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DESTAQUE
Depois de longos anos longe dos
holofotes da comunicação social,
Alberto Chipande, General na
reserva, membro da Comissão
Política da Frelimo e autor do primeiro tiro, que desencadeou a
Luta de Libertação Nacional contra o regime colonial português,
quebrou o silêncio, sábado passado, já aos 84 anos de idade, para
apelar aos jovens e a sociedade
moçambicana, em geral, para
deixar de ser egoísta e dividir o
país na base da tribo, região, raça
ou religião, e unirem-se em torno
da conquista da independência
económica. “Não aceitem qualquer divisão do país ou da sociedade na base da tribo, região ou
raça. Nunca foi tradição na Frelimo, não aceito e não é hoje”, exortou Alberto Chipande. Falando
como orador na palestra realizada
na Escola Central da Frelimo, na
Matola, intitulada “Desafios e
perspectivas da juventude moçambicana nos dias de hoje”, o General na reserva fez saber que um
dos desafios que Moçambique
enfrenta, hoje, é a conquista da
liberdade económica, cuja arma
deve ser o domínio da ciência, tecnologia e a inovação, como base
para Moçambique alcançar o desenvolvimento sócio-económico
sustentável.

Basta de egoísmo e tribalismo!
- Apela Alberto Chipande, General na reserva, membro da Comissão Política da Frelimo e autor do primeiro tiro que deu origem à Luta de Libertação Nacional
contra o regime colonial português
- Exortou ainda que“lutemos contra o novo colonialismo e lutemos pelo novo patriotismo”

ANSELMO SEMGO
Email: Sengoans@yahoo.co.br
Nas suas primeiras palavras, Alberto
Chipande fez saber que há muito tempo que não falava, mas decidiu aceitar
o desafio colocado pela Organização
da Juventude Moçambicana (OJM),
porque o povo moçambicano precisa
de se remuniciar para fazer face à nova
etapa, causada pelos desafios relacionados com a crise económica, alto
custo de vida, crise dos combustíveis e
de alimentos, incluindo guerras.
De seguida, Chipande saudou e
agradeceu a Frelimo pelos 60 anos da
sua fundação.“Completar 60 anos hoje
é raro, jovens. Tanto na região como no
mundo são poucos os partidos que
resistiram este tempo. Nem as Repúblicas socialistas soviéticas aguentaram e
dissolveram-se aos 45 anos”, enalteceu
Alberto Chipande.
ALICERCES NO PATRIOTISMO
Alberto Chipande sublinhou que 60
anos depois da fundação da Frelimo os
desafios são outros.“Este país foi criado
pela Frelimo e não pela Renamo, MDM,
muito menos pela Sociedade Civil. É a
Frelimo que de cinco em cinco anos
realiza congressos, e em Setembro
teremos o XII. Quem mais faz congressos?”, indagou o orador, para de seguida questionar que“esses que dizem
serem movimentos, outros dizem que
são associações é para resolver o quê?
Têm quantos anos eles?”.
Desde a sua génese, segundo Alberto Chipande, a Frelimo foi sempre
suportada pela juventude, e até hoje
alicerça-se nos jovens.
“Por isso, desde sempre, a Frelimo
teve uma agenda específica para esta
camada social juvenil. Sempre! Nunca

General na reserva, Alberto Chipande

(os jovens) ficaram à deriva”, afirmou.
Neste contexto, o General na reserva, membro da Comissão Política da
Frelimo e autor do primeiro tiro, que
deu origem à Luta de Libertação Nacional contra o regime colonial português, recuou no tempo para informar
que, primeiro, a Frelimo, os moçambicanos, homens e mulheres, adultos,
sempre tiveram na juventude o motor para a definição do rumo da nossa
agenda colectiva e não individual.
Com efeito, observou que a luta
da Frelimo visava resistir à ocupação
colonial portuguesa, e não para tirar
benefícios; era mais para oferecer o
bem colectivo e não para a promoção
individual. “O objectivo da luta não era
para ser ministro, ter carros de luxo, ter
20 mulheres. A Luta de Libertação Nacional foi sim para a Independência, e
depois defendermos a integridade territorial. Lutamos para ter a democracia
e o direito a autodeterminação”, lamentou Alberto Chipande.
No mesmo diapasão abordou os
ataques terroristas que afectam a
província de Cabo Delgado, desde
Outubro de 2017.
“As ameaças movidas pelo terrorismo contra o povo moçambicano,
desde aquela altura, sempre resistimos.
Verifica-se o mesmo hoje, onde pessoas aparecem nas televisões a falar
mal do Presidente Nyusi, a falar mal do
partido, a falar mal do Governo, a falar
das nossas instituições, da Assembleia
da República, das Forças de Defesa e
Segurança, dos moçambicanos, dos
tribunais, etc., etc. Quem é esse? Sabe
o quê, pois mal consegue gerir a sua
própria casa!”, lamentou o orador.

Por outro lado, Alberto Chipande
observou que essas pessoas se esquecem que tudo isso foi possível graças
ao patriotismo dos jovens.
“Patriotismo. Pátria! Não é eu, não é
nós a tribo, não é nós raça. Não! Apenas o patriotismo! A Frelimo hoje tem
60 anos e o país, hoje, tem 47 anos de
Independência, e a preocupação da
Frelimo, hoje, é que tenha mais 60 anos
no poder, e Moçambique tenha mais
47 anos de independência e soberania”, defendeu.
Entretanto, “vocês preocupam-se
com carros, com mansões… Para quê
e para ganhar o quê? Nós vivemos de
modelos? Para ser o quê, se você tem
pátria!”,questionou o General na reserva
aos jovens, lamentando ainda o facto
dos jovens passarem a vida a matricularse e a mudar de universidade em universidade, porque não tem foco.
“Será que vocês, com os vossos

diplomas, Phd, alimentam as vossas
mães? Fazem o quê com esses papéis para si próprios, para a sua família
e para o seu país? Nada! Jovens, se
tivesse levado naquela arma que a
Argélia me deu e matar búfalo para
alimentar minha mãe vocês estariam
hoje independentes?”, questionou.
Em jeito de resposta e solução,
Alberto Chipande recomendou aos
jovens para olhar, encarar e usar o patriotismo como uma arma para vencer
os desafios actuais do país e do povo,
assim como da região e do mundo.
“Escrevam com letras de ouro
e garrafais a vossa participação na
consolidação da Frelimo e do Estado
moçambicano. Só isso e não para o eu,
o egoísmo e ser egoísta”, exortou.
O General na reserva fez saber que
Eduardo Mondlane estudou, graduou,
questionando se ele ficasse para a sua
vida estaríamos hoje livres.

“Samora deixou de ser enfermeiro,
veio e dirigiu o país, mas se ele não
tivesse deixado a sua profissão estaríamos aqui?”, questionou Chipande,
acrescentando que Chissano era
estudante de medicina, deixou tudo
e foi juntar-se à FRELIMO. Guebuza
também era chefe do Núcleo dos Estudantes, carregou aqui muitos jovens, e
carregou com ele.
“E vocês jovens hoje não. Quando
o fazem olham na tribo, no irmão, no
companheiro, etc., etc. Você há-de ver
num ministério uma fila da mesma
tribo… Jovens, como patriotas olhem
na juventude e ter a confiança no patriotismo, e não mais em você, nem
na sua tribo. Mas sim olhem em nós,
como moçambicanos”, exortou.
A propósito da tribo, o antigo ministro da Defesa Nacional disse que ficou
escandalizado quando“viu que a maior
parte dos 19 réus do caso das “dívidas
ocultas”, julgado no Tribunal montado
na tenda da BO, são do Sul. Desculpemme, a maioria são marongas, manhembanes e machanganas. Apenas um
pouco é que são machuabos, e outros!
Os macondes e macuas, senas e ndaus,
deixaram aonde?”,questionou.
Por isso, o orador reiterou o seu apelo
aos jovens, afirmando que“temos que
escrever com letras garrafais e de ouro
a nossa participação na consolidação
da Frelimo e do Estado moçambicano,
e não no eu, ou no nós como tribo, e
não nós como engenheiros, médicos,
militares, ou como intelectuais. Vamos
parar aonde? Será que hão-de fazer
aquilo que nós fizemos? Aquilo que os
jovens de Mondlane fizeram? Aquilo
que jovens de Samora fizeram?”.
Ainda na palestra, inserida nos 60
anos da FRELIMO, o autor do primeiro
tiro afirmou que com a fundação da
FRELIMO, a 25 de Junho de 1962, os jovens e patriotas de então abriram uma
nova página na história do país.
“A união e coesão só foram possíveis
devido ao patriotismo que guiava e
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OJM reafirma apoio à reeleição de Filipe
Nyusi na presidência da Frelimo
Nas notas introdutórias da palestra subordinada ao tema “Desafios e Perspectiva da Juventude Moçambicana
nos dias de hoje”, proferida sábado pelo General na reserva Alberto Chipande e membro da Comissão Política
da Frelimo, a Organização da Juventude Moçambique (OJM) reafirmou o seu apoio à reeleição de Filipe Nyusi
para presidente da Frelimo, no XII Congresso do partido que se avizinha.“Reafirmamos o nosso compromisso,
saído do II Congresso da OJM, de tudo fazer para que Filipe Jacinto Nyusi, presidente da Frelimo, seja reeleito
de forma histórica no XII Congresso da Frelimo que se avizinha”, afirmou Silva Livone, Secretário-geral desta
organização.

Silva Livone, SG da OJM

Mas antes de reafirmar a posição da
OJM, Silva Livone saudou o presidente
da Frelimo e da República de Moçambique, Filipe Nyusi, pela liderança sábia
e programas de desenvolvimento do
país e da juventude, em particular.
A título de exemplo, o Secretáriogeral do braço juvenil da Frelimo apontou o programa “Energia para todos”,
que considera ser uma realidade e o
povo sente o seu impacto nas suas
vidas, assim como o programa “Sus-

tenta”, que alega estar a constituir uma
grande alavanca na vida das comunidades e a tirar o país da agricultura de
pequena escala para uma agricultura
mecanizada e baseada em resultados.
Na mesma senda, Silva Livone arrolou outros programas, como o “Prémio jovem criativo”; “Meu Kit, meu
Emprego”;“Emprega”e“Eu sou capaz”,
como exemplos de vários programas
gratuitos do Governo que geram uma
maior empregabilidade juvenil e re-

serviu de motor, desde a primeira
hora, na FRELIMO, para mobilizar
o engajamento de jovens operários e
camponeses e a população em geral,
para se juntar à luta contra o inimigo
comum: o colonialismo português. E
em menos de 10 anos saboreamos o
fruto da nossa luta, do nosso sofrimento, porque derrubamos o colonialismo,
e gradualmente fomos implantando,
nas zonas libertadas, o modelo de sociedade e do Estado que queríamos.
Nós éramos um Estado dentro do Estado português”, recordou.
Alberto Chipande esclareceu que
as mudanças que alguns círculos da
sociedade querem que sejam operadas não são as mesmas que a Frelimo
defende.
A 25 de Junho de 1975, a FRELIMO
transformou o solo pátrio em túmulo
do imperialismo e do capitalismo.
“Assim, conquistamos o nosso patriotismo, a nossa Pátria Amada e os
respectivos símbolos”, frisou o orador,
acrescentando que“vocês devem fazer

a vossa história”.
Aliás, apelou aos jovens para terem
orgulho das conquistas dos jovens de
25 de Setembro, incluindo da riqueza
que trouxeram.
Para exemplificar, o orador disse que
existem hoje muitos moçambicanos,
sobretudo jovens, que têm mais de
sete mansões e carros de luxo.
“O que é que fizeste para ganhar
tudo isso?”, questionou, para mais adiante indagar quem são “estes, são os
jovens de hoje que lutam para competir entre si, para se auto promover
e fazer competição entre grupos”,
acrescentando“que nós do Sul, nós do
Centro, e nós do Norte. Ora, nós brancos, nós mulatos, nós monhés, nós de
origem asiática. Precisamos de fazer
isso?”, lamentou.
O membro-fundador do Estado
moçambicano afirmou que“o que nós
temos pertence ao povo moçambicano, e é a razão de querermos servir
o país. E quando é assim, temos que
ser solidários entre nós, como patri-

solvem, sobremaneira, a maior parte
dos problemas da juventude, formalizando assim as actividades de geração de rendimento e permitem uma
maior arrecadação de receitas.
As iniciativas “Um distrito, um banco”, “Um distrito, um hospital distrital”,
“Um distrito, um edifício condigno
para o tribunal”, e o programa“Pravida”,
são outras, de acordo com o SG da
OJM, realizações indeléveis na vida do
povo.
Por isso,“são muitas as iniciativas do
nosso querido Presidente Filipe Jacinto
Nyusi, que nos encorajam a estarmos
firmes e sólidos como uma nação,
facto para dizer parabéns Senhor Presidente, a juventude agradece e o povo
está a ver”.
Na ocasião, a OJM lançou uma campanha de repúdio ao consumo de
álcool e drogas nas escolas, tendo na
mesma senda apelado ao “não à adesão ao terrorismo! Queridos jovens,
não se deixem levar por falsas promessas de emprego e apelamos para que
denunciem às autoridades qualquer
comportamento estranho nas nossas
comunidades”. Nesse contexto, Silva
Livone manifestou à juventude da
província de Cabo Delgado palavras
de apreço e solidariedade e que continuem a resistir, inspirados na linha de
ordem da geração 25 de Setembro,
designadamente “Unidade, Trabalho
e Vigilância”.

Relativamente à crise que abala o
mundo, Alberto Chipande apelou
aos jovens para não deixarem que
Moçambique fique na dependência.
“Agora temos que estar unidos e
preocuparmo-nos todos em torno
da libertação económica, como estivemos para a conquista da independência política. Se lutarmos um
por um, grupo por grupo, tribo por
tribo, família por família, não vamos ter
sucesso. A nossa arma principal para a
conquista da batalha económica reside na unidade nacional, assim com
na região e no mundo”.
Referiu ainda que “agora é a vossa
vez e não esperem por ninguém de
fora. Nós os moçambicanos não aceitamos a divisão, mesmo qualquer tipo
que seja, na base da tribo, da religião
e da região. Não aceitamos e nunca
foi tradição na Frelimo. Não é hoje que
vamos encontrar a proliferação de igrejas e seitas que ninguém sabe donde
vêm”, denunciou.
Com efeito, indagou se são estas
religiões e seitas que vão hoje fazer
Moçambique rico, independente e
desenvolvido. “Não vão fazer nada.
Unemo-nos nós os jovens e lutemos
contra o novo colonialismo e lutemos
pelo novo patriotismo”, exortou Alber-

cio-económico sustentável do nosso
país. Ao contrário, chamaremos os chineses, americanos, tanzanianos ou sulafricanos para virem aqui”, sublinhou
o orador, defendendo que só assim a
juventude é que irá cumprir a missão
de conquistar a liberdade económica.
NÃO ÉTEMPO DE DISCUTIR
MANDATO
Já na recta final da palestra, Alberto
Chipande explicou aos jovens que este
não é o momento para discutir mandato, mas sim de dominar a ciência, a
tecnologia e a inovação, para liderar e
acabar com a dependência do país no
que concerne a produtos alimentares.
“É correcto ir à Assembleia da
República discutir que este ficou cinco
anos, aquele 10 anos, enquanto a nossa
produção de pequena escala, que deveria alimentar a população moçambicana, é levada em camiões pelas mamanas para alimentar os sul-africanos. É
correcto? Isso dói”,observou.
O orador colocou a mesma inquietação em relação à exportação da
castanha de caju em bruto, do ouro,
diamante e de outras riquezas.
“Vocês têm tudo. Qual é o vosso
problema? Será a falta de visão?. A con-

otas. Cultivemos o nosso patriotismo e
orgulhemo-nos da nossa pátria”.
Para Alberto Chipande, ser patriota
significa fazer bem à pátria moçambicana, defender e promover a unidade
nacional, a integridade territorial e o
bem-estar de todos os moçambicanos.
CONQUISTAR A INDEPENDÊNCIA ECONÓMICA
Num outro capítulo, Chipande fez
saber aos jovens que cada geração
tem os seus desafios do seu tempo.
Por exemplo, “nós libertamos o país
do colonialismo português, conquistamos a nossa independência política
e a afirmação da nossa soberania.
Hoje, provamos a inquestionabilidade
da nossa soberania, e Samora disse
“aqui não saio, aqui ninguém me tira”,
e Eduardo Mondlane afirmou “Independência ou morte, venceremos”. Por
isso, temos que valorizar os 60 anos da
Frelimo, e orgulhem-se dos 47 anos da
independência e da soberania”.

Autor do Primeiro Tiro da lunta contra o colonialismo português

to Chipande.
Nesta óptica, defendeu a necessidade
dos jovens terem um sentimento de sacrifício para fazer face aos desafios actuais.
“Neste século, a nossa juventude
deve entender que ser patriota é apostar na educação, aliada à produção.
Temos que dominar a ciência, a tecnologia e a inovação como base para
alcançarmos o desenvolvimento só-

quista da independência económica
depende de vocês; não deixar que
os outros venham vos roubar. Agora
criem a mentalidade de que aquele
que quer a nossa riqueza deve primeiro pagar e depois levá-la. Quer o
gás, toma, mas primeiro dá; se não
quer, vai embora. Quer ouro, toma,
mas se não tem dinheiro, vai embora”,
sentenciou.
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De gema moçambicana, mas com
nacionalidade portuguesa, em
conflito com a justiça moçambicana, por irregularidades na sua
documentação, o treinador de
atletismo Alberto Lário continuava
detido, até ao fecho desta edição, e
em risco de ser deportado para o
seu país. Mais grave, na noite do último sábado começaram a circular
informações dando conta de este
ter contraído a Covid-19, nas celas
da Esquadra da antiga Brigada
Montada, hoje 18a Esquadra da
Polícia da República de Moçambique (PRM), o que levou à sua
evacuação de emergência para o
Hospital Militar de Maputo.
Com efeito, desde os primeiros
minutos da sua detenção, isto na última
terça-feira, informações postas a circular
em várias plataformas de comunicação,
incluindo nas redes sociais, e confirmadas pelas autoridades migratórias do
país, indicavam que as irregularidades
constatadas na sua documentação
têm a ver com a caducidade do seu
DIRE (autorização de residência no país),
que não é renovado há mais de seis
anos, caducado há seis anos.
O facto levou à sua detenção, havendo já frescas informações dando
conta de estar a se contorcer de doença, por alegadamente ter contraído
Covid-19, nas celas da antiga Brigada
Montada, o que levou à sua evacuação para o Hospital Militar, em Maputo,
mas continua detido.
A detenção de Lário está a gerar um
impacto psicológico a muita gente,
incluindo para a atleta Verónica José,
que vai representar Moçambique, em
juniores femininos, a poucos dias da
sua estreia na prova que vai decorrer
na Colômbia.
Aliás, Lário, que nasceu em Moçambique e vive no país há vários anos,
conseguiu o marco de colocar Verónica José entre as melhores atletas
mundiais em juniores femininos, o
que valeu à atleta a qualificação para o
campeonato mundial de Sub-20, em

Treinador ainda em conflito com
a justiça moçambicana

Alberto Lário, em contas com a Migração

Cali, Colômbia, que arranca no início
de Agosto.
O treinador é uma figura incontornável e de referência quase que
obrigatória para novas gerações do
atletismo em Moçambique, tendo
também levado vários outros atletas
nacionais a campeonatos internacionais, como António Tonderai, que representou Moçambique na Maratona
Internacional de Macau; Donaldo, que
esteve em CaboVerde, no Campeonato Africano de Meia Maratona, Zeferina
Martinho, na Meia Maratona Internacional de Macau, onde ficou classificada em quinto lugar, Zacarias Sitoe, que
esteve na Nigéria, no Campeonato
Africano de 50km, Nelson Congolo,

que esteve nos Jogos da CPLP, em
São Tomé e Príncipe, tendo sido o primeiro classificado e medalha de ouro
nos 800 metros, Alex Macuácua, que
esteve nos Jogos da AUSC Lesotho,
donde trouxe para Moçambique a
medalha de bronze, nos 800 metros.
Muito recentemente, o treinador
Lário levou Verónica José a Portugal,
onde conseguiu os mínimos para o
Mundial de Juniores na Colômbia,
em Agosto próximo. Bateu o recorde
nacional de seniores (mesmo sendo
júnior), nos 10km em estrada, na cidade do Porto. Igualmente, venceu o
campeonato, uma corrida na Suazilândia, nos 1500.
Analistas como Salomão Moyana

consideram que os últimos acontecimentos de detenção de Alberto Lário
“podem prejudicar a performance da
atleta Verónica José”, que alegadamente
já pondera desistir do Campeonato
Mundial por temer maus resultados.
Nas suas declarações, o técnico por-

não conseguiu. Assim que conseguiu
Verónica, ele ficou bastante chateado
por isso e comigo", declarou o técnico
português.
Embora tenha que deixar Moçambique contra a sua vontade, Alberto
Lário, que acolhe na sua residência
quatro jovens atletas provenientes de
várias províncias, incluindo Verónica
José, diz-se grato pelo tempo que passou em Moçambique.
Em nota enviada à Agência Lusa, o
Ministério dos Negócios Estrangeiros
de Portugal disse estar a acompanhar
o caso, através do Consulado-Geral em

tuguês acredita que a sua detenção,
que resulta de uma denúncia do presidente da Federação Moçambicana de
Atletismo, Kamal Badrú, tem a ver com
uma "conspiração".
"Não há dúvidas nenhumas, o
próprio presidente da Federação
Moçambicana de Atletismo publicou
a 15 de Julho corrente que me iria
denunciar nos Serviços de Migração.
Ele não quer que eu continue em
Moçambique, porque ele queria levar
um atleta seu que está na África do Sul,
para o Campeonato do Mundo, mas

Maputo, que contactou Alberto Lário
logo que tomou conhecimento para
"disponibilizar apoio".
Por seu turno, o Secretário de Estado do Desporto, contactado na noite
do último sábado, também disse que
o Governo de Moçambique está a
acompanhar o caso, garantindo que
tudo está a ser feito para que o processo tenha um bom desfecho para as
partes, quer do lado de Moçambique,
quer de Portugal, tendo em conta que
naquele país podem existir moçambicanos em conflito com a lei.

Programa estimula 150 mulheres
empreendedoras
Dedicada exclusivamente a mulheres, arranca no dia 15 de Agosto,
em Maputo, a 21ª edição do #Ideate,
um programa de estímulo ao empreendedorismo e desenvolvimento
de negócios inovadores para a resolução de desafios, promovido pelo
Standard Bank, em parceria com a
Cooperação Alemã para o Desenvolvimento (GIZ).
Com uma duração de quatro dias
consecutivos, a iniciativa visa formar
150 mulheres empreendedoras ou aspirantes ao empreendedorismo.
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O processo de inscrição, para participar no evento, é gratuito e decorre
entre os dias 19 de Julho e 3 de Agosto,
através das redes sociais do Standard
Bank.
Dada a pretensão de formar mulheres empreendedoras ou aspirantes
ao empreendedorismo, os promotores do #Ideate encorajam candidaturas de mulheres que tenham ideias
ou negócios inovadores nas áreas de
economia verde, reciclagem, entre
outras, através do link https://forms.office.com/r/dGR2FfDUE9.
Publicidade
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DESTAQUE
Nova onda de raptos de cidadãos/
empresários de origem ou descendência asiática activou novamente o desconforto nas cidades
moçambicanas, com destaque
para Maputo e Matola, depois de
o ano passado ter fechado com
pouco mais de 30 casos. O clima de
insegurança causado pelos raptos
tem retraído o investimento, não
só estrangeiro, como nacional,
com impacto severo, negativo e
penoso no seio das pequenas e
médias empresas, responsáveis
pela diversificação da economia e
sua competitividade, bem assim
pela geração de emprego.

Nova onda de raptos

O desconforto activado
- Volume de negócios gerado pelos resgates sustenta uma “indústria de raptos”, que envolve vários actores, entre
sequestradores, transportadores, terroristas, criminosos, intermediários e negociadores
- Nesta indústria, o refém é reduzido a simples “mercadoria”, por vezes privilegiada em função do valor do resgate

MIGUEL MUNGUAMBE
Email: mmunguamb@yahoo.co.br
Com efeito, desde o início do ano
pelo menos um ou dois casos de raptos são semanalmente registados em
Moçambique, num plano urdido pelos
malfeitores que pretendem colocar o
país na lista dos países pouco atractivos
ao investimento, mas também inseguro para a atracção turística, com a qual
muito se tem sonhado.
As vítimas, algumas regressam ao
convívio familiar mediante o pagamento do resgate, mas muitas outras
continuam nas mãos dos raptores,
acreditando Bernardino Rafael, Comandante-geral da Polícia da República
de Moçambique (PRM), que com a
“pressão que a Polícia está a fazer” as
restantes vítimas também possam regressar ao lar.
Os raptos vigoram há mais de uma
década e chegaram a ser enfraquecidos pelas autoridades policiais, estando
agora novamente a voltar, com os
criminosos a usar novas tácticas que
lhes permitem não deixar rastos sobre
as suas operações, o que permitiria à
Polícia prosseguir com as investigações
rumo à identificação e consequente
neutralização dos criminosos.
Os sequestradores, como apurou o
Jornal de uma fonte do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC),
ultimamente,napráticadassuasacções
criminosas, usam como ferramenta de
trabalho o WhatsApp para se comunicar com as famílias das vítimas, porém,
conectado à rede Wi-Fi e não à internet
das companhias de telefonia móvel, o
que dificulta o seu rastreio pelas autoridades policiais.
Pelo clima de insegurança estabelecido pelos raptos, muitos investidores
estrangeiros abandonam o país, causando o aumento do desemprego e
outros efeitos colaterais, tais como aumento do índice de criminalidade, delinquência, ociosidade, crescimento da
economia informal e impacto directo
na redução do pagamento de impostos no país.
A fonte do SERNIC diz ainda que
em países como Estados Unidos da
América (EUA) tem sido fácil rastrear
este tipo de comunicações, através de
tecnologia específica para o efeito e
que já foi apresentada às autoridades
moçambicanas que, no entanto, ainda
não adquiriram o equipamento.
Igualmente, a mesma fonte avança

Bernardino Rafael, Comandante Geral da PRM

que, para além dos raptos que são mediatizados, existem muitos outros que
não o são, porque os valores pedidos
para o resgate são exíguos e ou porque
são pagos na moeda nacional, ou seja,
o Metical.

Beatriz Buchili, PGR

dos raptores, independentemente de
pertencerem a uma organização terrorista ou criminosa, um refém é uma

INDÚSTRIA EM CRESCENDO
O volume de negócios gerado pelos
resgates tem sustentado a “indústria
dos raptos”. Uma indústria em pleno
crescimento, que envolve vários actores, entre sequestradores, transportadores, terroristas, criminosos, intermediários e negociadores.
Nesta indústria, o refém é reduzido
a simples “mercadoria”, muitas vezes
privilegiada em detrimento de outra,
em função do valor pago pelo resgate,
sendo que um calculismo puro e duro,
muitas vezes, impera.
Aliás, tendo em conta que aos olhos

raptores, a ser pago pelos familiares da
vítima para viabilizar o resgate.
Segundo as fontes, um refém estrangeiro ou de descendência asiática,
por exemplo, é uma “mercadoria” com
valor exponencialmente superior a um
refém doméstico. Também, o refém
estrangeiro provoca um maior impacto
mediático e, consequentemente, a mobilização de muitos recursos no país de
origem para o pagamento de resgate,
conforme as nossas fontes no SERNIC.
CHANTAGEM

Hilário Lole, porta-voz do SERNIC

“mercadoria” que consequentemente
está associada a um valor exigido pelos

As vítimas de raptos, como explica o
porta-voz do SERNIC, Hilário Lole, são
constantemente chantageadas pelos
raptores para o pagamento de dinheiro, mesmo depois de libertadas, agravando o sentimento de insegurança
nos visados.
Foi também nestes termos que a

Procuradora-Geral da República, Beatriz
Buchili, em ocasião anterior, sobretudo
no acto de apresentação do seu Informe Anual à Assembleia da República
, se pronunciou, indicando que“tal situação cria um sentimento de insegurança nos cidadãos, em especial às vítimas,
que continuam reféns, mesmo após a
sua libertação física, sendo constantemente chantageadas para pagamento
de valores”.
Estudos já realizados no país indicam
que os crimes de raptos que têm vindo
a recrudescer envolvem grupos de
criminosos, com ramificações transfronteiriças, mantendo "células" em países
como a África do Sul.
E por falar da África do Sul, é importante recordar que foi naquele país,
concretamente na cidade de Benoni,
onde foi raptado Jahyr Abdula, o filho
mais velho do proeminente empresário moçambicano e presidente da
Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CE-CPLP), Salimo Abdula, fundador
do Grupo Intelec Holdings, e que já
presidiu a Confederação das Associações Económicas de Moçambique
(CTA), hoje representada por Agostinho
Vuma, um sobrevivente a atentado
balístico na capital moçambicana.
Foi também na África do Sul, concretamente em Brackenhurst, onde as
autoridades policiais daquele país
anunciaram, em Fevereiro último, a
detenção de um suposto mandante
de raptos em Moçambique. Na sua
residência, a Polícia chegou a encontrar
vestígios constituídos por bens de luxo
que estavam na posse de Jahyr Abdula,
no dia em que foi sequestrado.
Masantes,precisamenteemDezembro do ano passado, um suposto mandante dos raptos foi morto a tiros, na cidade de Joanesburgo, na vizinha África
do Sul. Trata-se de Raza Hassan Anwar,
que se acredita tinha ligações com os
raptos em Moçambique e que chegou
a ficar preso em 2020, indiciado de uma
vaga de raptos naquele país.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO
No contexto de prevenção do crime
tem-se mostrado urgente, ultimamente, a necessidade de conjugação de
esforços, com o envolvimento de diversos actores nacionais e estrangeiros no
processo de busca de soluções concretas para a eliminação do fenómeno.
Igualmente, a prevenção e combate
aos raptos no país exige reforços e coordenação com os países vizinhos atingidos por este tipo de delitos.
"Para fazer face a este tipo de criminalidade temos estado a actuar nas vertentes preventiva e repressiva, incluindo
o recurso aos instrumentos de cooperação, a nível internacional e da região da
Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC), com destaque
com a África do Sul", enfatiza a PGR.
A nível interno, a PGR intensificou a
articulação com os serviços de telecomunicações,instituiçõesdecréditoesociedades financeiras, visando assegurar
a fluidez de informação sobre suspeitas
de raptos.
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Editorial
A inclusão de que se fala em
Moçambique, e que assenta na Constituição da República, e no Programa
Quinquenal do Governo (PQG), é,
de facto, algo tangível, que nos é
confirmado pela recente nomeação,
pelo Presidente da República, Filipe
Nyusi, do presidente do PDD, Raúl
Domingos, ao cargo de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário na
Santa Sé, Estado do Vaticano, cujo dirigente é o Papa Francisco.
Para nós, esta nomeação do presidente de um partido da oposição,
o PDD, a um cargo diplomático de
maior prestígio, constitui um marco
digno de registo na história da democracia moçambicana, e conforma um
sinal importante na inclusão política,
reforço da paz e promoção da reconciliação nacional.
Para nós, esta nomeação marca um
momento histórico para o país, pois assinala a primeira vez que um membro da
oposição é nomeado embaixador; um
cenário inimaginável há poucos anos.
É para nós mais uma evidência dos
avanços que têm sido feitos pelo Governo, para construir um Moçambique

O Canhão

RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)
E-mail: r823812091@gmail.com
Para ser amado deves saber amar.
Esta frase vai para todas as mães que
sabem amar seus filhos e que são
amadas pelos seus filhos. Vai especialmente ao meu grande amigo Jorge
Rungo, do Jornal Domingo, que escreveu na sua página do facebook palavras de amor interessantes para a sua
mãe, que o nasceu e que não o deixou
moluene. Parabéns mãe!
Em suma: Ser mãe não é apenas

A vez da inclusão política

mais inclusivo, e é um exemplo do
compromisso contínuo com o processo de paz e reconciliação nacional.
Para nós, esta nomeação vai de cordo com a postura de uma governação
inclusiva, assente nos princípios universais, nomeadamente a democracia
inclusiva, participativa, transparente,
responsável e de igualdade de direitos
entre cidadãos da mesma pátria, no
caso este belo Moçambique.
Para nós, esta nomeação vem
confirmar a retórica do Presidente da
República, no seu primeiro ciclo de
governação (2015-2019), segundo a
qual“as boas ideias não têm cores partidárias”.
Para nós, a nomeação valoriza a
relevância e percurso político de Raúl
Domingos, reconhecendo o seu papel
preponderante no processo negocial
do Acordo Geral de Paz (AGP), que em
Outubro deste ano completa 30 anos,
não obstante a sua consolidação estar
a sofrer ameaças, em alguns pontos
do país.
Para nós, a importância que o Governo atribui à inclusão também foi
evidente ao longo da implementação

do Acordo de Maputo sobre a Paz e
Reconciliação Nacional.
Para nós, a nomeação valoriza o
percurso político de Raúl Domingos,
um homem que ocupou vários cargos, mas mantendo sempre o sentido
de Estado, e, com ele, as relevantes
valências no campo dos processos
negociais.
Mais ainda, Raúl Domingos se tem
mostradosempredisponívelparainteragircomdiferentesactorespolíticos,partilhando a sua larga experiência, ajudando
na transformação de um Moçambique
maisprósperoeforteàsameaçasregionais, continentais e globais.
Queremos desde já encorajar o Presidente da República a continuar a levar
a cabo iniciativas do género, que contribuam para o reforço da convivência
pacífica e saudável entre os actores políticos, acções que contribuam para a paz
e reconciliação nacional, democracia, inclusão política, incluindo a transparência
na gestão da coisa pública.
Raúl Domingos, hoje nomeado
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de Moçambique na Santa
Sé, não é um político distraído, como

Amar para ser amado
carregar no ventre, por alguns meses, um óvulo fecundado! Ser mãe
não é somente passar pela dor crucial de trazer um filho ao mundo!
Ser mãe não é simplesmente dar o
alimento, vesti-lo e cuidar o seu físico
e dos estudos! Ser mãe é muito mais
do que isso!
Ser mãe é dividir o que tens, sempre priorizar os filhos. Ser mãe é cuidar, amar, sentir-se abençoado por ter
recebido de Deus o privilégio de tomar
conta de um pequeno ser. Ser mãe é
ser feliz, somente por ser mãe!
Uma mãe nunca deixa seu filho
em casa, mesmo quando ela não o
carrega consigo. As mulheres são
aristocratas e é sempre a mãe que
nos faz sentir que pertencemos a
elite. Finalmente, é inundar-se de
gratidão por tudo que recebe e aprende com o filho, pelo crescimento
que ele proporciona, pela alegria
profunda que ele dá.
Ser mãe é descobrir que sua vida
tem menos valor depois que chega o
bebé. Que deseja sacrificar a sua vida

para poupar a do filho, mas ao mesmo
tempo deseja viver mais, não para realizar os seus sonhos, mas para ver a
criança a realizar os dela.
Ser mãe é aguardar o momento
de ser avó, para renovar as etapas da
emoção e numa dimensão diferente
e entendimento. Deus não pode
estar em todos os lugares, e por isso
fez as mães. O homem apenas quer
amor mais que nada, a sua esposa
melhor que ninguém, mas a sua mãe
quer mais tempo que ninguém.
A mão da mãe move ao berço, é
a mão que manda no mundo. Uma
mãe não é uma pessoa qualquer,
senão uma pessoa que faz que não
precise apoiar-se em ninguém.
De todos os direitos de uma mulher,
o maior é ser mãe. O amor de mãe
pelo seu filho é diferente de qualquer
outra coisa no mundo. Ela não obedece a lei ou piedade, ela ousa todas as
coisas e extermina sem remorso tudo
o que fica em seu caminho. Mãe: palavra pequena, mas com um significado
infinito. Obrigado mães…

muitos pensam, e nem vai para um
país irrelevante.
Santa Sé, como devem saber, é o
Estado do Vaticano, sob controlo do
Papa Francisco, sendo a nomeação de
Raúl Domingos para aquele Estado,
como Embaixador, um grande ganho
para a diplomacia moçambicana,
porque vai ajudar na busca de mecanismos para a resolução de conflitos,
via diálogo.
É que é do diálogo que Moçambique conseguiu alcançar a paz, e as
negociações para se alcançar essa paz
foram feitas na Itália, onde se encontra
a Santa Sé, que terá Raúl Domingos
como representante de Moçambique.
Acreditamos que para a nomeação
de Raúl Domingos como Embaixador
de Moçambique no Vaticano prevaleceu a sua elevada capacidade de ponderação, na reflexão sobre assuntos de
interesse nacional, e sua experiência em
matéria de paz, pois durante o processo
negocial do Acordo Geral de Paz (AGP),
assinado em Roma, pelo Governo de
Moçambique e a Renamo, chefiou a

delegação desta formação política.
Em Roma, Raúl Domingos permaneceu por cerca de 27 meses,
período durante o qual duraram as
negociações entre as autoridades governamentais e a Renamo, culminando
com a assinatura do AGP e cessar-fogo
em Moçambique, condição sine qua
non para o Estado Democrático e pluralismo político, que já vinha plasmado
na Constituição de“90”.
Mas há muitos que questionam:
afinal quem é esse Raúl Domingos
que hoje é nomeado Embaixador
de Moçambique na Santa Sé? A esta
pergunta, a resposta é simples: ele integrou a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), agora o maior partido da oposição em Moçambique, até
ao ano 2000, e concorreu nas eleições
presidenciais de 2004, pelo Partido
para a Paz, Democracia e Desenvolvimento (PDD), tendo conseguido apenas 2,7 porcento dos votos.
À data da sua nomeação, Raúl Domingos era membro do Conselho de
Estado, desde Abril de 2021.

Ficha Técnica
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OPINIÃO
Sapiência

BENJAMIM ALFREDO (PhD)
E-mail: ba@balfredo.com
Recordamos aos nossos leitores
que a nossa abordagem nos últimos
três artigos de opinião tem sido acerca
da industrialização em Moçambique
e reiteramos a nossa posição de que
a industrialização é importante e necessária para Moçambique, pois contribui para tirar o país da crise económica e social e miséria que atravessa.
Hoje vamos falar de “Alguns entraves
da industrialização em Moçambique”,
por outras palavras, “o que é que está
a fazer falhar a industrialização no
nosso país”. Conforme já dissemos, o
nosso país possui alguma indústria a
funcionar, mas com muita dificuldade

Mão na Massa

RUI DA MAIA (Gestor de Engenharia) E-mail: damaia.rui59@gmail.com
Uma das grandes preocupações
dos funcionários públicos é a aparente
falta de profissionalismo dos colegas
que trabalham nos órgãos centrais.
Uma das grandes preocupações dos
funcionários dos órgãos centrais é a
sistemática falta de profissionalismo
dos colegas que trabalham nas instituições e órgãos periféricos do Estado.
Todo mundo acusa toda gente e
as coisas funcionam sempre mal. Um
dos grandes exemplos é o famoso sector de tecnologias de informação, que
tem sido um cancro no funcionamento digital do Estado. Os sectores de
gestão informática no Governo pura e
simplesmente não existem, não funcionam, não têm equipamento, não tm
anti-virus, não têm pessoal ou quando
têm pessoal, esse pessoal não funciona satisfatoriamente, nunca está no
lugar e nunca responde às solicitações
de prestação de serviço.
Na educação temos aquilo que
temos. Queixas por todo o lado. Muitos ministérios a fazer a mesma coisa,
desperdício de quadros, recursos, in-

Alguns entraves à industrialização em Moçambique (1)
e constrangimentos de vária ordem,
com um potencial em termos de meios para que seja forte e competitiva.
Vários são os entraves que concorrem
para que a industrialização não tenha
lugar como pretendemos. Somente
para enumerar alguns desses entraves
à industrialização podemos começar
por falar da falta de garra e ambição.
Não se nota ainda uma verdadeira
vontade baseada na garra e ambição
para que algo aconteça tão já no sector industrial.
Tal se pode notar e concluir dos discursos de muitos dirigentes quando se
referem a matéria da industrialização.
Falam como se tivessem medo ou
incerteza em relação a algo estranho
ou difícil de se concretizar. Há um sentimento de “espera”, como se estivéssemos a aguardar que alguém nos
venha dizer o que se deve fazer para
avançarmos com a industrialização.
Além do Presidente da República
parece serem muito poucos os apaixonados pelo projecto de industrialização
e infelizmente não são compreendidos
quando apresentam as ideias, e o que
pode dinamizar o projecto em causa.

A falta de um “MasterPlanindustrial”,
é outro entrave, porquanto este poderia ajudar a conhecer as áreas que o
Governo acha que devem dinamizar
a actividade industrial. Estamos a falar
das indústrias-âncora ou “satélite” que
poderiam atrair outras complementares ou subsidiárias para que a actividade industrial seja uma realidade
objectiva e dinâmica.
A falta de divulgação de mecanismos legais para se aderir à industrialização constitui também outro
entrave. Não há uma publicitação
suficiente sobre o projecto de industrialização, os seus atractivos, benefícios,
vantagens e outros elementos que
poderiam incentivar o empresariado a
aderir ao mesmo.
Muitos agentes económicos pensam que para se instalar uma indústria é preciso seguir uma burocracia
penosa e chata, por isso nem sequer
se atrevem a experimentar remeter
qualquer expediente para o efeito.
Aliás, sobre este aspecto podemos
recorrer aos vários relatórios e conclusões em relação ao “Doing business”
que demonstram o quão difícil é fazer

negócio em Moçambique ou mesmo
para se enveredar pela área industrial.
Embora Sexa. o Senhor Presidente da
República tenha lançado o projecto
de industrialização, e, repetidamente,
defenda a necessidade de se investir
em Moçambique, a verdade é que
a máquina administrativa que deve
materializar este desiderato não está
ainda a funcionar a contento. Parece
que ainda estão a decorrer reuniões
para se planificar o que se deve fazer!
Enquanto isso, há ainda muita burocracia que impede a celeridade processual em matérias relacionadas com
a indústria. Sobre esta matéria, muito
se tem falado mas pouco mudou.
Por falar em burocracia, esta é o
grande entrave do ponto de vista de
actuação da máquina administrativa
pública. Outro entrave é a falta de um
instrumento legal concertado sobre o
“Regime de industrialização”e que deveria conter todos os procedimentos legais
eadministrativosporcadaáreaousector
da indústria. A sua existência facilitaria,
por exemplo, a tramitação processual.
Muitos funcionários ligados à burocracia sobre o registo empresarial

e licenciamento não dominam os
procedimentos. Eles não dão toda a
explicação sobre o que de facto é necessário reunir e cumprir para se obter
o licenciamento industrial. A dispersão
de instrumentos legais dificulta o conhecimento exacto sobre a burocracia
para se tramitar o expediente com vista à obtenção de uma autorização ou
licenciamento industrial, os incentivos
e benefícios inerentes.
Os prazos para a tomada de decisão
dos pedidos que são remetidos não
conhecem a celeridade necessária. O
funcionário público moçambicano,
regra geral, não tem pressa na tramitação de qualquer expediente burocrático. Não tem sentido de tempo e
muito menos de urgência.
Para ele, acumular expediente ou
levar muito tempo para a sua decisão
é sinónimo de trabalho administrativo
sério. Em muitos casos, o expediente
não é tramitado a tempo porque o
funcionário ou chefe responsável por
dar andamento ou não veio trabalhar,
ou está ocupado, ou está num seminário ou está doente. Nalguns casos
porque o expediente desapareceu.

A Engenharia do sofrimento: porque é que tudo
funciona mal?
stalações e equipamentos. A mania
de compartimentação, privatização
de verbas e mesquinhice. Sabotagem
sistemática de sector para sector. É
como se as pessoas que jogam futebol andassem ou atrás da bola ou atrás
dos jogadores. A marcação é homem
a homem e todos e cada um tem seu
método de jogar a bola e, existem correntes que mudam de um momento
para outro sobre a forma de jogar a
bola, mas a verdade é que todos fazem marcação homem a homem.
Se eu não jogar, o outro também
não joga. O espectáculo é vergonhoso, as perseguições são constantes e a
intriga é software da administração da
educação.
Na saúde temos aquilo que temos
e que sempre tivemos. Muita discriminação entre médicos e funcionários,
fofoca insuportável, equipamentos
funcionais abandonados em todos os
hospitais, quando seria tão fácil juntar
3 ou 4 aperta-parafusos dos mercados
do Estrela Vermelha para reparar esses
aparelhos que tanta falta fazem aos
cuidados primários de saúde!
Temos casos de aparelhos de Raio
X custando dezenas de milhares de
dólares que ficaram retidos, nos hospitais provinciais, por mais de 4 anos, à
espera para serem instalados porque
faltava um mero estabilizador de corrente, que não custava mais do que
200 dólares, no mercado da esquina. A

marcação é homem a homem, temos
2 médicos especialistas, na mesma enfermaria, que não se falam já vai mais
de 10 anos, um chama de burro ao
outro à frente dos doentes, outro também diz que o primeiro é que estraga
tudo na enfermaria e todos sabemos
disso e ninguém faz nada.
Na justiça, os juristas não param nos
seus lugares de trabalho, fazem coisas
terríveis, pareceres falsos, usando artigos e normas que não existem em nenhum dispositivo legal público, prejudicam seus pares, acertam em conluio,
veredictos nos bares, onde o advogado
de uma parte se junta com o advogado
da outra parte e se riem, enquanto se
embebedam de whisky, cobram custas
jurídicas impagáveis num sistema onde
o próprio Estado cobra custas marcianas sobre valores determinados por
qualquer maluco que nos processa, e
toda gente lixa toda gente.
Se um empregado ambicioso, mal
orientado pelo assistente jurídico ambicioso, decidir que o patrão lhe deve
2 milhões de meticais, o que vai acontecer é que, com ou sem arbitragem,
o valor das custas jurídicas vai andar
à volta de 140.000 meticais, pagos ao
Estado por depósito bancário, a curto
prazo e sem razão alguma? E de onde
vem esse dinheiro todo quando todos
sabemos que os empresários moçambicanos batem estilo com carros novos que no fundo no fundo são bola-

das conseguidas à custa do Estado e
nas suas contas bancárias ninguém
guarda nada porque o salário de miséria não chega nem até ao dia 8 do
mês seguinte?
Veja-se a moldura temporal das penas de prisão que os juízes provinciais
têm exarado para réus primários, infelizes de primeira viagem que nem têm
sangue nas mãos, muitos são doentes
mentais que acabam por receber 30
anos de prisão por terem raptado
uma criança? Afinal qual é o sentido da
moldura penal? Porque não fazemos
propedêutica legal, chamando juristas
abalizados para darem formação aos
juízes provinciais sobre a diferença entre a letra e o espírito da lei? Porque não
há revisão sistemática a nível superior
das penas exaradas pelos miúdos que
se sentam nos tribunais provinciais?
Quando o polícia de trânsito nos
passa uma multa sem sentido e logo
discutimos, o mesmo polícia olha para
o fato que vestimos e diz: oh doutor,
afinal quem fez essas leis estúpidas?
Não foram vocês? Estamos todos lixados com… mas ao fim do dia todos
queremos colocar a placa de betão na
nossa casa. Oh doutor, é melhor facilitar… ajuda seu irmão a construir uma
casa rés-do-chão e primeiro andar e
siga sua viagem em paz!
Nas empresas é mesma coisa. Os comerciantes ficam ladrões, pegam em
tinta de qualidade inferior e a colocam

em baldes com etiqueta de tinta de
marca especial e vendem a um preço
5 vezes mais caro com recibo e tudo.
Compramos a tinta e qual a surpresa
quando nos apercebemos que se trata
daquela emulsão falsa que não serve
para pintar decentemente uma casa?
Não temos como escapar desta burla
sistemática de todos os dias? Um celular cai e parte-se, levamos a uma casa
licenciada para vender os celulares e o
indiano da esquina diz: nós reparamos
isso, são 8000 meticais. Saímos com
cara de enjoados e o funcionário adjunto do indiano abandona a loja rapidamente, segue-nos e diz: Eu posso
reparar isso por 4000 meticais! Olha,
vou falar a verdade, ali na loja não se
repara nada! O patrão leva esses celulares ao EstrelaVermelha e entrega nos
nigerianos que cobram 2500 meticais!
Há quem diga que aqui se faz tudo
por dinheiro, mas não me parece que
assim seja. As pessoas no Estado, nas
empresas estão num ponto tal que
fazem tudo por maldade. Temos pessoas muito más, fortemente instaladas na Administração Pública e na
administração das empresas, na rua
e na nossa sociedade. Essas pessoas
são enviadas de Satanás e só querem
estragar tudo. Qual é a engenharia que
pode acabar com este sofrimento? Temos que começar a rolar cabeças…
em todo lado!
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OPINIÃO
Pensamentos Que Não São Meus

Raúl Domingos na Santa Sé!

PEDRO FAELA (Mestre e
Doutorando em Direito)
Pedrofaela@gmail.com
Pode parecer cábula do que muitos já disseram e vão dizendo sobre a
nomeação de Raúl Domingos, político
nacional, conforme o comum do discurso de muitos, da oposição (entendo eu oposição ao partido no poder).
Mas, como a rubrica denomina-se
“Os pensamentos que não são meus”,
parece fazer sentido dizer o que os donos dos pensamentos, possivelmente,
não conseguem fazê-lo, ou não têm
ou não sabem, ou mesmo não conseguem como dizer, onde em nome
de tantos aparecemos a actuar numa
espécie de “porta-voz dos sem voz”, a
dizer o que lhes vem na alma.
Desta vez queremos “dizer” ou falar da indicação, pelo Presidente da
República, de Raúl Domingos, presidente do PDD, antigo negociadorchefe do Acordo Geral de Paz, pelo lado
da Renamo, e igualmente antigo n.º 2

daquele partido na oposição, ao cargo
de Embaixador Plenipotenciário de
Moçambique junto da Santa Sé, a Sede
da Igreja Católica. Que país meu Deus!
Sim,“que país meu Deus”, isto porque o
local onde Raúl Domingos foi indicado
para representar o país não é apenas
um local, fará a diplomacia que tradicionalmentesefaznumpaístidocomocomum (qualquer país), que é fazer política, actuar em aspectos económicos,
sociais, desenvolvimentistas ou outros
(não entendo nada de diplomacia);
cooperação internacional ou mesmo
coexistência pacífica. É um território
que igualmente representa a “sede da
fé cristã mundial”, cuja presidência está
a cargo do Papa Francisco.
Assume-se que terá consigo mais
actividades, principalmente as de
transportar a imagem de que o país
prima pela paz, e não só.
A Santa Sé (Vaticano) é um local
onde para além de parecer deve-se
ser, e eis que o Chefe de Estado entendeu conduzir o político, que nos parece não ser qualquer político, alguém
que já almejou concorrer ao posto que
o nomeante ocupa, para representálo e por consequência representar ao
país. Uma verdadeira ousadia!

Ousadia não por ter nomeado alguém que foi potencial adversário em
pleitos anteriores, mas efectivamente
pela“tradição”que o país nos habituou
na política nacional, onde funciona a
teoria de que“quem ganha leva tudo”,
que até faz parte da regra do jogo,
mas como o próprio nomeado disse
numa entrevista à comunicação social,
na Beira, parece que os ventos estão
a rumar a bom porto, pois, segundo
o nomeado, a sua indicação estaria
consentânea com o discurso do Presidente, na tomada de posse para o seu
primeiro mandato, onde referiu que as
boas ideias (desempenho) não devem
estar atreladas a cores partidárias.
O acto em si, embora para os
mirones pareça ter sido tardio, mas,
como o provérbio popular diz, “vale a
pena mais tarde do que nunca”.
Sim, pode ter sido tardia a indicação
do político Raúl Domingos, mas o passo foi dado e vai trazer muita diferença
no pensar político. Estamos a falar da
apetecível inclusão política, a necessidade de reconciliação, onde todos os
cidadãos nacionais podem participar
na governação ou administração do
Estado ou mesmo da coisa pública.
Aindicaçãodopolítico(naoposição)

ao posto em causa (representante do
Chefe de Estado e, por consequência, do Estado Moçambicano no
estrangeiro, neste caso no Vaticano)
pode significar a mudança de paradigma do que nos é comum, o que já
é muito bom. Porém, a amostragem
só pode pecar por ser bastante ínfima,
mas o acto em si revela a concretização
da desejada inclusão política, reconciliação, valorização do potencial de cada
moçambicano no fazer Moçambique.
Aliás, sobre esta matéria (contribuição
de cada moçambicano) parece fazer
sentido que a militância política, em
alguns postos, não constituísse um
impasse para o aproveitamento do
potencial de qualquer um, a bem da
nação que é de todos.
Indo ao espírito constitucional
vertido no artigo 8º da Constituição
da República de Moçambique, que
prescreve o princípio da unicidade do
Estado, parece a indicação fazer jus a
este. Outrossim, parece fazer jus a ideia
de que todos os cidadãos nacionais
devem contribuir com o seu empenho, desempenho, consciência e mais
no desenvolvimento do país, o que se
parece com a intensão que pode ter
ditado a indicção em causa.

Quando se dizia peca por ser escassa
é mesmo para incentivar os actores
políticos e gestores do Estado, a vários
níveis, a entender que a filiação políticopartidária não deve ser uma barreira ao
desenvolvimento, daí ser de assumir
que a atitude do Chefe de Estado tratase de um acto louvável, no sentido de
descobrir mais moçambicanos que,
independentemente das cores da sua
militância, mas se o seu potencial assim
o disser e recomendar, fossem trazidos
a postos de género ou outros tantos.
Em ciência, a diversificação de ideias conduz a obtenção de melhores
resultados (muita das vezes), no pressuposto de que pode ser uma ideia
desfasada ao tema, mas pode trazer
uma reflexão que até pode enriquecer
o tema em debate em outros aspectos
que não sejam necessariamente pela
sua cientificidade.
O país tem muitos quadros, que até
podem não estar ligados à política activa, mas podem trazer um contributo
para o bem desta Pérola do Índico.
Vamos repensar no nosso Moçambique, onde todos se achem úteis e
contribuintes, sendo que a nomeação
de Raúl Domingos constitua este desiderato.

Um olhar à nossa Administração Pública

Riscos militares de Moçambique

Fronteira Marítima de Moçambique (6)
PEDRO MUFUUKULA (PhD)
E-mail: plavieque@gmail.com
Juridicamente, «a Plataforma Continental de um Estado costeiro compreende o leito e o subsolo das áreas
submarinas que se estendem além do
seu mar territorial, em toda a extensão
do prolongamento natural do seu território terrestre, até ao bordo exterior
da margem continental, ou até uma
distância de 200 milhas marítimas
das linhas de base a partir das quais
se mede a largura do mar territorial,
nos casos em que o bordo exterior da
margem continental não atinja essa
distância» (CNUDM, artigo 76, § 1).
Com fundamento nesta definição, a
Plataforma Continental Jurídica pode
englobar as feições fisiográficas conhecidas como plataforma, talude e
elevação continentais, e em algumas
circunstâncias até mesmo algumas
regiões da planície abissal. Entretanto,
o conceito que se tem desta definição
não se aplica à massa líquida sobrejacente ao leito do mar, mas apenas ao

leito e ao subsolo desse mar.
Para os cientistas, a Plataforma Continental Geomorfológica é uma área
plana, com um relevo muito suave
e gradiente sempre inferior a 1:1000;
mundialmente, está limitada a profundidades menores que 460 metros, com predominância de profundidades inferiores a 185 metros, razão
pela qual comummente se utiliza a
isóbata de 200 metros como o limite
da Plataforma Continental Geomorfológica; a sua largura varia de poucas
milhas marítimas a mais de 200; a sua
borda externa – ou quebra da plataforma – é marcada quando o gradiente passa, bruscamente, de menos
de 1:1000 para mais que 1:40 (Fonte:
Revista Brasileira de Geofísica, Vol. 17,
n° 1, Março de 1999, São Paulo).
JOSÉ LOPES (2014:19) escreve que
mercê do seu sofisticado manancial
de informação e conhecimento, a
África do Sul antecipou-se aos outros
Estados costeiros com interesses no
Canal de Moçambique quando, em
2009 e 2013, submeteu à Comissão
das Nações Unidas sobre os Limites
da Plataforma Continental (CLCS) a
informação necessária à solicitação

de direitos marítimos sobre vastas extensões da sua plataforma continental – de facto, com um golpe de asa
jurídico-geológica, podendo tornar-se
no país com os domínios geográficos
mais extensos em África.
Esta próxima primazia sul-africana no
ranking das superfícies em África ficará a
dever-se à reivindicação da África do Sul
sobre duas extensões das suas plataformas continentais: uma, em tandem
com a França (Corzot), relativamente às
ilhas sub-antárcticas no extremo-Sul do
Índico (Ilhas Marion e Prince Edward), a
outra visando a extensão da plataforma
em volta de toda a sua margem continental, incluindo numa adjacência de
Moçambique; tudo somado, estas extensões marítimas andam na ordem
dos 2 milhões de km2, o que significa
duplicar o seu actual território marítimo;
segundo o Governo sul-africano, estas
extensões, solicitadas no âmbito da
Operação Phakisa lançada pelo Presidente Jacob Zuma, em Julho de 2014,
poderão contribuir com 17 biliões de
dólares para o Produto Interno Bruto
(PIB) sul-africano.
A reivindicação sul-africana admite
na sua nota diplomática que «algumas

porções da presente submissão dizem
respeito a áreas sob disputa ou, pelo
menos, a áreas onde persistem matérias não resolvidas.
A leste, a África do Sul tem uma
fronteira marítima não resolvida com
Moçambique e, a oeste, a África do
Sul tem uma fronteira não resolvida
com a Namíbia» (nota da República
da África do Sul, submetida em 19 de
Novembro de 2013, como emenda à
Submissão Parcial efectuada em 2009,
junto da Comissão sobre os Limites da
Plataforma Continental). Entretanto,
para além da África do Sul, praticamente todos os Estados costeiros da
SADC submeteram reivindicações
preliminares relativas a extensões das
suas plataformas continentais.
Moçambique poderá acrescentar
70 mil km2 ao seu território marítimo
caso seja aceite pela ONU a proposta
de extensão da plataforma continental e conclua com sucesso as negociações em curso com a África do Sul.
Moçambique apresentou em 7 de
Julho de 2010 uma proposta visando
o direito de somar 150 às actuais 200
milhas náuticas da sua plataforma
continental. A extensão marítima actu-

almente pretendida por Moçambique
localiza-se entre Mozambique Ridge e
o Madagascar Plateau, no que parece
ser um prolongamento dos fundos
geológicos da margem continental
do Terraço de Inharrime e do Terraço
Central.
O presidente da Comissão de Peritos para a Determinação e Delimitação da Plataforma Continental em
Moçambique, Mussa Achimo, afirmou ser intenção de Maputo incidir a
proposta de extensão da plataforma
continental apenas na zona Sul do
país. «O cenário mais optimista é que o
país poderá ter mais 70 mil quilómetros quadrados», disse Mussa Achimo
(Fonte: <https://expresso.pt/africa/
mocambique-pede-mais-70-mil-kmde-territorio=f414863>. Acesso em 4
de Junho de 2020).
Moçambique
apresentou
à
Comissão de Limites da Plataforma
Continental da ONU uma proposta de
extensão da plataforma continental,
visando alargar as fronteiras marítimas
do país em algumas zonas para lá do
limite de 200 milhas (cerca de 321
quilómetros) que compreendem a
sua Zona Económica Exclusiva (ZEE).
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NACIONAL
A nova Tabela Salarial Única,
mais conhecida por TSU, não veio
como solução do custo de vida,
esclarece o Presidente da República, Filipe Nyusi, no discurso após a
sua homenagem pelo partido Frelimo pela eleição de Moçambique
a membro não permanente do
Conselho de Segurança das Nações Unidas. Quanto à existência
de inconformidades na aplicação
da TSU para o Aparelho do Estado, Filipe Nyusi esclareceu que o
Governo está a trabalhar para corrigir as falhas e pediu calma aos
funcionários públicos, apelando
para que "não fiquem em pânico,
porque ninguém ficará sem salário". Por outro lado, o Chefe de
Estado pediu aos moçambicanos para não perder o foco, pois
“sabemos o que está a acontecer,
e neste momento lamentar não
é a solução, outrossim, aumentar
a produção, retornando, para o
efeito, ao programa de produção
acelerado de alimentos implementado nos anos 2017, 2018
e 2019, quando os parceiros de
cooperação internacional deixaram de financiar o Orçamento
do Estado por causa das “dívidas
ocultas”.

TSU não veio resolver custo de vida
- Esclarece o Presidente da República, Filipe Nyusi, na sua homenagem pelos membros da Frelimo por se ter conseguido elevar Moçambique a membro
não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas
- Quanto à existência de inconformidades na aplicação da TSU para o Aparelho do Estado, Nyusi pede calma aos funcionários públicos, apelando que "não
fiquem em pânico, porque ninguém ficará sem salário"
disse Nyusi.
Com efeito, destacou a contribuição dos diplomatas na realização
deste marco e, do mesmo modo, reconheceu a colaboração dos parceiros
internacionais, multilaterais e a SADC.
O Chefe de Estado alertou para a
responsabilidade de todos, aludindo
que a presença de Moçambique no
Conselho de Segurança da ONU vai
exigir não apenas dos embaixadores,
mas também da Frelimo, por ser a
força política que suporta o Governo.
“Já estamos lá, mas o desafio é
enorme. Este é um grande desafio,
aceitamos o desafio que nos foi proposto, vai ser tempo de muita pressão,
e, por isso, é momento para provar se
realmente merecemos ou não esta
empreitada que assumimos”, referiu.

ATALIA CAVELE
Email: caveleataliasilva@gmail.com

TERRORISMO
Presidente da Frelimo

A nova Tabela Salarial Única inserese na reforma salarial da Administração Pública, lançada em Junho findo
pelo Presidente da República, com o
objectivo de valorizar, atrair e reter os
melhores quadros e acabar com as
discrepâncias de salários entre funcionários e agentes do Estado.
Com a reforma, a visão é de fazer
com que cada funcionário ou agente
do Estado passe a auferir aquilo que
merece, e onde a evolução profissional
não vai depender apenas do tempo
de carreira, do nível académico, mas
também do empenho e mérito no
desempenho das funções.
Aprovada pela Lei número 05/2022,
de 14 de Fevereiro, a reforma salarial na
Administração Pública define as regras
e os critérios para a remuneração dos
servidores públicos, dos titulares ou
membros dos órgãos públicos, dos
titulares e membros dos órgãos da
Justiça, e aprova a Tabela Salarial Única
aplicável, incluindo a tabela salarial
das Forças de Defesa e Segurança de
Moçambique.
O documento prevê ainda os subsídios a serem aplicados na Administração Pública. Pretende-se com esta reforma, entre outros resultados, garantir
a estabilidade dos recursos humanos
do Estado, a estabilidade e profissionalização da Administração Pública, uma
melhor gestão dos recursos humanos,
financeiros e patrimoniais do Estado, e
o equilíbrio entre as diferentes carreiras
profissionais da Administração Pública
e maior valorização das carreiras profissionais e de conhecimento.
No entanto, na terça-feira passada,
o ministro da Economia e Finanças,
Max Tonela, disse que apesar dos
constrangimentos observados no
seu primeiro mês de implementação,
o Governo vai continuar a usar o pro-

cedimento para o pagamento dos
salários, tendo como prioridade os
funcionários do Estado que recebiam
o salário mínimo, que passou agora
de 4.656 meticais (71 euros) para 8.756
(134 euros).
"Uma vez que a lei está em vigor,
vamos prosseguir com o pagamento
de salários relativos ao mês de Julho",
frisou Max Tonela, acrescentando que,
no caso dos funcionários que não
foram abrangidos pela nova tabela
devido a inconformidades, os pagamentos serão feitos logo que possível,
com efeitos retroactivos.

muitas tabelas. Não vamos desistir,
mas sim acertar”.
Ainda sobre o custo de vida, o estadista moçambicano alertou que os
donativos não são a solução definitiva,
como frequentemente tem acontecido quando ocorrem ciclones e cheias.
“Eu gostaria que trabalhássemos
para reduzir as importações; reduzindo as importações vamos ter capacidade para resolver as nossas preocupações, porque a subida do combustível
deve ser suportada por algum dinheiro”, exortou.

Neste capítulo, o Presidente da
República e Comandante-chefe das
Forças de Defesa e Segurança fez saber que o inimigo tem estado a ser
bem atacado e em debandada e com
muitos feridos.
Para elucidar, Filipe Nyusi apontou a
recuperação da base Katupa, anteriormente ocupada pelos terroristas.
Para o efeito, apelou aos jovens
para mobilizarem outros jovens, no
sentido de não se deixarem levar por
propostas de aderir aos grupos de insurgentes, como aconteceu no último
ataque, em que os inimigos foram jovens recrutados para irem atacar a sua

própria aldeia.
“Portanto, vamos estar vigilantes
porque os recrutamentos estão a
acontecer um pouco por todo o lado”,
alertou o Chefe de Estado.
Por sua vez, o Secretário-geral da
Frelimo, Roque Silva, considerou a
saudação a Filipe Nyusi como um
reconhecimento colectivo da sua
entrega, que culminou com a eleição
de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança
da ONU.
“A eleição de Moçambique a membro não permanente do Conselho de
Segurança é fruto de todo um trabalho que já vinha sendo levado a cabo
depois da candidatura de Moçambique pelo Presidente Filipe Jacinto
Nyusi”, avançou.
Roque Silva acrescentou que alguns
pessimistas não acreditavam nas capacidades do Presidente da República.
Entretanto, “o Governo e outros
tinham discursos mais positivos, e desta forma conseguiram juntar todas
as sensibilidades e juntos provarmos
que, afinal, somos capazes de vencer
até aquilo que parece difícil”, destacou.
“Sabemos que a nossa missão será
difícil, trabalhar para reunir consensos,
num mundo bastante adverso, onde
a questão da paz ainda é um desafio. A questão do desenvolvimento
económico-social ainda é um desafio,
mas estamos certos de que com a
liderança dos que estarão lá a nos representar saberão cumprir muito bem
esta tarefa”, afirmou Roque Silva.

ELEIÇÃO DE MOÇAMBIQUE
NÃO FIQUEM EM PÂNICO
Discursando na sede do partido
Frelimo, na capital do país, o presidente do partido e da República falou
da complexidade do processo, que
começou no ano passado e só este
ano terminou.
Relativamente às incongruências
verificadas neste processo, Filipe Nyusi
esclareceu que o Governo não quis
que elas existissem, mas decorrem do
próprio processo de montagem.
"A equação que dita os salários tem
muitas variáveis e têm de ser harmonizadas de forma que se evitem desequilíbrios no processo de aplicação daTabela
Salarial Única”,disse o Chefe de Estado.
"Isto não é um exercício fácil, mas
nós vamos sempre vigiar para que
possa acontecer e reduzir o sofrimento
dos moçambicanos", referiu Filipe Nyusi, reiterando que se trata de um processo inacabado e que "vai ser aperfeiçoado. O importante é a intenção e
impacto que vai ter nas nossas vidas".
Por outro lado, asseverou que “o
processo de alinhamento não é linear,
porque são sectores diferentes e eram

Sobre a eleição de Moçambique a
membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Chefe de Estado disse ser um
ganho construído por várias gerações
de moçambicanos.
“Este é um ganho dos moçambicanos, transmitido de geração para
geração, pois não há nenhuma vitória
que se constrói no dia do jogo. Treinase primeiro, faz-se jogo de rodagem,
torneios iniciais e depois chega o dia
do jogo. Entretanto, o que nós fizemos
foi o dia do jogo”, explicou Filipe Nyusi.
O Presidente da República referiu
ainda que o país não teria sido eleito
membro não permanente das Nações Unidas se Moçambique e o seu
Governo não tivessem agido de forma
assertiva, principalmente no que concerne à componente de segurança.
“A Frelimo mostra que nem sempre
o populismo faz vitórias. As pessoas
ou os países, ou as instituições que tomam uma posição firme na sua linha
editorial oferecem alguma confiança
e estabilidade para todo tipo de actividades que fazem ou pretendem fazer”,

Chefe de Estado determina revisão
da Comissão de Facilitação e
Segurança Aérea
O Presidente da República, Filipe Nyusi, determinou quinta-feira, através
de Decreto Presidencial, a revisão da composição e funcionamento da
Comissão de Facilitação e Segurança Aérea.
A Comissão de Facilitação e SegurançaAérea,abreviadamentedesignada
FAL/SEC, criada pelo Decreto nº 55/2003
de 24 de Dezembro, é o órgão interministerial de coordenação, promoção e
estabelecimento das condições de facilitação e segurança aérea.
Segundo um comunicado de imprensa enviado na nossa Redacção, a
Comissão de Facilitação e Segurança
Aérea é composta pelos ministros que
superintendem a área da Defesa Nacional, como presidente; o ministro que
superintende a área dos Transportes,
vice-presidente, e ainda pelos ministros

que superintendem a área do Interior, a
área dos Negócios Estrangeiros, a área
doTurismo e a área da Saúde.
A FAL/SEC integra também o director-geral do Serviço de Informações e
Segurança do Estado e o presidente da
AutoridadeTributária de Moçambique.
Segundo a nota de imprensa da
Presidência da República, compete à
Comissão Interministerial de Reforma
na Administração Pública (CIRAP) aprovar o Estatuto Orgânico da FAL/SEC,
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da publicação do
Decreto Presidencial.
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De visita a Moçambique, a Subsecretária dos Estados Unidos da
América para Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos no
Departamento de Estado disse à
imprensa, no final do encontro com
Filipe Nyusi, que os EUA estão empenhados em apoiar Moçambique
a construir a sua resiliência e a combater todos os males que tem enfrentado, particularmente o terrorismo que afecta a província de Cabo
Delgado, desde Outubro de 2017.
Pretendem ainda ajudar Moçambique a prevenir e combater conflitos,
e desse modo construir uma estabilidade de longo prazo. Para o efeito,
Urza Zeya fez saber que o Presidente
Joe Biden escolheu Moçambique
como um dos países africanos parceiros para beneficiar do programa
dos Estados Unidos de promoção da
estabilidade.
Assim, no primeiro ano de implementação do programa, Moçambique vai receber dos EUA 13.7 milhões de dólares para a reconstrução
das infra-estruturas destruídas pelos
terroristas em Cabo Delgado, promover a formação de jovens e reforçar
a organização e resiliência das comunidades, particularmente as desfavorecidas.
A Subsecretária americana para a
Segurança Civil, Democracia e Direitos
Humanos referiu ainda que os EUA
pretendem também contribuir para a
promoção do desporto e na conclusão
efectiva do processo de desmobilização,
desarmamento e reintegração (DDR)
dos antigos guerrilheiros da Renamo.
“Os Estados Unidos continuam, portanto, o maior parceiro de cooperação
de sempre de Moçambique”, frisou
Urza Zeya, acrescentando que no ano
passado os EUA disponibilizaram mais
de 516 milhões de dólares em apoio

Em Moçambique

EUA reforçam apoio
no combate ao terrorismo
Os Estados Unidos da América (EUA) intensificam o apoio a Moçambique na prevenção e combate ao terrorismo
em Cabo Delgado, no âmbito do programa do Presidente americano denominado“Estabilidade”, que visa potenciar novas oportunidades e estratégia de prevenção de conflitos, construindo assim uma Nação próspera, mais
segura e melhor para todos. Com efeito, a Subsecretária para Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos
no Departamento de Estado dos EUA, Urza Zeya, anunciou quarta-feira, no final do encontro que manteve com o
Presidente da República, Filipe Nyusi, o desembolso, ainda este ano, de 116 milhões de dólares.

Urza Zeya, SE para Segurança Civil, Democrácia e DH no Departamento de EUA

a Moçambique, particularmente na
área de saúde.
Urza Zeya salientou ainda que o seu
país está comprometido em continuar

a trabalhar com Moçambique, com o
Governo e com a Sociedade Civil para
apoiar a resiliência das comunidades.
Na ocasião, Urza Zeya anunciou que

os EUA irão desembolsar 167 milhões
de dólares de assistência a Moçambique. “Isto fará com que o total de assistência a Moçambique seja 167 milhões de dólares só este ano”, destacou.
Através do programa Estabilidade,
os EUA estarão a apoiar cerca de 850
mil pessoas afectadas pelo terrorismo
em Cabo Delgado, ora em regresso
às zonas de origem de forma gradual
para reconstruir suas vidas, assim
como dotar o Governo de capacidade financeira para mitigar as causas
que levam os jovens a enveredar pelo
caminho da guerra e prestar assistência social nas área de saúde, abastecimento de água e segurança alimentar
e nutricional.
Com a Sociedade Civil, a parceria
dos EUA visa melhorar a participação
pública dos cidadãos em processos
políticos, prevenir e combater os casamentos prematuros e empoderar a
sociedade, sobretudo os jovens, para
resistir aos aliciamentos dos grupos
terroristas.
Entretanto, Urza Zeya disse haver outro factor desestabilizador de
Moçambique, apontando o conflito

Nomeação de Raúl Domingos

Moçambique a caminho da prosperidade
- Declara Mirko Manzoni, Enviado pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para Moçambique e Presidente do Grupo de Contacto
O Enviado pessoal do SecretárioGeral das Nações Unidas para
Moçambique e Presidente do Grupo de Contacto, Mirko Manzoni,
elogia o Presidente da República,
Filipe Nyusi, pela nomeação de
uma figura-chave da oposição,
Raúl Domingos, como Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário junto da Santa Sé, pelo seu
empenho contínuo na construção
de um Moçambique diferente.
“Com esta paz, Moçambique está
no caminho para um futuro mais
próspero”, declara Mirko Manzoni.

Com efeito, o Presidente da República exonerou, através de Despacho
Presidencial, Sérgio Nathú Cabá do
cargo de Embaixador Extraordinário
e Plenipotenciário da República de
Moçambique junto da Santa Sé. Em

outro Despacho Presidencial separado, o Chefe de Estado nomeou Raúl
Manuel Domingos para o cargo de
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Moçambique junto da Santa Sé.
Pelo feito, o Enviado pessoal do
Secretário-Geral das Nações Unidas
para Moçambique e Presidente do
Grupo de Contacto endereçou, terçafeira, uma mensagem a Filipe Nyusi,
declarando que a nomeação de uma
figura-chave da oposição, Raúl Domingos, como Embaixador Extraordinário
e Plenipotenciário junto da Santa Sé
é um momento histórico para o país,
pois marca a primeira vez que um
membro da oposição é nomeado embaixador, um cenário inimaginável há
poucos anos.
Para Mirko Manzoni, “esta é mais

Mirko Manzoni

Raul Domingos

entre a Rússia e Ucrânia que veio causar uma grande insegurança alimentar
a nível global e deslocamento de pessoas.
Na mesma conferência de imprensa, a Subsecretária falou da guerra entre a Rússia e Ucrânia, particularmente
das suas consequências para mundo,
incluindo Moçambique.
“Neste momento, milhões de
pessoas no mundo são vítimas dos
ataques russos contra a Ucrânia, que
estão a destruir, entre outras infra-estruturas, centros e equipamentos de
produção e armazéns de comida.
A Rússia bloqueou também as exportações da Ucrânia a partir do Mar
Negro”, esclareceu Urza Zeya.
Por isso, disse, enquanto a Rússia
continuar com esta guerra milhares de
pessoas, localizadas fora das fronteiras
da Europa, irão continuar a sofrer pelos
efeitos e com o aumento da insegurança alimentar. E para mitigar esses
efeitos, a Subsecretária fez saber que
o Governo americano pediu autorização ao Congresso para apoiar em cinco biliões de dólares o Mundo inteiro.
Esta verba inclui 160 milhões de
dólares a serem canalizados para garantir a segurança alimentar no Mundo e para os países africanos na sua
maioria, incluindo Moçambique.
“A nossa parceria com Moçambique é profunda e diversificada”, concluiu Urza Zeya.
Entretanto, a visita de Urza Zeya a
Moçambique terminou domingo,
tendo rumado para Namíbia.
Durante a sua visita ao país, a Subsecretária promoveu parcerias entre
os EUA e África sobre segurança alimentar e assistência aos refugiados, o
respeito pelos direitos humanos, incluindo o fortalecimento da governação
democrática, e abordou o tráfico da
fauna bravia.

uma evidência dos avanços que têm
sido feitos pelo Governo para construir
um Moçambique mais inclusivo e é
um exemplo do compromisso contínuo com o processo de paz e reconciliação nacional”.
Acrescenta que a importância que o
Governo atribui à inclusão também foi
evidente ao longo da implementação
do Acordo de Maputo de Paz e Reconciliação Nacional.
“Nos últimos dias, mais trinta e seis
desmobilizados da Renamo assumiram funções na Polícia da República
de Moçambique. O sucesso deste
processo de paz mereceu elogios internacionais pela abordagem holística
e inclusiva em cada estágio de sua implementação”, lê-se na declaração do
Enviado pessoal do Secretário-Geral
das Nações Unidas para Moçambique
e Presidente do Grupo de Contacto.
Com efeito, Mirko Manzoni sublinha
que“elogiamos o Presidente Nyusi e as
Partes, pelo seu empenho contínuo
na construção de um Moçambique
diferente. Com esta paz, Moçambique
está no caminho para um futuro mais
próspero”.
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Custo de vida não deve conduzir a vandalismo
- Apela Secretário-geral da Frelimo aos membros, simpatizantes e à população da província de Maputo, durante a visita de três dias que terminou sábado, na Matola
O Secretário-geral da Frelimo,
Roque Silva Samuel, afirmou que
a alta do custo de vida não deve
levar os cidadãos a pautarem pela
violência ou pelo vandalismo, mas
sim a pensar em buscar ideias para
ajudar a identificar soluções que
ajudem a minorar a situação que o
país e o mundo estão a viver, face
à actual situação imposta pelo impacto da Covid-19, o conflito entre
a Rússia e Ucrânia, os desastres
naturais, entre outros. Falando em
sessão extraordinária do Comité
Distrital da Manhiça e Marracuene,
alargada a outros quadros, incluindo líderes religiosos, AMETRAMO
e empresários, no quadro da visita
de três dias à província de Maputo,
terminada sábado, na Matola,
Roque Silva desafiou o empresariado a acreditar cada vez mais nas
capacidades internas de superação
e de resiliência, guiados sempre na
forma corajosa como o Presidente
Filipe Nyusi enfrenta com sucesso
os mais difíceis desafios do país.

No início da visita de trabalho de
três dias que efectuou à província de
Maputo, Roque Silva disse que o objectivo era de acompanhar de perto o
processo preparatório do XII Congresso da Frelimo.
“Como devem saber, terminaram
as eleições internas a nível das células
e neste momento decorrem as conferências a nível dos círculos, seguindo
depois a nível das localidades, zonas,
distritos, provincial, até à realização do
Congresso. É importante que se compreenda no terreno como é que este
processo está a decorrer”, acrescentou.
Roque Silva disse que “a ideia é compreender como é que este processo está
a consolidar o sistema de organização e
funcionamento do partido, mas, sobretudo, como é que os membros estão a
viver este ambiente de festa, consolidando a união e coesão, que são elementos
fundamentais para o crescimento da
nossa gloriosa Frelimo e do processo de

Roque Silva, SG da Frelimo

desenvolvimento do país em geral, pois
o fim último da nossa existência como
partido é o bem-estar do povo”.
Ainda no primeiro dia da visita, o
Secretário-geral do partido orientou
a reunião do Secretariado do Comité
Provincial, alargada a outros quadros,
a reunião com as organizações sociais
do partido e a reunião dos secretariados dos comités de círculo e células.
No segundo dia, Roque Silva escalou
o distrito da Manhiça, onde informou
queoGovernotemestadoatomarmedidas que minimizam o custo de vida,
sem as quais o cenário seria mais crítico.
Nessecontexto,defendeuperanteos
membros, simpatizantes e população
em geral a tomada de medidas mais
duras para conter a onda de acidentes
de viação que tendem a agravar-se
nas estradas do país, causando vítimas
humanas, bem como a destruição de
infra-estruturas públicas e privadas.
Entre essas medidas, Roque Silva
apontou uma dura intervenção da
Polícia de Trânsito na fiscalização
rodoviária permanente e não sazonal,

rigor nas escolas de condução, penalização severa aos infractores, o que
pode contribuir para a tomada de
consciência de cada condutor que se
mete nas estradas nacionais.
“Temos estado a dizer que é preciso ampliar as estradas, é necessário sim,
mas não é só isso que vai acabar com
esta onda de sinistralidade rodoviária,
enquantoestamaneiraindisciplinadade
conduzir continuar. Com este comportamento irresponsável de alguns condutores, mesmo ampliando a estrada o
sangue vai continuar a ser derramado",
lamentou o Secretário-geral da Frelimo.
Roque Silva afirmou ainda que é
preciso que as pessoas deixem de conduzir embriagadas, a alta velocidade,
evitar as ultrapassagens irregulares e
outras irregularidades, como forma de
travar o derramamento de sangue nas
estradas moçambicanas.
Num outro desenvolvimento, o
Secretário-geral da Frelimo condenou
os actos de justiça pelas próprias mãos
que de forma recorrente se têm registado em algumas povoações do distri-

to da Manhiça, afirmando que zangar
e por isso enterrar pessoas vivas é uma
das piores crueldades que a sociedade
pode testemunhar com tristeza.
Aliás, Roque Silva desafiou o distrito
da Manhiça para não aceitar este fenómeno, apelando que“façam um grande
movimentopopulardecondenaçãodisso. Em todas as vossas reuniões devem
dizer isso não queremos na Manhiça,
nem queremos no nosso país".
Por outro lado, o Secretário-geral da
Frelimo fez saber que o Presidente Nyusi está a lutar muito pela construção
da paz efectiva, e isso deve começar
na família, evoluindo pelo bairro e
estender-se pela aldeia.
Para Roque Silva, só assim o país pode
viver a verdadeira paz social e estaremos
a contribuir para a paz mundial, acrescentando que não se pode falar de paz
com esse tipo de comportamento.
REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS
No prosseguimento da visita que
efectuou à província de Maputo, o

Secretário-geral da Frelimo reuniu
sexta-feira cerca de 100 empresários
daquela província, centrado na troca
de impressões sobre os desafios de
desenvolvimento económico do país.
Na ocasião, Roque Silva disse aos
cerca de 100 empresários presentes
no encontro que, sendo a Frelimo
o partido que governa o país e que
tem a responsabilidade de influenciar
o Governo na definição de políticas
económicas, que possam acelerar o
desenvolvimento, é sempre bom que
busque a visão daqueles que no diaa-dia lidam com a vida económica do
país, ou seja, com a classe empresarial.
O Secretário-geral lembrou que a
pandemia da Covid-19, a subida do
preço dos combustíveis, o conflito
Rússia-Ucrânia trouxeram novos desafios às economias de todos os países
do mundo, com impacto na vida dos
cidadãos e nas projecções do crescimento económico, o que requer uma
abordagem mais arrojada na busca
de caminhos que não nos levem a um
colapso económico, onde o papel do
sector empresarial deve estar orientado
na imaginação e na criatividade, atento
ao vasto leque de potencialidades e de
oportunidades que o país oferece.
Roque Silva desafiou o empresariado a acreditar cada vez mais nas nossas capacidades internas de superação
e de resiliência, guiados sempre na forma corajosa como o Presidente Filipe
Nyusi enfrenta com sucesso os mais
difíceis desafios do país.
No entanto, no encontro foram
levantadas questões como as altas
taxas de juros aplicadas pela banca nos
créditos para o investimento, a melhoria das condições das vias de acesso a
alguns pontos turísticos, entre outras.
O empresariado da província de
Maputo enalteceu o gesto do Secretário-geral do partido, ao criar este
fórum de debate e pelo ambiente de
abertura vivido na sala.

No Município da Matola

Igreja Velha Apostólica inaugura maior capela de Moçambique
A IgrejaVelha Apostólica em Moçambique (OAC) inaugurou ontem, domingo, 24 de Julho, a maior capela da sua história em Moçambique e em África, com capacidade para acolher 5000 pessoas, incluindo um anexo com capacidade para 1000 pessoas em eventos sociais. Localizada no bairro de Sikwama, Município da Matola, província de Maputo, a cerimónia de inauguração da capela contou
com a presença de altos dirigentes do Estado moçambicano, convidados nacionais e estrangeiros, tendo sido celebrada com pompa e louvor a Deus por milhares de crentes, no local e em todo o país.
A inauguração, segundo um comunicado de imprensa enviado
à nossa Redacção, visa criar as
condições adequadas com vista a
proporcionar um ambiente de conforto e bem-estar aos crentes na
prática de actos religiosas.
“E porque esse desiderato constitui
uma das grandes prioridades, a Igreja

Velha Apostólica em Moçambique
vem implementando, em especial
nas últimas duas décadas, nos distritos apostólicos de Maputo-cidade
e província, Gaza, Nampula e Cabo
Delgado, sob a direcção do Amado e
Reverendíssimo Apóstolo Jaime César Matlombe”, lê-se no documento.
Este empreendimento gigantesco,

cujas obras iniciaram em 2015, refere
a nota de imprensa, marca o apogeu
de um longo processo de construção
de infra-estruturas que constituiu a
grande aposta do Reverendíssimo
Apóstolo Jaime César Matlombe, ordenado para o cargo a 17 de Junho
de 2001 e actualmente em final de
mandato, por aposentação.

Assim, nos últimos anos, a Igreja
Velha Apostólica em Moçambique,
nas regiões anteriormente referidas,
construiu um total de 40 capelas, para
além de diversas outras infra-estruturas, tais como hospitais, actualmente
sob gestão do Estado moçambicano,
unidades de produção de materiais
de construção, bem como o apetre-

chamento das capelas com equipamento indispensável para a prática
de culto.
Do rol de projectos futuros da
Igreja consta, entre outros empreendimentos, a construção de uma Universidade na Matola, bem como um
centro de saúde no Município de
Bilene, província de Gaza.
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CENTRAIS
GUSTAVO MAVIE
E-mail: gustavomavie@gmail.com
O que me traz à memória este
axioma chinês é a adopção do agora
popularmente chamado TSU, por iniciativa do Presidente Nyusi, visando
melhorar a remuneração dos funcionários públicos. Esta é para mim
uma das suas melhores INTENÇÕES,
a par com a sua iniciativa no empenho
pela busca da paz no Centro do país
que o levou a Gorongosa, e a par também com várias outras iniciativas de
índole humana, como a que está resultando na implantação de sistemas de
provimento de água potável nas zonas rurais, onde vive a maioria dos mais
de 30 milhões de moçambicanos.
É um facto sobejamente conhecido
que ao longo dos 47 anos decorridos
após ascenderem à independência, os
funcionários públicos foram uma das
classes muito mal pagas, salvo alguns
que beneficiaram de arranjos específicos, como os que eram nomeados
para cargos de PCA’s e Administradores não Executivos em algumas
empresas públicas ou participadas
pelo Estado.
São arranjos que visavam garantir
a qualidade de vida dos que eram indicados, mas que estava longe de ser
uma solução abrangente a todos os
funcionários.
O TSU é, portanto, a primeira vez
que se busca uma solução para todos
os funcionários públicos, incluindo os
que fazem parte do Governo. Por isso
é uma intenção louvável e que deve
ser acarinhada e aplaudida, e acima de
tudo APRIMORADA para que beneficie
justamente a todos os que têm direito.
É que a magreza dos salários no
Aparelho do Estado era tão má mesmo para membros do Governo como
os ministros, e até para o próprio Presidente da República e outros como os
presidentes dos Tribunais e outras instituições estatais.
Recordo-me que nos anos 90, um
jornalista da Lusa aqui em Maputo
disse-me, após saber quanto eu ganhava então como Chefe de Redacção,
que eu não tinha salário mas uma
esmola! É que os únicos que sempre
foram bem pagos entre os servidores
públicos são os PCA's e seus administradores. Mesmo estes não ganham
o mesmo, porque há os que o limite
dos seus salários é o céu. Ora, isto não
é normal e só prova que precisamos
adoptar uma nova política salarial no
país para acabar com esta desordem.
Portanto, o TSU surge como uma
forma de fazer justiça aos funcionários
públicos e de atrair ou reter os que são
mais qualificados que antes preferiam
ir trabalhar para empresas privadas ou
criar o seu próprio negócio, como o fizeram alguns cujos nomes não podem
caber neste artigo.
Mas como todas as plantas novas
que se começam a plantar, nota-se
que o TSU tem muitas lacunas, erros
ou falhas que deverão ser agora aprimorados para que seja abrangente
e não deixe ninguém elegível por
fora. Para além de haver indicações

TSU deve abranger todos funcionários
no activo e reformados
“Dai-me a liberdade absoluta de pensar, falar e argumentar de acordo com a minha consciência, acima de todas as outras liberdades”, John Milton, escritor
inglês que viveu entre o ano de 1607 e 1779.
“Os idosos são as nossas bibliotecas vivas”, Samora Machel (1933-1986)
O livro de sapiência popular chinesa diz que o que mais conta na vida são as boas intenções, porque quando são postas em prática beneficiam os
visados e há vezes que salvam milhares ou mesmo milhões de vidas que podiam perecer.

de que nem todos os elegíveis foram
enquadrados, cometeu-se o erro de
EXCLUIR, deliberadamente ou não, os
reformados, cujos SALÁRIOS eram até
agora pagos por EQUIPARAÇÃO aos
dos vencimentos dos funcionários no
ACTIVO.
Ora, a actual exclusão dos reformados do TSU é o mesmo que condenálos a continuar a passar por maus
bocados, porque foram sempre malpagos já no activo e com esta exclusão
irão viver os MUITO poucos anos de
vida que ainda os restam na maior
agonia ainda, porque o actual elevadíssimo custo de vida faz com que
o seu poder de aquisição dos mesmos
bens e alimentos seja já quase NULO.
Para a maioria deles é mesmo nulo e
só quem tiver filhos que ganham bem
serão salvos.
Portanto, continuar a pagar-lhes
os mesmos míseros salários que
recebiam quando o custo de vida era
menos do que é hoje é o mesmo que
condená-los à morte mais rápida do
que a morte lenta em que já vinham
morrendo paulatinamente. Não estou
a exagerar. É REALIDADE.
Ora, o actual Estado ou Governo de
Nyusi não pode ser tão ingrato quanto
assim, porque boa parte dos actuais reformados são eles que criaram este país
lutando pela sua independência e que
defenderam das guerras quando ainda
era“uma nação bebé e muito frágil”.
Portanto, cabe a este Governo ga-

rantir que estes homens e mulheres
tenham uma vida menos atribulada
agora nesta fase derradeira das suas
vidas já muito mal vividas porque
sempre foram mal pagos, e que possam finalmente ter paz de espírito nos
poucos anos que ainda viverão.
Há funcionários cujas pensões são
tão baixas que mal podem comprar
a chamada cesta básica ao preço que
está agora. Só se houvesse lojas especiais onde pudessem comprar tal cesta
básica a preço de há 20 ou 30 anos!
Há que se incrementar a sua pensão.
E não se pode dizer que não há fundos, porque o Estado tem atribuído
até subsídios de sobrevivência aos
que não têm nenhum rendimento. E
como é que não pode dar um incremento aos que deram o máximo das
suas juventudes e vida adulta em prol
deste mesmo Estado?
Eles têm que ter motivos para se
sentir minimamente valorizados por
aqueles a quem deram esta grande
Pátria como um legado, e não ser por
eles condenados a morrer rápida e
tragicamente de fome e de doenças
depois de terem escapado morrer na
guerra da independência e das que
travaram contra as tropas que atacaram o nosso país sob a bandeira dos
regimes racistas que imperavam na exRodésia e na África do Sul.
Pagar bem aos reformados é garantir a transmissão do saber que acumularam aos jovens que agora estão

no leme do país. Não é por acaso que
o nosso sábio Samora Machel apregoava que os mais velhos são as nossas bibliotecas. As maiores empresas
japonesas prosperam e são mais competitivas e sempre inovadoras porque
valorizam os seus melhores técnicos
quando chegam à idade da reforma.
Empresas como a Toyota, Honda,
Panasonic e muitas outras quadruplicam os salários dos seus melhores
trabalhadores e técnicos quando
reformam e continuam a prestar assistência técnica e a desenhar novos
modelos para as suas empresas. As
suas novas ideias ou inovações ou
modelos são depois produzidos em
massa pelos jovens que estão a trabalhar naquelas empresas. É isto que faz
com que o Japão seja um dos países
mais inovadores e criativos. São inovações dos mais velhos que são aplicadas pelos mais novos.
A China é outro país que valoriza os
seus reformados e até há um Conselho
dos Anciões que assessora os jovens
que governam o país. O que os mais
velhos têm é a sapiência e só lhes falta
energia para aplicar as suas ideias. O
seu dever é transmiti-las aos mais novos
para que as implementem. Não são
inúteis como alguns jovens pensam.
Mas já entre nós, os reformados são
tratados como lixo e agora até se quer
pagar-lhes o mesmo que se pagava
antes quando o preço da farinha e
de carapau era metade ou menos de

metade do que custa agora. Por favor,
não os matem porque são os países
deste país que agora governam e
que será de todos os moçambicanos
de amanhã e de todo o SEMPRE se
souberem defendê-lo dos inimigos
de hoje, como esses jihadistas que
decapitam nossos compatriotas lá
em Cabo Delgado e os do futuro
que quererão certamente abocanhar
outras tantas riquezas de que o nosso
país foi abençoado em todas as 10
províncias.
OS PRIVADOS DEVEM ADOPTAR
TAMBÉM O SEUTSU E DEIXAR DE
PAGAR SALÁRIOS À BASE
DA RAÇA DOS
SEUSTRABALHADORES
Como dizia no primeiro artigo que
escrevi para elogiar o TSU, esta iniciativa deve ser o começo de uma grande
revolução salarial em Moçambique,
não só no sector público como deve
se fazer o mesmo no sector privado.
O Ministério do Trabalho deve regrar
para se evitar que se imponha no país
um colonialismo de negócios, e assim
se continue a pagar mal numa base
discriminatória.
Digo isto porque há empresas
estrangeiras que pagam mal aos
moçambicanos de raça negra fazendo o mesmo trabalho que é feito
por não negros e que ganham muito
mais só e tão-somente porque
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CENTRAIS
Em tempo real

Com a entrega de 500 carteiras escolares

Plataforma passa a gerir
obras públicas

Calisto Cossa tira
crianças do chão

O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH) lançou recentemente, em Nampula,
a Plataforma de Implementação e Monitoria de Projectos de Obras Públicas, uma ferramenta que vai ajudar
o pelouro na gestão e monitoria dos projectos em tempo real e de forma detalhada quanto ao seu nível de
execução física e financeira, incluindo o seu impacto.
O lançamento da plataforma enquadra-se no âmbito da realização do
8º Conselho Coordenador, que decorreu até sexta-feira, 22 de Julho, naquela
província.
Carlos Mesquita, ministro do pelouro, referiu na ocasião que, com esta
importante plataforma digital, o ministério será capaz de, a todo o momento,
avaliar o grau de execução dos objectivos e metas do Plano Económico e
Social e Orçamento do Estado.
Esta inovação tecnológica vai
igualmente permitir a avaliação do
Programa Quinquenal do Governo e
partilhar a informação com diferentes
actores, como sendo instituições do
Governo, parceiros de cooperação e
o público em geral. “A gestão fiável e
eficiente dos projectos é a nossa maior
ambição”, frisou aquele governante.
No decurso do 8º Conselho Coordenador, o ministro referiu-se ainda ao lançamento, na sexta-feira, 22 de Julho, em
Nampula, do Programa de Desenvolvimento Urbano do Norte de Moçambique, financiado pelo Governo e pelo
Banco Mundial, bem como à assinatura do Convénio de Regulação entre a
AURA e o Governo do Distrito de Mussoril, que visa estabelecer parceria eficaz
e de respeito mútuo entre a AURA, IP e
o Governo do Distrito de Mossuril, para
implementação de um regime regulatório local dos sistemas de abastecimento de água e saneamento.
“Este projecto, a ser implementado,
numa primeira fase, nos municípios
de Nampula, Nacala-Porto, Pemba
e Montepuez, com a duração de 5
anos, visa essencialmente melhorar as
condições de habitação da população
em situação de vulnerabilidade e das
infra-estruturas básicas, como vias de
acesso, drenagem, água e energia”, explicou o ministro.

Carlos Mesquita, MOPHRH

Durante três dias consecutivos, o
MOPHRH debruçou-se sobre o papel
da Inspecção-Geral de Obras Públicas,
o papel do Laboratório de Engenharia
de Moçambique e a funcionalidade
da Comissão de Licenciamento de
Empreiteiros e Consultores de Construção Civil, para a garantia da qualidade das obras públicas, entre outros
aspectos relativos ao desenvolvimento económico nacional e da região.
“É nosso objectivo nestes três dias
de trabalho fazer o balanço do Plano
Económico e Social e Orçamento do
Estado, e avaliar, a meio termo, o grau
de implementação das acções estratégicas definidas no Programa Quinquenal do Governo 2020-2024, para
o sector de Obras Públicas, Habitação
e Recursos Hídricos.
Para o efeito, vamos analisar e debater sobre o nosso desempenho em
todas as vertentes, nomeadamente
estradas e pontes, abastecimento de
água e saneamento, recursos hídricos
e habitação”,enfatizou Carlos Mesquita.
Por sua vez, o governador da
província de Nampula, Manuel Alberto, disse acreditar que o encontro

servirá de motivação para a materialização da visão de melhoria cada vez
mais da transitabilidade das estradas
na província, tendo lançado o desafio
da asfaltagem das estradas ou troços
estratégicos da província, a destacar Nacala-à-Velha – Memba-Eráti;
Rapale–Mecuburi-Muite;
NametilAngoche; Nametil-Moma; NampulaLiúpo-Mogincual; Moma-Ivate-Larde;
Monapo – Liúpo-Angoche , a provisão
de mais água e melhoria do saneamento do meio, com vista à melhoria
das condições de vida da população.
“É expectativa dos mais de 6,4 milhões de habitantes de Nampula que
deste 8º Conselho Coordenador saiam
recomendações que ajudem a província a superar alguns desafios, nomeadamente expandir o fornecimento
de água e melhoria do saneamento
do meio, uma vez que dos 23 distritos, 12 deles apresentam uma taxa de
cobertura média de 50 porcento; melhorar a gestão dos sistemas de abastecimento de água, a necessidade de
construção de infra-estruturas sociais
e económicas resilientes às mudanças
climáticas, entre outros”, concluiu.

- E declara tolerância zero ao consumo de álcool nas escolas
O Conselho Municipal da Cidade da Matola (CMCM) está determinado
a tirar as crianças do chão e combater o ensino precário, incluindo o
consumo do álcool nas escolas. Para o efeito, o presidente do Conselho
Municipal da Cidade da Matola, Calisto Cossa, entregou terça-feira, na
Escola Primária Completa do Língamo, 500 carteiras escolares, as quais
serão redistribuídas por três Escolas Primárias Completas (EPC), nomeadamente do Km-15 (200), de Bunhiça (100) e Matola A (200).

Na ocasião, o edil da Matola desafiou os alunos a garantir que as carteiras oferecidas sejam bem cuidadas,
para que não se estraguem em curto
espaço de tempo.
“Estamos a entregar 100 carteiras,
num universo de 500 carteiras a serem
entregues, o que significa que teremos
mais crianças sentadas nas carteiras
em salas de aula, um contributo substancial na melhoria da qualidade,
promoção e valorização da educação.
E este processo não termina aqui,
precisamos constantemente de apetrechar com carteiras as escolas e garantir a conservação e manutenção
das carteiras”, disse Cossa.
Na ocasião, o edil da Matola visitou
uma das salas apetrechadas com as
novas carteiras e interagiu com os alu-

disse estar preocupado com o consumo de álcool e drogas nas unidades de
ensino, garantindo que vai continuar a
remover as barracas nas proximidades
das escolas.
"Estamos preocupados com o consumo de drogas nas nossas escolas,
esta é uma realidade, mas seremos
implacáveis pois este mal atenta contra o futuro da nossa sociedade. Tudo
faremos para acabar com esse mal",
rematou o edil.
Por sua vez, a directora da Escola
Primária Completa do Língamo, Margarida Mabunda, informou que a instituição funciona em três turnos, com
um efectivo de 1963 alunos, divididos
por 36 turmas, pelo que as 100 carteiras oferecidas ao estabelecimento
de ensino que ela dirige vão beneficiar

Calisto Cossa, edil da Matola

não são pretos. Mesmo em sectores como os Bancos tenho ouvido
funcionários bancários dizer que os
salários são em função da cor da pele
e não no que cada um faz. No comércio e na indústria é bem pior. O que
se paga é tão magro que não chega
para se comprar um rancho de uma
semana.
Isto é perigoso, porque como dizia
o clássico economista francês Antoine
Montchrestien na sua obra Traité de
L’Economie Politique, publicada em
1615, quando um povo é mal pago

deliberadamente pode se zangar e se
saturar de passar tanta fome, pode se
revoltar e provocar tremores de terra.
O pior é que os comerciantes não só
pagam muito mal aos seus empregados, como vendem os produtos básicos a preços exorbitantes que acabam
roubando aos seus clientes. É imperioso que haja controlo de preços dos
produtos básicos como arroz e farinha
e outros que perfaçam a cesta básica,
tal como se controla o preço dos combustíveis.
Como dizia num artigo que escrevi

em 1995 e que faz parte do I Volume
do meu livro A Colheita Jornalística,
“em Moçambique ainda há patrões
que acreditam que os seus trabalhadores podem trabalhar sem comer
nada ou alimentar-se bem, o que
equivale a ter um carro que ande
sem combustível. Uma pessoa faminta não tem energia para nada e não
pode laborar como deve ser, como
um carro sem combustível não anda.
Tão simples como isso… Pagar 4 a 5
mil meticais agora é matar esse trabalhador.

nos, tendo oferecido prémios em material escolar aos quatro alunos vencedores do Concurso Escolar de Escrita.
A acção enquadra-se no âmbito
do Projecto "Tirar as crianças do chão",
parte da estratégia do Conselho Municipal da Matola no combate ao ensino precário, uma das prioridades do
mandato em curso e pilar estruturante
da sua acção de governação.
MÃO DURA CONTRA ÁLCOOL
Ainda no seu discurso, Calisto Cossa

cerca de 300 alunos, contribuindo desta forma na melhoria do processo de
ensino e aprendizagem.
Refira-se que além de Calisto Cossa,
o acto também contou com a presença do Secretário Permanente do distrito da Matola, Leopoldino Sotomane;
do chefe do Posto Administrativo da
Matola-Sede, Matias Carlos Alberto,
da directora dos Serviços Distritais de
Educação, Juventude e Tecnologia da
Matola, Carménia Canda, bem como
de vereadores, direcção, professores e
alunos da EPC de Língamo.
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Em todo o território nacional

“Operação”desmantela casas de câmbio ilegais
No território nacional, lojas pertencentes, na sua maioria, a cidadãos
de origem asiática operam como
casas de câmbio, fora da área de
actividade para a qual foram licenciadas, em violação da Lei Cambial
e demais disposições que regulam
esta prática. Só para elucidar, uma
fiscalização liderada pela Autoridade Tributária de Moçambique
(AT), integrando também representantes de outros ramos da Polícia da República de Moçambique
e da Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE), desmantelou quarta-feira, em todo
o país, 13 casas de câmbio ilegais,
apreendeu quantidades não especificadas de dinheiro e deteve pelo
menos 17 indivíduos, sendo 13 na
cidade de Tete e quatro na cidade
de Maputo.

Inserida nas acções de intensificação da fiscalização dos estabelecimentos comerciais visando aferir, primeiro,
o grau de legalidade das actividades
que exercem, e em segundo, de cumprimento das obrigações fiscais com
o Estado, o director-geral adjunto das
Alfândegas, Fernando Alage, fez saber
que a operação de quarta-feira, que
decorreu em simultâneo em todo o
país, abrangeu várias áreas de actividades e veio para ficar.
Referiu ainda que a intervenção da

O Banco de Moçambique decidiu
recentemente manter a taxa de
juro de Política Monetária, taxa
MIMO, em 15,25%. Esta decisão,
segundo os gestores do Banco, é
sustentada pelas perspectivas de
desaceleração da inflação para
um dígito no médio prazo, decorrente do abrandamento da procura externa e consequente desaceleração dos preços internacionais
das mercadorias, num contexto
de manutenção da estabilidade
cambial. Entretanto, o Banco Central, reunido em sessão do Comité
de Política Monetária (CPMO), observa que a curto prazo antecipase a continuação do aumento de
preços, a reflectir a passagem dos
elevados custos de petróleo e de
alimentos no mercado internacional para a economia doméstica.
No que se refere às perspectivas
de inflacção, dados do Banco Central
apontam para uma contínua aceleração a curto prazo e uma desaceleração
a médio prazo. Para elucidar, o Banco
de Moçambique faz saber que em
Junho passado a inflação anual acelerou para 10.8%, contra 9,3% registada em Maio, a reflectir, sobretudo, o
aumento dos preços dos bens administrados, com destaque para os combustíveis e transportes.
“A inflação subjacente, que exclui
os preços dos bens e serviços administrados, das frutas e vegetais, e que é

- “Nós, como Autoridade Tributária, de tudo faremos para assegurar a soberania económica e não permitir que nenhuma infracção aduaneira seja cometida”, assegurou à imprensa Fernando Alage, director-geral adjunto das Alfândegas.

Fernando Alage, director-geral adjunto das Alfândegas

equipa multissectorial, sob comando do
Banco de Moçambique, centrou-se no
desmantelamento da rede de estabelecimentos comerciais que têm licença

para operar numa determinada área,
mas paradoxalmente exerciam ilegalmente actividades de casas de câmbio.
“É um facto que existem vários

estabelecimentos comerciais que
tendo uma licença para exercer uma
determinada actividade, por detrás
escondem o exercício de uma outra
ilegal, como por exemplo a de câmbio,
violando desse modo a Lei Cambial e
outras leis que regulam esta área de
actividade”, disse o director-geral adjunto das Alfândegas.
Fernando Alage observou, no entanto, que algumas destas lojas nem
chegam a exercer a actividade comercial para a qual foram licenciadas,
cingindo-se somente no câmbio ilegal.
Na cidade de Maputo, por exemplo,
a equipa multissectorial constatou nas
quatro lojas visitas outras infracções aduaneiras, como a sonegação da facturação, do IVA e de outros impostos que
legalmente deveriam declarar e pagar.
Descobriu igualmente que existem
muitos estabelecimentos comerciais
que possuem caixas fortes (cofres) por
dentro, como uma forma de esconder
aquilo que legalmente deveriam declarar ao Estado, e desse modo cumprirem as suas obrigações fiscais.
Para este caso, o director-geral adjunto das Alfândegas disse que se
estava perante um crime de tráfico

Banco de Moçambique mantém
taxa de juro em 15,25%
influenciada pela Política Monetária,
acelerou ligeiramente, a traduzir, essencialmente, a repassagem do aumento dos preços administrados para
os de outros bens e serviços”, refere o
Banco de Moçambique em comunicado de imprensa.
Por outro lado, o Banco Central explica que para o médio prazo antevê-se
a manutenção da inflação em um dígito,
favorecida pela estabilidade do metical e
pelo refreamento dos preços internacionais das mercadorias, em consequência
do abrandamento da procura externa.
O comunicado de imprensa, assinado por Rogério Zandamela, Governador do Banco de Moçambique,
acrescenta que os riscos e incertezas
associados às projecções da inflação
continuam elevados.
Para explicar, o Banco Central anota
que a nível interno prevalecem incertezas em relação ao ajustamento dos
preços dos bens administrados, com
realce para os combustíveis e a magnitudedoseuimpactosobreospreçosde
outros bens e serviços. A nível externo,

Rogério Zandamela, governador do BM

mantêm-se as incertezas em relação ao
prolongamento do conflito geopolítico
entre a Rússia e Ucrânia.

Contudo, Rogério Zandamela traz
uma lufada de ar fresco, ao dizer que
mantêm-se as perspectivas de recu-

de capitais e frisou que todos os estabelecimentos comerciais em causa
foram autuados, tendo sido lavrados
os respectivos expedientes processuais para os órgãos de administração
de Justiça para a responsabilização
criminal, assim como para o Tribunal
Aduaneiro com o objectivo de, também, responderem e ser sancionados
pelos crimes tributários.
“É uma operação que veio para ficar
e os resultados preliminares são promissores, entretanto, depois da concluirmos o trabalho em curso a nível nacional iremos dar detalhes da gravidade
do exercício ilegal da actividade de
câmbio, incluindo em cada província”,
prometeu Fernando Alage.
Sublinhou ainda que “nós, como
AT, de tudo faremos para assegurar a
soberania económica e não permitir
que nenhuma infracção aduaneira
seja cometida”, assegurou o directorgeral adjunto.
Quanto aos valores apreendidos,
até ao fecho desta edição decorria o
processo de reconciliação para aferir
se todo era resultado da actividade de
câmbio ilegal ou de outra actividade
legalmente licenciada.

peração económica para 2022 e 2023,
não obstante o abrandamento da procura externa.
Assim, para o curto e médio prazo
mantêm-se as perspectivas de recuperação económica, sustentadas,
principalmente, pela execução dos
projectos energéticos em Inhambane
e na Bacia do Rovuma, e pelo início
da exportação do gás liquefeito, num
contexto marcado pela retoma do
programa do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da ajuda externa de
outros parceiros de cooperação.
No que concerne à dívida pública,
o Banco de Moçambique afirma que
continua elevada.
“O endividamento público interno,
excluindo os contratos de mútuo e
de locação e as responsabilidades em
mora, situa-se em 248,2 mil milhões de
meticais, o que representa um aumento de 29,4 mil milhões de meticais em
relação a Dezembro de 2021”, salientou o Governador do Banco Central.
Esclarece ainda que as perspectivas
macroeconómicas recentes são consentâneas com a manutenção do actual nível da taxa MIMO a curto prazo.
No entanto, observa que em caso de
agravamento dos riscos e incertezas
associadas às projecções de inflação,
o CPMO não hesitará em aumentar
a taxa MIMO para assegurar a médio
prazo a inflação a um dígito.

Público

15

Segunda-feira 25 de Julho de 2022

ECONOMIA
Diante do alto custo de vida que acabou se tornando responsável pelo
elevado nível de desespero, o Banco
Africano de Desenvolvimento (BAD)
decidiu resgatar a esperança dos
africanos, incluindo a dos moçambicanos, aprovando um fundo para
viabilizar a produção alimentar no
continente. A ideia fundamental
é mitigar a subida dos preços dos
alimentos e a inflação causada pela
guerra entre a Rússia e Ucrânia.

BAD disponibiliza fundos para produção alimentar

O resgate da esperança!
- Camponeses de pelo menos 20 países africanos, incluindo Moçambique, receberão sementes certificadas e fertilizantes para dinamizar a produção de culturas prioritárias, como o arroz, milho, trigo e a soja
- Neste momento, o pão e óleo de cozinha estão a ser comercializados a preços elevados, porque o país não produz
trigo e soja em quantidades consideráveis para a indústria transformadora

milhões de toneladas de soja.
O programa vai basear-se no sucesso
da plataformaTecnologias para aTransformação Agrícola Africana do Banco.
Lançada em 2019, a plataforma forneceu variedades de sementes de trigo
tolerantes ao calor a 1,8 milhões de agricultores, em sete países, e aumentou
a produção de trigo em 2,7 milhões de
toneladas, avaliadas em 840 milhões de
dólares.

MIGUEL MUNGUAMBE
Email: mmunguamb@yahoo.co.br
Reunido recentemente, o Conselho
de Administração do BAD, dirigido pelo
respectivo Presidente, Akinwumi A.
Adesina, aprovou mais de mil milhões
de dólares americanos para o plano de
produção alimentar de emergência.
Trata-se de um fundo que é concedido
no interesse de mitigar a subida dos
preços dos alimentos e inflação causada pela guerra entre a Rússia e Ucrânia.
O fundo visa igualmente intervir em
acções de mitigação dos efeitos climáticos e da pandemia da Covid-19 que
agudizou a crise da economia global,
mais concretamente para os países
africanos, com uma capacidade de resposta muito limitada.
Este fundo, ao que consta, destinase à produção de quatro principais
culturas, nomeadamente o trigo, arroz,
milho e soja.
A primeira ronda de aprovações
faz parte da Facilidade Africana de
Produção de Alimentos de Emergência do Banco Africano de Desenvolvimento, no valor de 1,5 mil milhões de
dólares, criada em Maio para aumentar
a segurança alimentar, nutrição e resistência em todo o continente.
Para o caso específico de Moçambique, este fundo é anunciado numa
altura em que o Banco de Moçambique
acabadealertarqueospreçosdeprodutos e serviços vão continuar a aumentar
consideravelmente, nos próximos meses, devido principalmente à repassagem dos elevados custos do petróleo e
de alimentos no mercado internacional
para a economia doméstica.
O Banco de Moçambique considera
ainda que, a nível interno, prevalecem
incertezas em relação ao ajustamento
dos preços dos bens administrados,
com realce para os combustíveis e a
magnitude do seu impacto sobre os
preços de outros bens e serviços. A nível
externo, o Banco de Moçambique diz
que se mantêm incertezas em relação
ao prolongamento do conflito geopolítico entre a Rússia e Ucrânia.
LEQUE DOS BENEFICIÁRIOS E
IMPACTO DO MECANISMO
O valor disponibilizado pelo BAD
beneficiará a pouco mais de 20 milhões
de pequenos agricultores africanos
em sementes certificadas e um maior
acesso a fertilizantes agrícolas.
Apoiará igualmente a governação e
a reforma política, que se espera venha
encorajar um maior investimento no
sector agrícola em África, incluindo
Moçambique.

A Facilidade Africana de Produção Alimentar de Emergência permitirá aos agricultores africanos produzir 38 milhões
de toneladas adicionais de alimentos ao
longo dos próximos dois anos. Trata-se
dealimentoscomumvalorestimadode
12 mil milhões de dólares americanos.
Recorde-se que em meados deste
mês, o Conselho de Administração
daquele grupo bancário tinha aprovado um total de 1,13 mil milhões de
dólares em financiamento misto para
programas da Facilidade de Emergência dirigidos a 24 países.
No conjunto destes países, oito seriam da África Ocidental, cinco da África
Oriental, seis da África Austral, quatro da
África Central e um do Norte de África.
Os países abrangidos pela iniciativa,
soube o PÚBLICO, receberão sementes necessárias e adaptadas ao clima,
acesso a fertilizantes a preços acessíveis
e introduzirão reformas políticas para
permitir ao sector agrícola fornecer
soluções imediatas, a médio e longo
prazo para os desafios enfrentados nos
países-membros regionais.
A Facilidade Africana de Produção Alimentar de Emergência está a conceber
programas para responder a pedidos
de mais países do continente.
A Facilidade concentra-se em culturas básicas que muitas nações africanas importam em grande parte
da Rússia e da Ucrânia. No entanto, a
guerra entre esses dois países deixou o
continente africano confrontado com
um défice de pelo menos 30 milhões
de toneladas de alimentos.
Refira-se que a implementação
deste programa, a ser bem sucedida,
irá fornecer 38 milhões de toneladas
de alimentos, excedendo a quantidade
importada da Rússia e Ucrânia.
Através desta Facilidade, os agricultores africanos produzirão aproximadamente 11 milhões de toneladas de
trigo, 18 milhões de toneladas de milho,
seis milhões de toneladas de arroz e 2,5
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Ainda no primeiro semestre, de
acordo com o Secretário de Estado na
cidade de Maputo, foram apreendidos
diversos tipos de drogas, como por
exemplo 1.177 bolinhas, 2.757kg em
saquetas, 18 embrulhos, 3 plantas e 2
canecas de cannabis sativa; 278 pitcho
de heroína, 29.6kg, 100 unidades e 8
embrulhos de heroína, 272 pedrinhas
de rock, incluindo 45 embrulhos, 121
embrulhos de thai, 57 bolinhas de
cocaína e duas toneladas de metanfetamina.
"O fenómeno do uso de drogas
tem gerado, em todo o país, um
grande impacto negativo nas vidas
das pessoas que consomem, nas suas
famílias e nas comunidades, sobretudo na cidade de Maputo, que não
está isenta desta realidade", afirmou
Vicente Joaquim.
O crescimento deste fenómeno,
segundo o Secretário de Estado na
cidade de Maputo, registou-se no
período pós-Covid-19.
“Vivemos um momento em que
enfrentamos um grande desafio face
ao surgimento de substâncias psicoactivas cada vez mais diversificadas e
com efeitos cada vez mais potentes.
Estas mudanças fazem com que o debate em torno das políticas sobre drogas se torne cada vez mais complexo,
um pouco por todo o mundo”, disse o
Secretário de Estado.
Nesse contexto, referiu haver muito
esforço por parte do Governo e parceiros no combate à droga.
A título de exemplo, Vicente Joaquim indicou que no período em
análise, o Gabinete de Prevenção e
Combate à Droga da Cidade de Maputo realizou cerca de 113 palestras
disseminadoras de mensagens educativas anti-drogas, tendo beneficiado
cerca de 35.024 pessoas, sendo 20.441
mulheres e 14.583 homens, o correspondente a uma realização na ordem
de 75.33%, quando comparado com
igual período de 2021, que teve uma
realização de 64%.
Para demonstrar a tendência de
surgimento de novas substâncias, não
só no nosso país como também no
mundo em geral, Vicente Joaquim observou que na Europa, o Observatório
Europeu da Droga e da Toxicodependência indica que, em 2021, era
produzida por semana, pelo menos,
uma nova droga.
“É preocupante e não podemos
estar alheios a esta realidade”, alertou
Vicente Joaquim.
Por isso,“estamos reunidos para em
conjunto avaliarmos os impactos dos
esforços que estão a ser empreendidos
na prevenção e repressão ao consumo
e venda de droga, bem como no tratamento e recuperação dos usuários
visando a sua integração social”, disse.
Entretanto, o governante salientou
que não se trata apenas de contrapor
uma postura liberal a favor da legalização do consumo de drogas, outrossim,
avaliar o impacto social, particularmente na saúde e segurança pública.

Aumenta consumo e venda de droga na
cidade de Maputo
- Só no primeiro semestre de 2022 foram desactivados oito focos de droga, neutralizadas 70 quadrilhas e detidos 171 indivíduos
No primeiro semestre deste ano o país registou um aumento significativo de venda e consumo de droga, segundo anunciou semana passada o Secretário de
Estado na cidade de Maputo,Vicente Joaquim, na abertura do primeiro Fórum de Coordenação Multissectorial de Prevenção e Combate à Droga. Para elucidar, Vicente Joaquim fez saber que neste período foram desactivados oito focos de droga, neutralizadas 70 quadrilhas e detidos 171 indivíduos envolvidos
com o tráfico e consumo de droga.

Vicente Joaquim, SE da cidade de maputo

Para o efeito, o Secretário de Estado
na capital do país considera haver
necessidade de começar a centrar as
acções de combate à droga nos pon-

tos de entrada do país e da cidade,
como forma de se alcançar resultados
positivos.
“Actualmente, as nossas acções

estão mais centradas nos usuários e
pequenos consumidores, ignorando
os traficantes e disseminadores da droga. Temos que inverter esta situação”,
apontou Vicente Joaquim.
No que tange à saúde escolar, o
Secretário de Estado na cidade de Maputo aludiu que no primeiro semestre
deste ano, o sector que dirige realizou,
em conjunto com os seus parceiros
de cooperação, várias acções visando

combater a droga. Entre as acções,
destaque para palestras sobre a prevenção e combate ao álcool e drogas
nas escolas.
"Formamos 506 activistas e capacitamos 854 jovens e adolescentes
activistas anti-drogas. E efectuamos 60
visitas de apoio psicossocial nos nossos distritos, reintegrando 34 jovens
usuários de drogas nas suas famílias",
ressaltou Vicente Joaquim.

Durante o primeiro semestre

Moçambique registou um aumento de preços
na ordem de 6,44 por cento
O País registou, em Junho de
2022, uma inflação mensal de
0,83%, segundo dados recolhidos pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE) em Junho findo,
nas Cidades de Maputo, Beira e
Nampula, quando comparados
com os do mês anterior. A inflação
acumulada situou-se em 6,44% e
a homóloga em 10,81%.
Segundo o INE, as divisões de Transportes e de Alimentação e bebidas não
alcoólicas foram as de maior destaque,
ao contribuírem no total da variação
mensal com cerca de 0,42 e 0,13 pontos
percentuais (pp) positivos, respectivamente. Contudo, em relação a variação
mensal por produto, é de destacar o
aumento dos preços da gasolina (5,4%)
do pão de trigo (5,1%), de refeições
completas em restaurantes (1,4%),

do gasóleo (8,1%), do óleo alimentar
(3,3%), do carapau (1,9%) e do material

diverso para manutenção e reparação
de habitação (3,8%). Estes contribuíram

no total da variação mensal com cerca
de 0,88pp positivos. Contudo, alguns
produtos com destaque para o peixe
seco (5,8%), a cebola (5,9%), o coco
(6,2%), o amendoim (4,4%), o peixe
fresco (1,0%), o alface (8,2%) e o vinho
(2,3%), contrariaram a tendência de aumento de preços, ao contribuírem com
aproximadamente 0,34pp negativos
no total da variação mensal.
Durante o primeiro semestre do
ano em curso, o País registou um aumento de preços na ordem de 6,44%.
As divisões de Alimentação e bebidas não alcoólicas e de Transportes,
foram as de maior destaque, ao contribuírem no total da variação acumulada com cerca de 3,19pp e 2,00pp
positivos, respectivamente.
Analisando a variação acumulada
por produto, importa destacar o au-
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Governo potencia protecção a menores
O Governo da província de Nampula está a desenhar estratégias para
revitalizar 50 comités comunitários
de protecção e assistência a crianças vulneráveis e em situação difícil,
por forma a combater a violência de
menores e abandono por parte dos
progenitores.

Em consequência disso, quando o
dia amanhece é notório o movimento
de crianças nas ruas da cidade, a mendigar por algo ou a ter de trabalhar de
modo a conseguir alguma coisa para
comer, não medindo forças para tal.
Usam toda a astúcia, como um adulto
que vai à procura de formas para o seu
sustento.
Alguns menores vão à procura de
forma de ganhar decentemente dinheiro, transpiram para conseguir a sua
retribuição, lavando carros, ajudando
a carregar pastas e malas, vendendo
diversos produtos alimentares ou de
limpeza doméstica. Outros procuram
trabalhos arriscados, capazes de colocar a sua vida em perigo.
Alguns, num piscar de olhos, conseguem algum dinheiro sem esforço.Tratase daqueles menores que optam por
roubar e prostituir-se, a troco de 20 a 50
meticais. Por aquilo que são dadas pelo
seu labor, estas ficam satisfeitas.
Os adultos tiram proveito da
situação das crianças de rua ou abandonadas, e, por medo de lhes fazerem
mal, elas submetem-se aos pedidos
destes, que muitas das vezes nem
cumprem com o prometido. Fazem
ameaças para conseguir algo das
chamadas flores que nunca murcham.
Uma menina de 14 anos de idade,
de nome Janete, disse ao nosso Jornal
que é órfã de pais e por este motivo decidiu parar na zona da Sipal, por forma
a trocar sexo por comida ou qualquer
dinheiro para o seu sustento.
Esta adolescente explicou que
muitas vezes os seus clientes não
cumprem com o acordado. “Depois

de fazermos sexo, alguns não pagam
e nem me dão o que combinamos.
Quando tento insistir ameaçam-me
bater ou levar à Polícia, acusando-me
de ter roubado o seu dinheiro”, afirma.
Na Rua da Unidade, zona das
Bombas 2, encontramos a menina
Brígida, de 12 anos de idade, que foi
abandonada pela mãe que viajou
para Maputo. O pai não queria que
ela se deslocasse à capital do país
com a filha.
A menina foi deixada em Nampula
há três anos, na casa dos tios que a
maltratavam. Órfã de pai, decidiu juntar-se a algumas amigas e na calada
da noite procuram por homens que
lhes possam dar algo para comer em
troca de sexo.
A jovem explicou que há “titios que
vêm nos convidar para ir passear, nos
obrigam a tomar cerveja e drogas, e fazem sexo connosco sem preservativo”,
tendo acrescentado que uma das amigas está infectada com HIV/Sida.
A estas juntam-se alguns rapazes
que circulam pelos take-aways da
cidade de Nampula, principalmente
pelas avenidas Eduardo Mondlane
e 25 de Setembro, por sinal as mais
movimentadas da autarquia, a pedir
esmola, roubar ou servir de carregadores para ter alguma recompensa.
Armando, menino de 14 anos de
idade, disse que está na rua para sustentar os seus irmãos. O menino estava defronte da sede da UniRovuma
a controlar viaturas de proprietários
que se encontravam num dos centros
comerciais próximo.
“Costumo estar aqui a controlar viaturas de patrões que vão tomar café aí
ou entram no VIP para fazer compras.
O dinheiro que me dão vou comprar
pão e outras coisas que chegarem
para os meus irmãos”, sublinhou.
Este é o exemplo de uma das crianças que carrega responsabilidades
que não são da sua idade, deixam de
estudar e brincar para ir aos biscates ou
trabalhar, ocupações que deviam ser
dos seus encarregados de educação.

mento dos preços da gasolina, do pão
de trigo, do tomate, do óleo alimentar,
de transportes semi-colectivos urbanos e suburbanos de passageiros, do
gasóleo e de refeições completas em
restaurantes. Estes comparticiparam
com cerca de 4,37pp positivos no total
da variação acumulada.
Comparativamente a igual período
do ano anterior, o País registou no mês
em análise, um aumento de preços
na ordem de 10,81%. As divisões de
Transportes e de Alimentação e bebidas não alcoólicas, foram em termos
homólogos as que registaram maior
variação de preços com cerca de
16,37% e 15,90%, respectivamente.
Analisando a variação mensal pelos
três centros de recolha, que servem de
referência para a variação de preços do

País, nota-se que em Junho último, todas as cidades registaram aumento de
preços, com a Cidade de Maputo a se
destacar com cerca de 0,96%, seguida
da Cidade da Beira com 0,85% e por
fim a Cidade de Nampula com aproximadamente de 0,56%.
Comparativamente a variação
acumulada, a Cidade da Beira, teve a
maior subida do nível geral de preços
com cerca de 8,71%, seguida das Cidades de Nampula com 7,26% e de
Maputo com 5,21%. Relativamente
a variação homóloga, a Cidade de
Nampula liderou a tendência de aumento do nível geral de preços com
aproximadamente 12,64%, seguida
da Cidade da Beira com cerca de
10,69% e por último a Cidade de Maputo com 9,91%.

ANTÓNIO CÉSAR

As crianças estão em vários locais,
a exemplo da reparação de motorizadas, nos mercados, na venda ambulante, nos prostíbulos, incluindo onde
se vende e consome álcool ou drogas.
Algumas são obrigadas pelos próprios
familiares, outras são feitas escravas, e
outras ainda fazem-no por prazer, imitando outros petizes e adultos.

No entanto, o nosso Jornal testemunhou nas ruas da cidade de Nampula menores que mesmo tendo uma
família que lhes possa ajudar e dar
tudo ou o mínimo que precisam estão
na rua à procura de ferro velho para
vender, o que não raras vezes termina
em tragédia.
Existem ainda situações de pais que

comercializam seus filhos ou filhas. Estas são as maiores vítimas, sendo criadas para depois serem vendidas em
casamentos prematuros.
Segundo o governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues,
que se mostra preocupado com a
vulnerabilidade de algumas crianças,
já foram identificados os distritos onde
serão revitalizados os comités comunitários de protecção e assistência a
crianças vulneráveis.
Trata-se dos distritos de Malema,
onde serão revitalizados 4 comités,
Larde e Ilha de Moçambique com 5,
Mongicual e Liupo com 6, Mecuburi 7,
Ribáuè 8 e Lalaua com 9 comités.
Ainda de acordo com o governante,
prevê-se assistir 32 mil crianças nos comités comunitários de protecção à criança, correspondendo a uma variação
de 6,6 porcento, comparativamente às
30 mil crianças previstas no presente
ano de 2022.
Manuel Rodrigues afirmou que
neste momento decorrem trabalhos
de sensibilização dos pais e encarregados de educação para que protejam
os seus educandos dos violadores de
menores nas comunidades.
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Um cidadão com pouco mais de
30 anos de idade, que reivindicava
três quilos de amendoim supostamente roubado por um indivíduo,
atirou uma pedra contra este,
atingindo-o na nuca, tendo perdido a vida no local. O facto deu-se
na cidade de Nampula, estando o
“atirador por tendência” a ver o sol
aos quadradinhos.

Detido por matar cidadão com pedra

ANTÓNIO CÉSAR
Este incidente aconteceu em Muahivire, um dos bairros periféricos da
cidade de Nampula, onde a Polícia deteve o atirador confesso.
Falando sobre o sucedido, Dércio
Samuel, chefe de Relações Públicas da
Polícia da República de Moçambique
(PRM), em Nampula, explica que o
indiciado, por meio de arremesso de
uma pedra, atingiu a vítima na nuca,
tendo esta ficado imobilizada e inconsciente até à morte.
A Polícia diz que o indiciado, ora detido, reivindicava três quilogramas de
amendoim que supostamente tinha
sido roubado pela vítima, na companhia de outras duas pessoas que fugiram do local.
O suposto criminoso explicou que
“tinha deixado o meu amendoim a secar. Depois apareceram três moços que
levaramoamendoimeumacriançaveio

informar que o meu amendoim tinha
sido levado por eles, então persegui-os.
Quando fui ao encontro deles, outras

pessoas estavam a bater um deles. Eu
levei uma pedra e bati-lhe na nuca”.
Entretanto, o chefe de Relações

Públicas da PRM, em Nampula, desencoraja a prática de justiça pelas
próprias mãos porque as consequências disso são nefastas e que ninguém
tem o direito de tirar a vida a outra
pessoa, acrescentando que há outros
meios de resolver os problemas.
“A Polícia desencoraja esse tipo de
atitude. As pessoas não podem fazer
justiça pelas próprias mãos. Que levem
o indiciado para a Polícia e esta vai tomar as devidas medidas”, frisou.
Há dias, o Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) deteve dois
supostos criminosos, acusados de terem sequestrado e envenenado uma
menor, que acabou perdendo a vida
no distrito de Ribáuè, em Nampula.
A detenção dos dois malfeitores foi
possível graças a denúncias de populares, em colaboração com os familiares da menor e as autoridades locais.
Segundo a porta-voz do SERNIC em
Nampula, Enine Tsinine, das investigações feitas foi possível achar o corpo da
criança numa mata, o qual foi entregue
à família para o respectivo funeral, tendoafirmadoqueocasovaiserremetido

às entidades competentes para responsabilização dos autores do acto.
Enine Tsinine sublinhou que um
dos autores deste crime foi denunciado pela irmã, no posto comunitário
do bairro onde reside, na cidade de
Nampula, pois o criminoso estava escondido na sua casa.
“Fomos até ele e fez-se a detenção.
Sobre o paradeiro da criança, o mesmo
disse que deixou escondida na casa de
um amigo em Ribáuè”,disseTsinine.
A porta-voz do Serviço Nacional de
Investigação Criminal em Nampula
avançou que quando chegaram à
referida residência, a criança já estava
morta por envenenamento e deitada
numa das matas dos arredores.
Um dos supostos criminosos que
praticou o crime explicou que bateram na criança com os seus dois amigos, sendo que um deles está foragido.
“Nós estávamos a beber, não sei o
que deu na nossa cabeça e decidimos
raptar a criança. Não fizemos nada com
ela, só lhe envenenamos. Quando vimos que não estava a respirar, levamola para a mata e deitamos”,confessou.

INSS apoia trabalhadores por
Projecto de Desenvolvimento Urbano conta própria e pensionistas

beneficia Norte do país

A população da região Norte do país vai beneficiar de significativo melhoramento de condições das suas vidas, na
sequência da implementação do Projecto de Desenvolvimento Urbano do Norte de Moçambique (PDUNM), a ser
desenvolvido pelo Governo, em parceria com o Banco Mundial.
Esta iniciativa tem por objectivo
melhorar o ordenamento do território,
empoderar as comunidades locais,
através do seu engajamento no processo de construção das suas habitações, promover a construção de infraestruturas básicas e equipamentos
sociais, bem como aperfeiçoar a habitação da população vulnerável por via
da distribuição de kits de materiais de
construção.
Numa primeira fase, o projecto, cujo
lançamento oficial teve lugar sexta-feira,
22 de Julho, em Nacala, província de
Nampula, à margem do 8º Conselho
Coordenador do Ministério das Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
(MOPHRH), vai abranger os municípios
de Pemba e Montepuez, na província
de Cabo Delgado, e Nampula e NacalaPorto, na província de Nampula.
No acto de lançamento, o ministro
do pelouro, Carlos Mesquita, disse
tratar-se de um projecto integrado
que, além de melhorar a habitação,
contempla ainda a melhoria no acesso
a infra-estruturas básicas, como água,
electricidade, valas de drenagem,
assim como a melhoria no acesso a
infra-estruturas sociais, como creches,

escolas primárias, centros de saúde,
mercados e centros comunitários.
"De um modo geral, o projecto irá
beneficiar cerca de 40 mil pessoas
com casas melhoradas, assim como
cerca de 324.000 pessoas irão se beneficiar de infra-estruturas básicas e
equipamentos sociais", referiu o ministro, acrescentando que à margem
da implementação do projecto serão
gerados outros benefícios indirectos
ao projecto, sendo de destacar a geração de empregos fixos e sazonais,
capacitação institucional dos municípios beneficiários, entre outros.
Na ocasião, o governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues, indicou que nas cidades de Nampula e
Nacala existem alguns desafios, como
os ligados ao ordenamento territorial,
acentuada erosão dos solos e doenças
de origem hídrica, nomeadamente a
malária e as diarreias, que continuam
a ser a principal razão da procura pelos
serviços de saúde, contribuindo desta
forma para o fraco desenvolvimento
urbano.
“Apesar dos esforços do Governo,
caracterizados pela campanha de
sensibilização e distribuição de redes

mosquiteiras, o número de casos destas duas doenças tende a evoluir anualmente. A título de exemplo, de 2020 a
2021 os casos de malária evoluíram em
9%, situação similar registou-se nas diarreias, que evoluíram em 10%”,realçou.
Por sua vez, o governador da província de Cabo Delgado, Valige Tauabo,
afirmou que as cidades de Pemba e
de Montepuez requerem uma intervenção urgente, dado o rápido crescimento urbano que apresentam, com
impactos negativos visivelmente expostos, no que tange ao ordenamento
territorial e oferta de serviços públicos
à população.
“Devido aos ataques terroristas estas duas cidades aumentaram expressivamente o número da população,
com a presença de famílias deslocadas vindas dos distritos do norte e do
centro. A superlotação da população
nestas cidades exige das autoridades
locais esforços redobrados, no sentido
de identificar novas áreas habitacionais, requalificação das áreas existentes,
para além do alargamento da oferta
de serviços para garantir melhor qualidade de vida dos munícipes”, concluiu
Valige Tauabo.

Os trabalhadores por conta própria (TCP), nomeadamente pescadores,
costureiros e alfaiates, baseados na província de Nampula, incluindo
pensionistas, acabam de beneficiar de um apoio proveniente do Instituto
Nacional de Segurança Social (INSS), constituído por 60 congeladores, 60
colmen (frigoríficos portáteis) e 40 máquinas de costura, no âmbito do
Programa de Acção Sanitária e Social, desenvolvido por esta instituição.
A entrega do apoio foi feita pela
ministra do Trabalho e Segurança
Social, Margarida Adamugi Talapa,
ao Secretário de Estado na província
de Nampula, Mety Oreste Gondola,
recentemente, à margem da Reunião
Nacional do INSS, que decorreu de 15
a 16 do mês em curso, na cidade de
Nampula.
O acto, para além de membros
do Governo, parceiros sociais e participantes da reunião, foi presenciado
por uma parte dos beneficiários, nomeadamente pescadores inscritos no
Sistema de Segurança Social, como
trabalhadores por conta própria, incluindo outros por se inscreverem,
numa estratégia do Governo visando
reforçar a capacidade de conservação do seu produto e assim garantir a
produção de renda, através da respectiva comercialização.
De igual modo, os beneficiários
de máquinas de costura viram a sua
capacidade de produção reforçada,
facto que irá potenciar o aumento da
sua renda e, com isso, manter a contribuição regular ao sistema, tendo
em vista o seu futuro social e dos seus
familiares.

Margarida Talapa, dirigindo-se
brevemente aos abrangidos, destacou a importância que o Governo
está a dar a estes grupos sociais, sublinhando a pertinência de os cidadãos
estarem inscritos no Sistema de Segurança Social, ao mesmo tempo
que os exortou a fazer bom uso dos
bens recebidos, de forma a continuarem, por um lado, a ter uma vida de
qualidade e, por outro, a garantir a
sustentabilidade dos seus negócios,
que são a base para o pagamento
das suas contribuições ao Sistema de
Segurança Social.
Chamou atenção, por conseguinte,
ao facto de a inscrição per si não ser o
suficiente, mas sim, explicou, a canalização das contribuições ao INSS, de
forma regular, porque só assim é que
se adquire ou se mantém o direito de
usufruir dos benefícios que o sistema
oferece aos inscritos e seus familiares
ou dependentes, incluindo a fixação
de pensão.
O termo de entrega foi rubricado
pelo Secretário de Estado na província
de Nampula, Mety Oreste Gondola, e
o director-geral do INSS, Joaquim Moisés Siúta.
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Se fosse decisor suspenderia o Moçambola
- Ali Hassane, veterano do futebol moçambicano, colocando o dedo na ferida
Os erros de palmatória que se
registaram na preparação do
maior campeonato nacional, vulgo Moçambola, levariam à suspensão da competição, se Ali Hassane
fosse dirigente desportivo no país.
O veterano do futebol moçambicano, que se orgulha de ter defrontado Diego Maradona, em
entrevista ao PÚBLICO, diz que“foi
um erro do elenco de Feizal Sidat
reduzir as equipas competitivas de
14 para 12”, e que se pudesse decidir sobre isso determinaria a suspensão da prova. Fala também do
seu percurso futebolístico, chegando até a recordar bons momentos,
como a sua passagem pelo Benfica
e pelo Sporting Clube de Portugal.
Acompanhe a entrevista.

No dia seguinte tinha um contrato
na mesa para assinar pelo Benfica.
JP: Como é que do Benfica passa
depois para o Sporting Clube de
Portugal?
AH: À noite, antes de assinar o contrato com o Benfica, o SCP veio me
buscar no hotel para assinar o contrato
com eles de quatro épocas. Fiz três
épocas, e a última fui emprestado ao
Vitória de Setúbal. Não jogava com
frequência no Sporting.
No Sporting fui treinado pelo uruguaio Pedro Rocha, Marinho Perez e
outros tantos. Eles sempre contavam
com os meus préstimos.
No início da época jogava como
titular, mas no meio da época era preterido, se calhar por ter custado pouco
dinheiro comparativamente a outros
jogadores. Na altura o meu passe foi
de 2500 dólares americanos.

RAUL SIVE
Email: siveraul2020@gmail.com
Jornal Público (JP): Podemos iniciar esta entrevista falando do seu
percurso futebolístico?
Ali Hassane (AH): Comecei como
um simples curioso. Abdiquei dos
estudos para concentrar-me no futebol profissional, pois queria chegar ao
mais alto nível.
Assim, consegui entrar no Clube Texlom, na categoria de juvenis. O falecido
Benedito é que veio me levar no Clube
de Infulene paraTexlom, onde treinava.
Entre 1979 e 1981 joguei noTexlom,
depois disso passei para o Desportivo
de Maputo (CDM), em 1982.
Quando cheguei no GDM fiz parte
dos juvenis e, no mesmo ano, ascendi
aos seniores, onde, por curiosidade,
joguei como ponta-de-lança no jogo
contra Palmeiras da Beira, no Campeonato Nacional, e vencemos por 3-2.
Já em 1983, fomos campeões nacionais pelo GDM, e no mesmo ano
comecei a ser convocado para a Selecção Nacional, aos 17 anos de idade.
Tive o privilégio de jogar com o
falecido Joaquim João, Nuro Americano, com a elite do futebol moçambicano, o que hoje é difícil encontrar nos
clubes.
JP: Há um debate em relação à
falta de qualidade dos jogadores
actuais, quando comparado com os
do seu tempo. Qual é o seu comentário?
AH: O nível de qualidade dos atletas da minha geração era melhor. Se
tivesses bons atletas até hoje tenho
a certeza de que 90% dos jogadores
teriam jogado na Europa.
JP: Por quanto tempo jogou no
GDM?
AH: Joguei no GDM durante seis
anos, contados a partir de 1983. Em
1984 fui vice-campeão, e em 1988

JP: Como é que ficou a relação
com o Benfica.

confiança do meu lado.
Na altura, Eusébio estava lá. Pouco
ou nada terá feito para me ajudar, mas
o apoio verdadeiro senti dos meus colegas brasileiros.
No final da época de 1988 convida-

AH: A relação entre o Sporting e
Benfica sempre foi conturbada, desde
os tempos de Eusébio.
Ora vejamos: quando o Eusébio foi
a Portugal ia para o Sporting, mas acabou assinando pelo Benfica.
Não quero me comparar a Eusébio,
mas a minha trajectória foi ao con-

ram-me para passar o Natal no Brasil.
De regresso, houve melhorias. Fiz o
primeiro treino com o Belenenses, no
Estádio do Jamor, e tive bom desempenho.
Tony, que era meu treinador, no fim
disse o seguinte: Ali, vou te pôr a jogar
de início até ao fim.

trário. Fui para o Benfica e acabei assinando pelo Sporting. Não existiu má-fé
do lado do Sporting, mas sim interesse.
O Benfica ficou magoado, sim.
Talvez tenha perdido a oportunidade
de ser campeão pelos “encarnados”,
porque no mesmo ano o Benfica sagrou-se campeão de Portugal.

Ali Hassane

voltei a ser campeão novamente pelo
clube. Consequentemente, fui eleito
melhor jogador daquela época. Depois disso fui a Portugal.
JP: Como é que chega a Portugal?

JP: Ali Hassane é o único moçambicano que defrontou Maradona
em vida. Fale-nos dessa experiência.
AH: Foi na época 1988/1989, quando cheguei ao Sporting. O clube se
havia qualificado para as competições
europeias. No ano seguinte fizemos a
pré-época na Holanda, antes do jogo
com o Nápoles da Itália.
Joguei com Maradona nos dois
jogos que fizemos: um em Lisboa e
outro na Itália. Quando o argentino
entrou eu também entrei porque o
treinador Manuel José achava que eu
tivesse perfil para marcar Maradona. O
treinador disse para mim o seguinte:
Ali, tu és o único atleta tecnicamente
bom para travar as intenções de Maradona.
Senti na pele a técnica de Maradona, principalmente no segundo
jogo, na Itália, onde tive que fazer uma
falta para impedir que progredisse.
JP: Dois mil e quinhentos dólares
era muito dinheiro, na altura. O que
fez com ele?
AH: Posso dizer que desse valor não
usufrui nenhum tostão. Foi bastante
triste para mim ter de passar essa situação.
Fiquei magoado por essa situação.
Os directores desportivos, se calhar,

AH: Vieram cá olheiros do S.L. Benfica para conhecer o jogador regular de
Moçambique, daí houve um convite
do clube para fazer parte do elenco.
Em 1988, cheguei no Benfica. Fiz
o meu primeiro treino no Estádio da
Luz. Senti grandes dificuldades porque
vinha de um país com altas temperaturas e, quando cheguei em Portugal
estava-se no Inverno. Fazia muito frio e
chovia. Eu não sabia o que é jogar com
chuva e frio.
JP: Isso fez com que se questionasse a sua qualidade como jogador?
AH: As pessoas questionaram a
minha qualidade. Perguntavam como
é que o melhor jogador de Moçambique estava a ter mau desempenho.
Cheguei a pedir para regressar ao país.
Falei com o director do Departamento
de Futebol do Benfica, contudo ele
recusou o meu pedido, insistindo que
devia ficar porque as coisas podiam
melhorar.
Passado algum tempo o meu desempenho nos treinos melhorou. Lembro-me que no Benfica perfilavam
nomes como Moisés, Ricardo, Valdo,
Diamantino. Esses jogadores deramme muita força para continuar no
clube. Se calhar eles viram que tinha
talento, porém, faltava um pouco de

não olhavam para mim, por isso não
partilharam o dinheiro comigo.
O Sporting pagou o valor na totalidade,masquemusouodinheironãosei.
DuranteotempoqueestivenoSporting
não me lembro de ter jogado mal.
Do Sporting passei para o Vitória de
Setúbal, porém, não fiquei muito
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das competições africanas, mundiais,
mas não é por falta de talentos. O que
falta na verdade é a estruturação do
futebol e definição da filosofia do jogo.
Não temos modelos de jogo em todas as selecções. Cada selecção joga à
sua maneira.

tempo, novamente fui transferido
para o Estoril, contudo, chegado ao
clube descobri que tinha uma lesão
no joelho.
No Estoril fui submetido a uma operação no joelho. A recuperação foi tão
rápida que levei dois meses.
Contudo, antes de ser operado havia chegado a um acordo com o Estoril
de rescindir o meu contrato, porque o
clube vivia uma crise financeira e para
umjogadorquenãoestavanoactivoera
um encargo para eles, por isso rescindi o
contrato para aliviar as finanças do clube.
Novamente, pedi ao Sporting para
que me colocasse noutra equipa
para ganhar forma, acabei sendo enquadrado no Amora FC, treinado por
Jorge de Jesus.
Fiz dois jogos no Amora, depois
recebi o convite do Académica de Viseu, que jogava na Segunda Divisão,
para que fizesse parte do plantel.
Lá ganhei um campeonato e ajudei
a equipa a subir de divisão em Portugal. Fiz duas épocas, mas no meio da
época lesionei-me novamente e voltei
à sala de operações. Após a operação
senti-me bastante debilitado. Não consegui fechar a última época. Quando
recuperei assinei com Torres Novas,
onde fiz metade da época, em 1996.

JP: Como é que analisa o processo de renovação nos Mambas?
AH: Há um aspecto importante que
temos que observar: a selecção nas
mãos de Horácio Gonçalves. Houve
modificações, embora o tempo não
tenha sido suficiente.
Com a chegada de Horácio Gonçalves as coisas pioram porque o
tempo foi demasiadamente curto.
O processo de renovação não foi da
iniciativa de Horácio Gonçalves, alguém lhe impingiu essa ideia, mas
que saiu mal. Ele deveria ter negado
esta missão. Horácio foi infeliz em fazer
aquelas mudanças.
Paradoxalmente, o novo treinador
Chiquinho Conde foi buscar os mesmos jogadores que tinham sido preteridos por Horácio Gonçalves para
compor os Mambas.
A pergunta que se colocou é: você
vai renovar o quê na selecção? Os únicos jogadores que estão com idade
muito avançada são Dominguez, Zainadine e Mexer.

JP: Ao longo da sua carreira ficou
alguns anos sem ser convocado.
Parece que esta situação lhe causou
alguma mágoa…

JP: Se amanhã lhe nomeassem
dirigente desportivo que mudanças podia operar?

AH: Sempre fiz parte da selecção.
Fiquei constrangido ao ficar mais de
três anos sem ser convocado nos
Mambas. Os motivos até hoje não são
revelados, o que me ajudaria a perceber as reais causas.
Nessa altura quem devia ser capitão
sou eu, por ter transitado de uma
geração para outra. Senti-me marginalizado por não ter sido chamado
à selecção, mas dava sempre o meu
máximo pela selecção.
JP: Encerrou a sua carreira em
Portugal de forma estranha. Não se
despediu da direcção do clube Torres Novas. Fale-nos desse episódio.
AH: Depois de participar no
Campeonato Africano das Nações, em
1996, na África do Sul, simplesmente
decidi não voltar mais a Portugal.
JP- Depois qual foi o clube que
representou?
AH: Joguei pelo Maxaquene por
duas épocas, venci a Taça de Moçambique, depois disso terminei a minha
carreira, aos 33 anos.
JP: Motivos...
AH: Silêncio…
JP: Após encerrar a carreira como
atleta trilhou o caminho de treinador,
tendo começado na Liga Muçulmana.
AH: Fiz um curso de treinador, depois comecei a treinar a equipa de fut-

AH: Apostaria na construção de infra-estruturas desportivas para que os
atletas pudessem se sentir à vontade.
Como dirigente iria suspender as
provas para organizar o desporto, só
depois disso voltaríamos a competir.
JP: Hoje, parte dos clubes já não
têm campos e há quem diz que a
culpa é dos dirigentes…

sal da extinta Liga Muçulmana, onde
fui três vezes campeão.
Em 2015 recebi o convite de treinar
a equipa sénior da Liga Desportiva,
coadjuvando Dário Monteiro. Como
adjunto de Dário Monteiro fiquei
2015/2016/2017/2018,atéqueem2021
tornei-me treinador principal da Liga.
JP: Como é que olha o desenvolvimento do futebol no país?
AH: Hoje faço parte do projecto de
formação no Mahafil, onde sou coordenador e treinador de juniores.
O nosso futebol não está a desenvolver por falta de sensibilidade dos
dirigentes. Ao longo dos meses que
estou no Mahafil tenho reparado que
as equipas estão preocupadas em
ganhar e não em formar jogadores.
Para trabalhar na formação é preciso saber ensinar os jovens a filosofia do
jogo, como se posicionar no campo, e
não exigir aos jogadores infantis resultados nas suas partidas.

Igualmente, existe falta de seriedade por parte dos treinadores. É normal ver um juvenil a jogar nos infantis,
e iniciados nos juniores. Isto revela falta
de respeito pela modalidade.
A formação deve obedecer a critérios. É como se estivesse na escola,
que tem pré-primária, primária do
primeiro grau, do segundo e depois a
secundária, indo até ao superior.
JP: Está a dizer que os treinadores
não são honestos?
AH: Existem treinadores de formação desonestos que ensinam desonestidade às crianças, por isso algumas
crescem com essa mentalidade. Isto
fica mal para o formador.
Por isso é normal ver um jogador
com um bom rendimento nos juvenis, juniores e nos seniores ter maus
rendimentos. Isso acontece porque
alguns passam a vida a jogar numa
categoria que não corresponde à sua
idade real.

JP: Já ganhou muito dinheiro
com o futebol?
AH: Não vou dizer que ganhei
muito dinheiro porque na altura não
se ganhava tanto como se ganha hoje.
O que ganhei deu para estabilizar a
minha vida.
Hoje sinto que poderia ter feito melhor nas minhas economias, mas não
me arrependo pela forma como gastei
o dinheiro. É certo que em algum momento esbanjei com coisas fúteis.
JP: Actualmente, quase todos os
clubes deixaram de formar, facto
que influencia na deterioração do
desporto.
AH: A formação devia ser obrigatória para todos os clubes que
militam no Moçambola e associações
provinciais. Nós treinadores queremos
treinar equipas do Moçambola, mas
marginalizamos a formação.
Não conseguimos dar o salto a nível

AH:Háfaltadesensibilidadeporparte
dos dirigentes. Como é que se vende
um património que pertence ao clube?
Muitos gestores desportivos são pessoas que nunca jogaram futebol, por
isso tudo que encontraram no clube
destroemporquenãotêmsensibilidade.
Se entrarem 100 mil meticais na
conta bancária são capaz de levar 90
mil meticais para fins pessoais.
Dói-me bastante ver o desporto a
ser destruído.
JP: Sente saudades do Moçambola?
AH: Não sinto pois tive tantos convites para treinar o Moçambola mas
não aceitei. As condições que o nosso
Moçambola enfrenta hoje talvez sejam das piores. No total são 12 equipas,
o que corresponde a 22 jogos. Acho
que estão a brincar com o futebol.
Não se justifica que um país como
o nosso tenha 22 jogos, depois queremos que a selecção tenha qualidade.
Foi uma ideia errada reduzir de 14
para 12 equipas no Moçambola.
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NACIONAL
ALDA BANZE
Email: aldabanze206@gmail.com
Um recente relatório divulgado
pelo Conselho Nacional de Combate
à Sida (CNCS) indica que cerca de 500
mil pessoas, de um universo de 2.1 milhões abrangidas pelo TARV, desistiram
do tratamento nos últimos anos, em
todo o território nacional.
O número de desistentes, segundo
dados apresentados pelo CNCS, corresponde a 25 porcento do total dos
pacientes em medicação, que para
o abandono do tratamento tiveram
como motivos de fundo a discriminação, estigma e outros factores sócioeconómicos.
Outro factor em segundo plano
que concorre para o abandono ao
tratamento está basicamente relacionado com as longas distâncias que
muitos pacientes têm de percorrer
para chegar a uma unidade onde fazem a terapia.
Especialistas fundamentam que o
abandono do tratamento anti-retroviral consiste no agravamento ou na
situação limite de não adesão, pois o
paciente sequer comparece ao serviço
de saúde para buscar os medicamentos, fazer consultas médicas ou partici-

Tratamento anti-retroviral em Moçambique

Retenção de doentes continua desafiante
Continua a ser desafiante para o Sistema Nacional de Saúde (SNS) a retenção de doentes em Tratamento Anti-retroviral (TARV), com frescas informações dando conta do crescente índice de pacientes que abandonam a terapia, invocando como factores primordiais o estigma e discriminação, incluindo
questões de índole social e económica.
par no atendimento.
Igualmente, referem os especialistas, o abandono é fortemente influenciado pelo contexto de vulnerabilidade no qual a pessoa infectada pela
doença vive. Mas o abandono, na óptica dos mesmos, pode também determinar ou ampliar a vulnerabilidade,
em especial a vulnerabilidade física,
pois com a interrupção do tratamento
ocorre o aumento da replicação viral
e o enfraquecimento gradativo do
sistema imunitário.
Por isso, no caso de abandono, as
autoridades sanitárias têm procurado
de todas as formas resgatar o paciente
para o tratamento, mas o grande desafio nesta batalha é a sua localização,
uma vez que alguns doentes não declaram contactos que, por vários motivos, substituem por outros.

Contribuições ao INSS
canalizadas via M-Pesa
As diferentes facilidades de pagamento de contribuições ao Sistema de
Segurança Social, criadas pelo Instituto Nacional de Segurança Social
(INSS), como forma de aproximar, cada vez mais, os utentes dos seus serviços, foram expostas na cidade da Beira, há dias, durante uma feira organizada no âmbito da 4ª edição da Légua Internacional, promovida pela
empresa Cornelder de Moçambique, onde tomaram parte cerca de 3 mil
participantes, entre nacionais e estrangeiros.
OM-Pesajáéumadasviasprivilegiadas no pagamento de contribuições
ao Sistema de Segurança Social, por
parte dos trabalhadores, bem como
os contribuintes (empresas), dada a
sua múltipla vantagem durante o seu
uso, particularmente para os TCP, por
permitir que, no seu próprio local de
actividade ou residencial, façam tudo
sem precisar de se deslocarem até aos
balcões do INSS ou dos bancos, a fim
de canalizarem ou procederem aos
pagamentos.
Para o efeito, a delegação provincial do INSS em Sofala destacou uma
equipa técnica para o evento, que
disponibilizou informações sobre as
diversas prestações pagas pelo Sistema de Segurança Social, incluindo os
processos de canalização de contribuições, com destaque para a via MPesa.
Na tenda do INSS, muito procurada pelo público presente, os visitantes colocaram diversas questões
relativas às condições de atribuição
de prestações, a inscrição de trabalhadores por conta própria (TCP), os
procedimentos para o pagamento

de contribuições, através do M-Pesa,
o acesso à plataforma M-Contribuições, a consulta de números de
beneficiários, entre outras, prontamente esclarecidas.
Na sua interacção com os visitantes, a equipa técnica do INSS explicou as vantagens decorrentes da
inscrição e do pagamento de contribuições ao Sistema de Segurança
Social, como garantia social, tanto no
presente como no futuro, tendo ainda distribuído folhetos (desdobráveis)
sobre diversos serviços prestados
pela instituição.
O Sistema de Segurança Social Obrigatória, gerido pelo INSS, é de natureza contributiva, daí advindo a necessidade e a importância do pagamento
das contribuições, principalmente no
regime dos trabalhadores por conta
própria, porque o simples facto de
estar inscrito e não pagando as respectivas contribuições não garante
os direitos previstos no Regulamento
da Segurança Social Obrigatória, mais
concretamente os benefícios que ele
oferece aos trabalhadores e seus dependentes.

Refira-se que o abandono de doentes ao tratamento ocorre numa altura
em que as autoridades sanitárias do
país registam, por um lado, o aumento
de novas infecções e, por outro, o
agravamento da taxa de mortalidade,
entre crianças e adultos, em complicações relacionadas com o HIV/SIDA.
Aliás, no que diz respeito às novas
infecções, dados contidos no novo
relatório apontam para 94 mil pessoas
que contraíram a doença nos últimos
anos e, em relação à mortalidade, o
país perdeu mais de 35 mil pessoas.
Mais ainda, a taxa de transmissão de
mãe para filho é de 12%, segundo os

dados contidos no mesmo relatório,
o que nas entrelinhas quer dizer que
em cada 100 mulheres grávidas positivas,12 crianças nascem com HIV.
ADESÃO AOTRATAMENTO
A adesão ao tratamento anti-retroviral de pessoas vivendo com HIV/
SIDA tem sido discutida no campo
académico e profissional, tendo em
vista os desafios que o tema apresenta, além do facto de que o uso
inadequado desses medicamentos
pode acarretar resistência viral e falha
terapêutica.

No caso do TARV, especialistas explicam que a terapia pode apresentar
especificidades quanto à importância
de o paciente ingerir, pelo menos, 95%
das doses prescritas para que alcance a
supressão viral.
A adesão vai além da toma das
medicações, englobando o fortalecimento das pessoas vivendo com HIV/
SIDA e do vínculo com a equipa de
saúde, fomentando o acesso à informação, o acompanhamento clínicolaboratorial, a adequação aos hábitos,
as necessidades individuais e a compartilha das decisões relacionadas à
própria saúde.

Publicidade

Já à VENDA nas
Lojas!
MIVANY SHOP
(Aeroporto Internacional de Maputo)
MABUKU
(Július Nyerere e Hotel Rovuma)
PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)
TAVERNA
(Costa do Sol)
TAVERNA
(Sommerschield)
TAVERNA
(Mao-Tse-Tung)
TAVERNA
(Av. 24 de Julho)
TAVERNA
(Jardim dos Namorados)
TAVERNA
(Baia Mall)
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CULTURA
Nos Limiares Da Morte(6)

CINEMA
CHEGA DE SAUDADE

VAKITHY NYAMBUWE
Voa de lendas e mitos

Em 2001, Laís Bodanzky colocou em
cena um dos mais vigorosos filmes da
retoma do cinema brasileiro: Bicho de
Sete Cabeças (exibido em Agosto de
2007 entre nós no Scala, na sessão do
Cineclube Komba Kanema), além de
conquistar vários prémios e agradar o
público e a crítica, o filme sedimentou
a carreira do actor Rodrigo Santoro.
Agora chega-nos esta produção
de 2008, interpretada por actrizes famosas como Tônia Carrero, Cássia Kiss,
Betty Faria, Maria Flor, Mirian Mehler,
Clarisse Abujamra, Marly Marley e Selma Egrei, além da presença da cantora
Elza Soares e a aparição-relâmpago de
Marlene Silva. A história é ambientada

durante uma única noite de baile para
terceira idade, num clube de dança em
São Paulo. A trama começa ainda com
a luz do sol, quando o salão começa
a sua preparação para abrir as portas,
e termina ao final do baile, quando o
último frequentador desce a escada e
o reclame luminoso apaga-se. Nesse
universo fechado entre paredes repletas de folhetos e fotografias desbotadas, acompanhamos grupos de personagens que circulam pela pista.
O argumento de Chega de Saudade foca em pequenos dramas
existentes nessa fase da vida (frustrações, arrependimentos, paixões não
correspondidas, baixa auto-estima,

pessimismo), mas não se deixa levar
por eles. Somos apresentados a esses
dilemas existenciais através do humor
e da música, que permeiam o filme o
tempo inteiro.
Com uma trilha sonora maravilhosa, que conta com a participação
especialíssima de Elza Soares e Marku
Ribas, aqui também como actores, faz
com que o filme flua de maneira natural e se desenvolva dentro de um clima
saudosista.
Chega de Saudade recebeu no total 21 prémios – doze internacionais e
nove no Brasil.
Em exibição, dia 28, no CCBM, às
18:00 horas

OS DOCES BÁRBAROS

Os Doces Bárbaros foi um grupo
formado pelos cantores brasileiros
Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil
e Caetano Veloso, em 1976, com a finalidade de realizar uma série de espectáculos pelo Brasil para comemorar
os dez anos de sucesso das suas carreiras individuais. Com quinze canções
novas, compostas exclusivamente
para os shows, a primeira apresentação foi em São Paulo. O movimento
eclodiu num contexto repleto de agitações políticas, sociais, económicas e
culturais. No meio desta turbulência

histórica surgiram quatro artistas com
uma linguagem liberal de regras e de
disciplina e não foi bem acolhida por
alguns intelectuais da época e a política conservadora que ainda estava presente no cenário brasileiro.
O filme (inicialmente programado
para o passado dia 30 de Junho) –
inserido na Mostra de Cinema Gil &
Caetano: 80 anos –, realizado por Jom
Tob Azulay, conta-nos a trajectória dos
espectáculos e dos seus acontecimentos mais marcantes, entre eles a prisão
de Gilberto Gil por porte de drogas.

O que nos anos de 1970 parecia um
registro simples sem nada de novo,
uma crónica do momento, hoje ganha
foros de documento de uma época,
sintetizadanasonoridade,novisualenas
atitudes dos quatro cavaleiros do pósapocalypse. Gil, Gal, Bethânia e Caetano
nãodeixaramdeserquemeram,masao
mesmo tempo mudaram muito, o que
é natural. Comparar as suas imagens de
ontem e de hoje é o maior dos prazeres
de rever o filme de JomTob Azulay.
Em exibição, dia 27, no CCBM, às
18:00 horas

Para o início das aulas do adolescente, não é logo abordar o assunto
como quem estivesse dentro do
mesmo, sendo exemplo: Sem o teu
consentimento foste feito exame e
ficaste aprovado, então, a partir de
hoje que estejas preparado, pois foste
concedido o direito de receber aulas
mágicas da feitiçaria. Nunca! Nunca! E
nunca se pode proceder assim. Era de
igual modo quando o miúdo era feito
as provas, ficava sem saber que estava
numa série de exames. Começava por
uma palestra introdutória, a qual exigia
a comparticipação de duas pessoas,
entre o monitor e o aluno, em tempo
predilecto, cuja maioria dos adultos da
família e a vizinhança estivessem ocupadas no trabalho do lavor e outras actividades diárias, enquanto os jovens e
adolescentes estivessem ocupados na
pastagem. Como se tratava de uma
abordagem sigilosa, assim procediam
na garantia preventiva a eventual deturpação das aulas por alguém que
chegasse. Então, se o ambiente estivesse óptimo a palestra iniciaria a sós,
dentro da casa, com a porta fechada,
se estivesse aberta exigiria muita
vigilância, desta maneira falavam
quase aos cochichos. Se na entrada
do quintal ouvissem alguém em plena
aula a pedir licença não respondiam,
até que o hóspede desistisse, e depois
de confirmada a sua retirada reiniciavam com a palestra:
-Meu filho, já estás crescido! É de
inteiro direito seres como os outros,
devem brotar em ti iniciativas criadoras. Mas antes de eu prosseguir gostaria que me respondesses a seguinte
questão: Se alguém for ao curandeiro
na busca de magia para implementar no projecto que visa prosperar
na produção da sua machamba, e
dito feito, essa pessoa, pôr mão na
iniciativa, em sequência na época
da colheita obtivesse uma produção
fantástica comparativamente aos
outros, achas que este homem iria
comunicar a toda gente como teria
conseguido aquele êxito, ou havia de
manter o segredo?
O miúdo sentiu a espada direccionada a si, pela frente e atrás, e indeciso
na opção entre a difusão e abstenção
do dito plano. E a instrutora, vendo isto,
percebe que na mente do miúdo existe um vácuo por preencher de conhecimentos, tais como coragem e um

sensor mental rápido. Entretanto, requeria à monitora ter muitas cautelas
na introdução da feitiçaria, no entanto,
ela retomou a fala:
-Olha! A vida sem segredo perde
a noção da sua essência fluente da
carência do segredo a quem seja.
Aquele homem que foi ao curandeiro
acreditas que planificou o projecto sozinho, dirigiu-se ao curandeiro a sós…
Voltou, implementou a sós e atingiu os
seus intentos na produção… será que
após o êxito seria a vez de ele pegar o
altifalante e propagar o assunto?
O exagero exposto na expressão
tendenciosa da adulta deu a mínima
visão compreensiva, que visava iluminar nele a lógica, por isso arriscou a
resposta.
-Acho que não, vovó!
-Porquê?
-Porque… Porque se tudo fez a sós,
fez tudo na escondida! É conclusivo
que… que… Portanto que… não sei
avó!... mas de certeza vai manter o...
-Sim senhor, vai manter o assunto
ao cuidado dos seus deuses, porque
são estes que são avisados com antecedência sobre a intenção do projecto, ou seja, são os mesmos que tomam
conhecimento antes do curandeiro e
mais ninguém, incluindo os membros
da família, na sua maioria, e não é estranho o assunto estar só no domínio
do inventor do projecto. Porque nem
tudo se faz nas vistas, se fosse, a maioria dos projectos não teriam êxito por
causa de algumas pessoas de má-fé
que haviam de interferir negativamente. Ainda digo-te mais: as diferenças económicas e sociais constituem
uma motobomba ligada ao rio pela
mangueira para regar a machamba
da vida, para dar o aspecto atractivo e
o aroma da própria vida.
Repare que se todos fossemos ricos quem iria trabalhar para outro? E
se fossemos pobres, quem ajudaria a
quem?
Meu bem, o sigilo é o trunfo condicional do bem-estar a quem souber
conservá-lo, cujo retorno os benefícios
não são pessoais, mas sim colectivos.
A produção bem conseguida por
aquele homem beneficia toda a sua
família.
A aula tão sábia comoveu o educando de forma convincente e sentiu um
novo nascimento num outro mundo,
por isso prestava toda a atenção no
sentido de não escapar nada da teoria
da docente. E esta continuou:
-Olha meu filho, saibas que há uma
necessidade primária na vida das pessoas, a vida em si não se resume no
comer, beber e vestir do melhor, como
resultado da angariação de muita
riqueza; requer que a pessoa no seu
jeito, independentemente do seu nível social, económico e político, tenha a
obrigação de reunir requisitos que lhe
coloquem num patamar que quem
olhar para ela seja com inteiro respeito,
não na vulnerabilidade.
Sabes quais são e onde se adquire
os supostos requisitos?
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O arranque, na última sexta-feira, do processo de repatriamento voluntário de mais de 1.600 famílias moçambicanas, refugiadas no distrito
de Nsanje, no Malawi, é para nós um bom sinal que mostra a maturidade do país, que defende a assistência dos seus concidadãos dentro
das fronteiras nacionais.
São moçambicanos que se fixaram em Nsanje, no Malawi, em Janeiro último, após as intempéries provocadas pela tempestade “Ana”,
que assolou a província da Zambézia, concretamente o distrito de Morrumbala.
Desesperados, após perder os seus bens e serem forçados a procurar abrigos seguros, os refugiados atravessaram a fronteira e, numa primeira fase, ficaram entregues à sua sorte e ao relento, em Nsanje. Sem
alimentos e meios para se prevenir da malária (redes mosquiteiras), a
título de exemplo, lançaram um grito de socorro.
Depois, o Governo moçambicano articulou com as autoridades do
Malawi no sentido de se prestar assistência aos refugiados naquele país
vizinho.
O processo foi marcado por contradições entre as autoridades
moçambicanas e malawianas. Mas depois chegou-se a entendimento,
e os moçambicanos estão a aderir ao regresso voluntário a Moçambique, onde o Governo já está preparado para os receber.
Aliás, o director nacional para Área de Prevenção e Mitigação, que chefia a delegação moçambicana no Malawi, César Tembe, fez saber que

estão criadas todas as condições logísticas para o regresso dos refugiados.
“Na verdade, o arranque deste processo visa fazer jus àquilo que deixamos como palavra no último encontro com o Governo do Malawi,
a 30 de Junho. Devo dizer que todas as condições estão criadas para o
processo de repatriamento das famílias moçambicanas provenientes
de Morrumbala. Criámos duas equipas, uma posicionada no distrito
de Morrumbala, concretamente no posto administrativo de Chire, e a
outra em Nsanje, que trabalha na sensibilização das famílias para garantir o processo de repatriamento”, explicou César Tembe.
O director nacional para Área de Prevenção e Mitigação também
disse que no Malawi já estão posicionados quatro autocarros, dois
camiões e quatro embarcações posicionadas no posto administrativo
de Chire, que vão assegurar a travessia das famílias durante o repatriamento.“Em paralelo a estes meios que temos disponíveis, já no distrito
de Morrumbala, temos talhões já demarcados, equipa da unidade da
protecção civil (Unaproc), que está a apoiar no parcelamento e processo
de limpeza dos talhões e construção dos abrigos para a dignidade das
famílias repatriadas”, precisou César.
O apoio aos refugiados no Malawi não fica por aqui: “Foram criados kits de retorno às famílias. Estamos a falar de kits de cozinha, bens
alimentares para 30 dias, e outros que serão disponibilizados para as
famílias. O processo não deverá levar mais de uma semana, porque há
meios e todas as famílias foram sensibilizadas”, assegurou.
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