seu homem 
para que este busque o herdeiro. In-
felizmente, nunca o acha por conta 
das razões acima mencionadas, não 
só, também o indivíduo já adulto não 
aceita receber kuloya, porque teme no 
que assiste no agente actual, e não só, 
como também constata-se que quem 
ostenta a única alma detesta a outra 
vida extraterrestre devido a má fama 
das obras maléficas. Então, a pessoa 
passa a viver o drama triste de estar 
doente, quase a morrer e de repente 
ressuscita em detrimento da vida da 
vítima, assim de forma rotineira.

Tem sido notório, após a reto-
mada da vida pelo adulto, a ligeira 
progressão de perturbação psíquica 
como se tivesse tomado mhondzo. 

Pelo facto, perante pessoas e à luz do 
dia é normal assisti-lo de forma teatral a 
dialogar com entidades invisíveis pela 
população diurna. Que sirva de exem-
plo o episódio contado pela Dona Isaura, 
em lamentação por ela ter assistido uma 
cena típica em Agosto de 2018. Ela disse 
que uma anciã internada num hospital 
da cidade de Maputo, perante os visitan-
tes e outros doentes com ela internados 
na enfermaria, entretanto, a velha espan-
tosamente rogou aos seus visitantes 
repetidamente: (…) Por favor, não me 
culpem, peço que me atribuam a paz…

Numa outra passagem, a velha, pela 
mão batia no colchão da sua cama onde 
esteve internada e ordenou aos invisíveis: 
"Estão aqui, já chegaram (referia-se aos 
seus visitantes), vão com eles até às casas 
deles do quintal até aos seus quartos, não 
voltem pelo caminho". 

Ora, outro cenário da mesma per-
sonagem foi assistido por Miguel, 
filho da mesma anciã. Num belo dia, 
na residência, ele estava ao lado da 
progenitora e a velha foi capaz de 
abordar uma questão de natureza in-
crível, proferindo em tom imperativo 
nele: "hangani nyiketa a ntihloko nikut-
sela" (entregue-me as cabeças para eu 
comer e consolidar alguns restos…), e o 
filho, irritado pela abordagem de loucu-
ra ou de um assunto de vida astral, pois 
o procedimento da mãe lhe criou raiva, 
consequentemente deu réplica num 

berro incisivo, e de jeito repentino, confi-
ante na sua crença cristã, amaldiçoou di-
zendo: “em nome de Cristo, suká sáthani! 
Móya wa tsháka”, e de facto a velha ficou 
calma e sem algo a dizer.

A mesma, pessoa se lhe questionar 
com quem falavas, imbuída de tal 
perturbação mental, não se mostra 
consciente de forma capaz de dar 
uma resposta satisfatória. Trata-se do 
fenómeno denominado kupepuka, 
em tsonga, que afinal trata-se de dra-
matização do feitiço consequente do 
distúrbio psicológico no seu ser como 
entidade humana, sendo a conse-
quência o comando do seu sensor 
mental, perdendo o discernimento e 
estabilidade sigilosa, portanto, semel-
hante a quem estivesse sob efeito do 
álcool, isto é, não evita exteriorizar no 
que devia abster o que for sigilo. 

O filho, sem saber que estava a abor-
dar um assunto curioso de interesse 
público, todavia, angustiado do caso 
que de algum modo lhe afecta a per-
sonalidade, disse ainda que este tipo 
da última frase nunca repita perante 
pessoas alheias, dando como exemplo 
a esposa dele, mas só diante dos filhos 
que são seus consanguíneos. 

Por vezes perante o filho expunha 
esta proposta: “que tal se ficasses com a 
minha trouxa?” Mas o filho ficou estu-
pefacto, não percebia o fenómeno de 
maluquice que ocorria na mãe.

Num belo dia, uma das irmãs prep-
arou uma visita à residência do Sr. 
Miguel, levando consigo uma enco-
menda de explosão da bomba atómi-
ca de surpresa:

-Mano Miguel! O que tu sabes a res-
peito da mamã em relação às “histori-
etas” que ela tem manifestado?

-Bem, olha Lina! Vou ser aberto e sincero 
consigo. Só vejo a mamã naquele estado 
triste que se resume na perturbação men-
tal momentânea, sem saber a que isso se 
deve… Talvez foi enfeitiçada. Entretanto, 
tenho visto algo espantoso em vocês, pelo 
facto de ocuparem a posição de entea-
dos no que diz respeito ao sofrimento da 
mamã, nunca vi a mínima preocupação 
em vocês. Ficam alheios na tomada de 
conta dela. E…

-Sim, sim senhor! Desculpe-me te in-
terromper, mas que saibas que o mano 
é feito caminhar na cegueira na rota 
da vida, talvez influenciado pela tua re-
ligião. Suponho que sim, mas num outro 
ângulo a culpa não é da religião, é de ti 
mesmo. Pensas que tens a fé mais que 
quem? Qual é o mal de zelares pela vida! 
Hem? Mas não desiste de rezar, pois para 
o teu conhecimento, se calhar inocente, o 
mano salvou os teus filhos por este meio. 
O mal é o facto do mano não saber o que 
se passa à tua volta. De contrário, requer 
que haja consulta em fontes apropria-
das.

CULTURA
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Dondo, na província de Sofala, terá maior escola de ensino 
secundário geral, a partir de 2024, em instalações condignas, 
modernas e resilientes a eventos climáticos severos, graças às ob-
ras de reconstrução da Escola Secundária de Mafambisse, que foi 
destruída pelo ciclone Idai, em Março de 2019.

Para o efeito, a primeira pedra já foi lançada para a construção 
da imponente infra-estrutura, que será a maior escola secundária 
geral erguida no país, desde a Independência nacional, e que irá 
leccionar pouco mais de 10 mil estudantes. O referido empreen-
dimento está avaliado em cerca de 814 milhões de meticais, um 
financiamento do Governo em parceria com a Fundação de 
Caridade Tzu Chi.

A nova Escola Secundária de Mafambisse terá 58 salas de aula, 
contra 10 da actual. As salas estarão divididas em pisos, sendo 18 
salas no primeiro, 20 salas no segundo e outras 20 no terceiro, o 
que elevará a sua capacidade para cerca de 10 mil alunos em três 
turnos, incluindo o nocturno, contra os actuais seis mil alunos.

Entre outras infra-estruturas, a escola em referência contará ai-
nda com 18 casas de banho, cinco salas de professores, três salas 
de informática, sendo duas para os alunos e outra para os profes-
sores, três laboratórios para as disciplinas de Física, Química e Bio-
logia, uma enfermaria e um campo de jogos multiusos. Para os 
professores, a nova infra-estrutura vai contribuir para a melhoria 

A morte de reclusos na Peni-
tenciária Distrital de Milange, na 

Zambézia, veio denunciar a onda 
de desmandos no tratamento de 
prisioneiros. O respectivo director 

penitenciário provincial, sendo 
ele o rosto mais visível na gestão 

das cadeias àquele nível, terá que 
levar um forte xibakela, não só 

por ter tentado mentir em torno 
das mortes, mas por gerir mal as 

cadeias naquela província.
Para já, como é que se explica 
que uma cadeia distrital passe 

meses sem energia eléctrica? Con-
sta que a Penitenciária Distrital de 

Milange não tem energia eléctrica 
há meses.

Como é que se explica que 
uma cadeia como aquela recorra a 
algemas para trancar as portas das 

celas, no lugar de cadeados, que no 
mercado estão em quantidades 
industriais e a preços acessíveis? 

Pior ainda, para o xibakela, 
aquele director provincial teria 

tentado distorcer a informação 
sobre a morte daqueles reclusos, 
alegando que os mesmos teriam 

tentado fugir, o que a Secretária 
de Estado na Zambézia,  Judith 

Mussácula, não confirma.

XIBAKELA XA BUD
Pancada Pública

da qualidade de ensino.
A Escola Secundária de Mafambisse foi projectada para ter uma es-

trutura resiliente, capaz de resistir aos eventos extremos decorrentes 
dos efeitos nefastos das mudanças climáticas, assim como para o alar-
gamento da rede escolar.

”Actualmente, 117 turmas na província de Sofala funcionam ao ar 
livre. Com a entrada em funcionamento da Escola Secundária Geral de 
Mafambisse, o impacto será a redução de 116 turmas que funciona-
vam ao ar livre”, afirmou Carmelita Namashulua, ministra da Educação 
e Desenvolvimento Humano.

Por seu turno, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos 

Hídricos, falando em representação do Chefe de Estado, afirmou que 
a escola representa uma mais-valia, não só em Sofala, mas para as 
províncias vizinhas.

“É uma obra que será um símbolo emblemático para o ensino 
secundário no país pela dimensão infra-estrutural”, referiu Carlos Mes-
quita.

No final, o pelouro das Obras Públicas recomendou ao Gabinete de 
Reconstrução Pós-Ciclone, ao financiador e ao Governo provincial para 
trabalharem de forma articulada, “de modo a garantir que as obras ten-
ham resiliência necessária aos eventos extremos e que sejam concluí-
das dentro de 15 meses, que é o prazo previsto”. 
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