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Comandante-geral 
caça ideólogos das manifestações

Presidente Nyusi inaugura maior e um dos mais 
modernos matadouros do país e de África

O Comandante-geral da Polícia da 
República de Moçambique (PRM) 
avisa aos ideólogos das manifesta-
ções para parar com isso o quanto 
cedo possível, porque cabe à cor-
poração fazer a gestão da política 
de segurança pública, velar pela 
segurança dos cidadãos e ordem 
públicas. “Não vamos vos eixar 
queimar pneus na rua. Não vamos 
vos deixar destruir lojas, nem im-
pedir que as crianças vão à escola 
e os doentes de irem aos hospitais; 
e não vamos vos deixar também 
bloquear as vias de acesso. É ur-
banidade isso? Não, não é. Isso é 
vandalismo”, afirmou Bernardino 
Rafael durante a cerimónia de 
passagem de oficiais-superinten-
dentes à situação de reserva em 
efectividade de serviço, realizada 
terça-feira. Na ocasião, o Coman-
dante-geral da PRM fez saber que 
ao longo do primeiro semestre de 
2022 foram registados, em todo 
o território nacional, 6.859 casos 
criminais contra 7.140 registados 
em igual período do ano passado, 
o correspondente a uma redução 
de 281 casos. 

Revelando uma política virada para resultados, o Presidente da República inaugurou sexta-feira, em Tete, a 
maior e uma das mais modernas unidades de abate e processamento industrial de carnes do país e de África. 
Ainda na “terra do carvão e do cabrito”, Filipe Nyusi materializou o compromisso do Governo em proteger os 
direitos das comunidades sobre a terra, com a entrega quinta-feira passada, 28 de Julho, de 2 mil títulos de 
Direito de Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT) às comunidades dos povoados de Cateme, Kambulatsitse, 
Madamba, Benga e Necungas, no distrito de Moatize, província de Tete.

Bernardino Rafael, CG da PRM

- E materializa seu compromisso de proteger direitos das comunidades, no âmbito do programa “Terra Segura” 

ANSELMO SEMGO                              
Email: Sengoans@yahoo.co.br

No evento, que teve lugar no quartel 
da Unidade de Intervenção Rápida, na 
capital do país, Bernardino Rafael, que 
serviu de simbolismo da passagem 
de 1.111 oficiais- superintendentes à 
situação de reserva em efectividade 
de serviço em todo o país, indicou que 
em conexão com os 6.859 casos foram 
detidas cerca de 7500 pessoas e viram 
seus expedientes tramitados para as 
autoridades da justiça.

“Nestes crimes nós tivemos em op-
eratividade 88 porcento de resposta das 
soluções feitas pelos moçambicanos, re-
sultante do esclarecimento de parte dos 
6.859 casos registados”, disse Bernardino 
Rafael, acrescentando que na verdade 
o crime ainda existe e o que a PRM tem 
recomendado aos moçambicanos é a 
denúncia, sobretudo pontual.

Dos crimes que a PRM não con-
segue esclarecer o Comandante-geral 
apontou como causa o atraso na 
denúncia dos casos à Polícia.

Ainda no período em análise, Ber-
nardino Rafael fez saber que houve o 
registo de casos relevantes, com de-
staque para 8 casos de raptos, e a Polícia 
está a trabalhar dia após dia, e mesmo 
quando as vítimas regressam ao con-
vívio familiar continua a seguir as linhas 
operativas para o seu esclarecimento e 
chegar àqueles que são mandantes.

Para o efeito, “temos pedido a colabo-
ração de todos os segmentos da socie-
dade moçambicana para podermos 
encontrar os que estão interessados em 
enriquecer, privando a vida dos outros”, 
disse o Comandante-geral da PRM.

Referiu que “temos a informação 
que num dos casos que ocorreu em 
Chimoio a vítima regressou à comu-
nidade e estamos a seguir as pistas e, 
com ele, saber dos contornos do rapto, 
a localização do cativeiro em que es-
tava, com o objectivo de encontrarmos 
os autores bem como os mandantes”.

Quanto aos acidentes de viação, o 
Comandante-geral da PRM fez saber 

A construção desta unidade de abate 
e processamento industrial de carnes 
custou um investimento de 356 milhões 
de meticais, co-financiados no âmbito do 
programa SUSTENTA. Este investimento, 
segundo o Presidente da Republica, irá 
permitir que 5 mil pequenos criadores 
familiares tenham acesso a este mat-
adouro como mercado preferencial.

Filipe Nyusi referiu ainda que a in-
auguração ocorre num período em 
que Moçambique registou um cresci-
mento assinalável do sector pecuário 
em 2021, na escala de 9%, impulsio-
nado largamente pelo crescimento 
da produção de carnes vermelhas em 
14%, tendo alcançado as 21 mil tonela-
das, 18% nos ovos e 13% nos frangos.  

Com a inauguração deste  mat-
adouro industrial na cidade  de  Tete, o 
Presidente da República afirmou que 
vai contribuir na eliminação  progres-
siva de  abates  de  animais  em  locais  
inapropriados.

No entanto, no primeiro dos três 
dias de visita à província de Tete, o 
Chefe de Estado escalou o distrito de 
Moatize, localidade de Cateme, onde 
dirigiu a cerimónia de entrega de títu-
los de DUAT, onde na sua intervenção 
considerou um marco importante na 
implementação do programa “Terra 
Segura”, uma iniciativa do Governo lan-
çada em 2015, no distrito da Manhiça, 
na província de Maputo, cuja meta é 
registar e regularizar 5 milhões de par-

celas ocupadas, segundo as normas e 
práticas costumeiras e em regime de 
boa-fé, bem como a delimitação de 5 
mil comunidades locais.

O Chefe de Estado garantiu que 
eventos idênticos irão decorrer nos dis-
tritos de Tsangano, com a entrega de 
15.591 títulos de DUAT, Angónia com 
40.619, Doa com 13.509, Mutarara com 
15.324, para além dos 71.227 e 4.591 tí-
tulos a serem entregues nas províncias 
de Manica e Sofala, respectivamente.

Para Filipe Nyusi, os DUATs con-
stituem uma ferramenta que consolida 
o sistema de administração e gestão 
da terra e formalização dos Direitos de 
Uso e Aproveitamento da Terra. 

“Sabemos quão importante é a 

que foram registados 454 casos, que 
vitimaram 430 pessoas em todo o país.

“É muita gente que perdeu a vida. Os 
danos materiais não contamos porque 
são muitos e temos muita gente ferida”, 
indicou Bernardino Rafael, para de 
seguida lamentar o facto de mesmo 
com as campanhas de prevenção dos 
acidentes de viação e os apelos para 
uma condução responsável e segura 
ninguém ouve nas estradas.

“Continuam a conduzir com ex-
cesso de velocidade”, aliás, observou, “a 
maior parte dos acidentes registados 
são do tipo atropelamento, como re-
sultado da falta de controlo da veloci-
dade. Há também registo de despistes, 
seguidos de capotamento porque em 
velocidade alta; qualquer obstáculo 
que aparece o condutor não consegue 
contornar ou imprimir travões a tempo 
e hora, e acaba vitimando pessoas”.

Por isso, o Comandante-geral da PRM 
frisou que os esforços para a prevenção 
e análisa individual das consequências 
dos acidentes são feitos, mas mesmo as-
sim o comportamento não muda.

“Estão a ser recorrentes os acidentes 
de viação, as pessoas não respeitam 
as regras de trânsito e os motoristas 
não respeitam os passeios”, frisou para 
de seguida pedir aos moçambicanos 
para respeitar as regras de condução, 
do mesmo jeito que o fazem quando 
estão nos países vizinhos como África 
do Sul, Eswatini e Zimbabwe.

“Façam o mesmo quando estão 
aqui no nosso país”, apelou, para de-
pois salientar que “estamos a caminhar, 
pouco a pouco, para o fim do ano, e 
ao invés de reduzirmos os acidentes 
de viação estamos a aumentar. Por 
isso queríamos a partir deste balanço 
do primeiro semestre apelar a todos 
aqueles que conduzem para prevenir 
os acidentes de viação”, salientou. 

Para o efeito, Bernardino Rafael reco-
menda àquele que bebeu para não se 
meter ao volante e se quiser beber pe-
dir boleia ou mesmo reservar dinheiro 

para pagar táxi até em casa.
 “As pessoas da cidade de Maputo e 

Matola podem fazer isso para minimi-
zar a perca de vidas e os danos materi-
ais que estão a registar-se ao longo das 
estradas”, exortou.

Relativamente ao troço Maputo – 
Incoluane, fronteira entre as províncias 
de Maputo e Gaza, considerado como 
“corredor de morte”, o Comandante-
geral fez saber que a PRM está a ensaiar 
novas formas de controlar as velocid-
ades e se a experiência resultar positi-
vamente será replicada nas províncias 
de Gaza e Inhambane, e assim suces-

sivamente ao resto do país.
“Mas tudo na tentativa de procurar-

mos minimizar os acidentes de viação 
e as suas consequências”, afirmou.

Na ocasião, Bernardino Rafael co-
municou aos moçambicanos que a 
PRM está nas vias públicas, nas grandes 
praças, a trabalhar e com apoio da pop-
ulação para “prevenir que as pessoas 
avancem para aquilo que chamam de 
manifestações”.

Isto porque, segundo o Comandan-
te-geral da PRM, o país tem muitas coi-
sas por resolver e as manifestações só 
retardam o desenvolvimento, sobre-

tudo as manifestações violentas, onde 
as pessoas incitam outras para atirar 
pedras, paus, destruir e saquear lojas e 
queimar estradas.

“Isso não é manifestação pacífica”, 
explicou Bernardino Rafael. “Aqueles 
que chamam a isso de manifestação 
pacífica estão enganados. Atirar pedras 
contra lojas e Polícia, queimar carros e 
estradas é urbanidade isso? Não é não. 
Isso é vandalismo”. 

Em relação à Tabela Salarial Única 
(TSU), o Comandante-geral esclareceu 
que as Forças de Defesa e Segurança 
têm a sua tabela e nunca se compara-
ram com os demais funcionários e 
agentes do Estado.

“Peço aos meus colegas calma e 
tranquilidade e vamos nos unir na di-
versidade. Manifestações e distúrbios 
só trazem situações incontroláveis e 
remetem-nos a mais situação de po-
breza total”, disse.

Presidente Nyusi visitando o maior matadouro de Moçambique em Tete

No âmbito do SUSTENTA
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Boa nova para os moçambicanos
A primeira quinzena de Agosto, a 
iniciar esta segunda-feira, traz con-
sigo boa nova para os moçambica-
nos, porque, como diz o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, ao 
longo deste período o Governo irá 
anunciar um conjunto de medidas 
sócio-económicas para minimizar 
o impacto da realidade actual, car-
acterizada pelo aumento de preços 
dos combustíveis, dos alimentos, 
com grandes repercussões no cus-
to de vida dos moçambicanos, sem 
deixar de fora no mundo. 

Chefe do Estado, Filipe Jacinto Nyusi

- Governo anuncia medidas para minimizar alto custo de vida no país

ANSELMO SEMGO                              
Email: Sengoans@yahoo.co.br

Com efeito, o anúncio que vem num 
momento de pressão provocada pelo 
agravamento de preços dos alimentos, 
combustíveis e, consequentemente, 
dos transportes públicos de passageiros, 
foi feito a partir do distrito de Milange, 
província central da Zambézia, onde o 
Presidente da República inaugurou re-
centemente um complexo de silos.

Durante o evento, que decorreu sob 
o lema “Comercialização agrícola, dinam-
izadora do agro-negócio e industrializa-
ção”, o Chefe de Estado abordou, no seu 
discurso, a actual realidade desafiante do 
mundo, causada essencialmente pelo 
aumento de preços dos combustíveis, 
com repercussões no aumento do custo 
de vida em muitos países do mundo, in-
cluindo Moçambique.

Para o Chefe de Estado, “esta situa-
ção foi agravada pela pandemia da Co-
vid-19, que causou rupturas da logísti-
ca global, afectando os mercados, 
distribuição e certificação, elevando o 
custo das sementes, fertilizantes e dos 
agro-químicos no geral”.

O Presidente Nyusi acrescentou que 
“esta é uma situação universal que deve 
ser entendida, interpretada e seguida”.

Ressalvou ainda que o conflito geo-
político na Ucrânia e as sanções contra 
a Rússia vieram piorar a situação, além 
das mudanças climáticas que agra-
varam a insegurança alimentar.

Focando-se especialmente a 
Moçambique, o Presidente da Repúbli-
ca fez saber que a situação tornou-se 
muito mais desafiante por causa do 
facto de a economia nacional estar ain-
da sob os efeitos negativos das calami-
dades naturais, como Idai, Kenneth e 

outros, incluindo actos de terrorismo, 
na província de Cabo Delgado.

“Esta crise veio mais uma vez 
demonstrar quão é importante a ne-
cessidade de produzir mais e melhor, 
e de resolver as nossas fragilidades na 
cadeia de abastecimento alimentar, 
incluindo na capacidade de arma-
zenamento dos produtos agrícolas”, 
frisou o estadista moçambicano que, 
como saída, aponta a agricultura 
moçambicana e toda a sua cadeia de 
valor como parte da resposta aos ac-
tuais desafios globais e nacionais.

PROBLEMA DAS 
INFRA-ESTRUTURAS DE 

ARMAZENAMENTO

Entretanto, sobre a inauguração do 
complexo de silos e armazéns de Mila-
nge, Filipe Nyusi disse que a mesma en-
quadrava-se na estratégia do Governo 
de disponibilizar e viabilizar o funciona-
mento do sistema de silos e armazéns, 
em alinhamento com os objectivos de 
desenvolvimento sustentável, cujas me-
tas do objectivo dois visam acabar com 
a fome, alcançar a segurança alimentar, 
melhorar a nutrição e promover a agri-
cultura sustentável. 

Em especial, sublinhou o Chefe de Es-
tado, visa a duplicação da produtividade 
agrícola, o rendimento dos pequenos 
produtores, o seu acesso aos serviços 
financeiros, mercados e oportunidades 
de agregação de valor e de emprego 
agrícola e aumento de investimentos 
nas infra-estruturas rurais.

“Com este complexo de silos e 
armazéns estamos em simultâneo e de 
forma integrada a concretizar um dos 
grandes projectos no sector de indústria 
e comércio, como uma das fases estraté-
gicas do Programa Quinquenal do Gov-
erno 2020-2024, que visa o envolvimen-
to do sector privado na transformação 
e modernização da produção agrícola”, 
afirmou, para de seguida revelar que 
“estes silos e armazéns representam a 
materialização de um desejo antigo dos 
moçambicanos, pois é do vosso conhe-
cimento que este programa pretende 
suprir o problema da falta de infra-estru-
turas e em quantidade pretendida para 
armazenar os cereais”.

O Chefe de Estado referiu ainda que 
a armazenagem de produtos agrícolas, 
em particular dos cereais, é extrema-
mente importante na viabilização da ca-
deia de valor de comercialização agrária.

“Na cadeia de produção agrícola a 

armazenagem é uma das fases mais im-
portantes da sua logística”, disse, acres-
centando que enquanto a necessidade 
e a procura de alimentos são infinitas a 
sua produção, incluindo dos cereais, é 
periódica, o país necessita de ter um lo-
cal onde armazena e busca a comida.

Por isso considera que a armazena-
gem é indispensável para preservar a 
qualidade de produtos e facilitar a sua 
distribuição para o consumo ou com-
ercialização em todos os momentos.

“A armazenagem não só estimula 
o aumento da produção, incentiva o 
surgimento de unidades de agropro-
cessamento, como também melhora 
a distribuição, estabilidade e previsibili-
dade no mercado. É igualmente funda-
mental para evitar perdas pós-colheita 
e responder à procura de produtos, en-
tre o período entre colheitas e esperar 
pelo melhor momento para a venda a 
bom preço”, disse.

Quanto aos silos, Filipe Nyusi disse 
que eles estimulam o aparecimento de 
outras iniciativas empresariais, induz 
o desenvolvimento nas zonas rurais, 
atraindo consequentemente o cres-
cimento das actividades económicas 
de outros ramos, como agroprocessa-
mento, transportes e comércio.

Aliás, frisou que foi em reconhe-
cimento da importância de silos e 
armazéns que em 2008 o Governo de 
Moçambique tomou a decisão de in-
vestir na sua construção para respond-
er às necessidades de armazenagem e 
conservação de cereais, com o intuito 
de dinamizar a comercialização agríc-
ola e de constituir reservas estratégicas 
para a segurança alimentar.

Em 2019 iniciou-se com a imple-
mentação do plano de construção e re-
abilitação de silos e armazéns em duas 
fases, sendo que a primeira consistiu na 
construção de 18 silos e armazéns nos 
distritos de Nhamatanda e Gorongosa, 
em Sofala; Milange, na Zambézia; Cu-
amba no Niassa e Ribáuè na província 
de Nampula. 

Na segunda fase foram construídos 
21 silos e armazéns nos distritos de Ancu-
abe, em Cabo Delgado; Lichinga no Nias-
sa; Malema em Nampula; Alto Molócuè 
na Zambézia e Angónia em Tete.

Assim, Filipe Nyusi revelou que dados 
mais recentes indicam que a produção 
agrária a nível nacional em 2022 é de 
14.807,1586 toneladas. Na província 
da Zambézia, a produção é de mais de 

8.903,470 milhões de toneladas e no 
distrito de Milange é de 6. 410 toneladas. 

Por outro lado, a capacidade estática 
nacional de armazenagem é de um 
milhão e setecentos cinquenta mil 
toneladas, sendo quatrocentas e dez 
mil toneladas para o sector público e 
um milhão e trezentos e cinquenta mil 
para o sector privado.

No entanto, no caso específico de 
cereais e visando viabilizar a econo-
mia, a FAO recomenda que os países 
produtores devem ter uma capacid-
ade estática, isto é, de armazenagem 
equivalente a 20 porcento da sua 
produção anual. 

E para o caso de Moçambique refer-
iu que ainda há um longo caminho por 
percorrer no que tange à quantidade 
produzida para a auto-suficiência e na 
capacidade de construir reservas. 

Para o efeito, o Presidente da 
República indicou que “precisamos 
ainda de construir capacidade de 
produção agrícola para que ocorra o 
aumento da capacidade de armazena-
gem de cereais”.

Por isso, Filipe Nyusi destacou que 
“estamos aqui para testemunhar o iní-
cio de uma nova etapa e um marco de-
terminante na cadeia de valor agrícola, 
onde o Governo e o sector privado jun-
tam esforços para pôr em prática uma 
nova forma de operar e gerir os silos e 
armazéns no país”.

Relativamente à infra-estrutura, o es-
tadista moçambicano esclareceu que 
inicialmente investiu-se no projecto 
global cerca de 60 milhões de dólares, 
que, contudo, não foram capaz de ga-
rantir a sua funcionalidade plena, daí 
que foi preciso reestruturar todo o plano 
de negócio e de viabilidade, optando-se 
pelo envolvimento do sector privado, 
através do regime de concurso público. 

E pela gestão dos silos, a conces-
sionária vencedora do concurso, em 
regime público-privado, deverá pagar 
ao Estado mensalmente uma taxa fixa 
sobre os valores do rendimento. 

Já em relação à balança comercial 
agrária, o Presidente da República disse 
que nos últimos anos o país tem vindo 
a reverter a tendência negativa, o que 
justifica o aumento da produção e da 
produtividade agrícola, que por sua vez 
estimula o aumento das importações.

Por exemplo, no primeiro semes-
tre de 2022 registou-se um défice na 
balança comercial, no valor de 354.4 
milhões para 330.5 milhões de dólares 
americanos, porque o valor da expor-
tação cresceu em 69 porcento, impul-
sionado pelo aumento da exportação 
das leguminosas, oleaginosas e pelas 
culturas como algodão, castanha de 
caju, macadâmia, tabaco e chá. 

Na primeira quinzena deste mês/Agosto 

posse segura de terra, em particular 
para os cidadãos mais desfavorecidos, 
sobretudo para as mulheres. A maioria 
dos moçambicanos tem a terra como 
o recurso mais importante, porque 
garante a sua sobrevivência, habitação, 
para além de representar a sua iden-
tidade sócio-cultural, particularmente 
neste momento em que a nossa so-

ciedade vive momentos de múltiplas 
transições e transformações. Estou a 
falar de transição para a economia de 
mercado, transição geracional, tran-
sição tecnológica e cultural, a rápida 
urbanização, o crescimento populacio-
nal e entrada de novos investimentos, 
incluindo na área de terra, entre muitas 
outras transformações”, afirmou.

O estadista moçambicano realçou 
que “nós temos os direitos do povo no 
nosso coração, por isso o programa Ter-
ra Segura pretende evitar que existam 
moçambicanos que não tenham pos-
se segura da terra, porque não sabem 
ler ou escrever, porque não falam 
Português, porque são camponeses, 
porque não têm dinheiro, porque são 

pobres, porque vivem nas zonas ru-
rais, porque são mulheres, porque são 
órfãos, porque são deslocados, entre 
muitos outros porquês”.  

O Programa Terra Segura pretende 
tornar mais eficiente, eficaz e equitativa 
a administração e gestão da terra e os 
Direitos de Uso e Aproveitamento da 
Terra, por forma a garantir o acesso, ex-

ercício e a manutenção do direito sobre 
a terra, bem como prevenir conflitos de 
terra, melhorar e facilitar o diálogo en-
tre as populações, investidores e outros 
intervenientes.

Ainda em Tete, o Chefe de Estado in-
augurou o edifício dos Serviços de Sal-
vação Pública, construído de raiz e cus-
tou cerca de 147 milhões de meticais. 
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Trabalho da OJM coroado de êxito

O plano de actividades referente aos primeiros 100 dias do actual executivo da Organização da Juventude Moçambicana (OJM), o braço juvenil do par-
tido Frelimo, detido por Silva Livone, eleito no decurso do II Congresso deste organismo, realizado de 20 a 22 de Maio último, está a ser implementado 
com mestria, com muitos resultados a serem alcançados, mas o respectivo Secretário-geral diz que ainda é cedo para se vangloriar. Aliás, Silva Livone fala 
dos desafios que esta organização ainda tem pela frente e destaca a formação como uma das prioridades para que os jovens se insiram em várias frentes 
de desenvolvimento e de gestão da coisa pública no país.  

contros com os jovens à escala nacio-
nal vamos divulgar os instrumentos 
de governação, oportunidades e po-
tencialidades que o executivo oferece 
à juventude”.

É sabido que o Governo, através dos 
ministérios da Agricultura, Trabalho, 
Cultura e Turismo, Secretaria de Estado 
de Emprego e outros têm programas 
virados para os jovens, para os quais a 
OJM se propõe a advogar e monito-
rar para que a juventude os aceda de 
forma justa e equitativa.

Aliás, as actividades inseridas no 
programa dos primeiros 100 dias de 
mandato estão alinhadas aos desafios 
que o país enfrenta, onde a juventude 
tem dado o seu contributo na busca 
de soluções.

OPORTUNIDADES E GERAR 
EMPREGO

Segundo Livone, o programa “meu 
quite, meu emprego”, gratuito e rotin-
eiro, e responde aos desafios da nova 
abordagem de empregabilidade, está 
em implementação na província de 
Inhambane e privilegia jovens orga-
nizados em cooperativas ou associa-
ções, formados numa determinada 
área e recebem um quite respectivo e 
começam a trabalhar.

O apelo que o Secretário-geral da 
OJM faz é que, indepedentemente 
da sua cor partidária, os jovens se as-
sociem, se formem, acedam ao pro-
grama e comecem a trabalhar e gerar 
renda de forma imediata, sobretudo 
para quem se aplicar. A Secretaria de 

ensino superior. Eu fui à formação de 
professores e dois anos depois fiz a 
formação superior, independente dos 
meus encarregados de educação. Não 
se trata de proibição de o jovem fazer 
o ensino superior, mas ter-se uma base 
sólida da profissão que vai exercer” – 
explica, acrescentando que quem tem 
um kit meu emprego de uma repro-
grafia será uma mais-valia.

O Jornal PÚBLICO questionou que 
estratégia a OJM vai implementar para 
angariação de jovens entre os 15 e 
20 anos, tendo em conta que a maior 
preocupação daquele grupo social é 
o emprego, ao que Silva Livone disse 
que a mobilização na organização é 
contínua  a nível nacional. Entretanto, 
ele reconhece que os desafios de 1975 
são diferentes de 2022 e serão em 2027. 

“É preciso adequar os desafios de 
mobilização no contexto de cada 
momento. Na Frelimo nós militamos 
por amor à camisola, por isso existe o 
secretário para o trabalho voluntário. 
A entrega, o sentido patriótico, valores 
da moçambicanidade, a auto-estima, 
estão empregnados nos nossos 
princípios. Eles não se criam, trans-
mitem-se de geração em geração. 
Samora Machel, Joaquim Chissano, 
Armando Guebuza e tantos outros 
líderes do Partido Frelimo herdaram-
nos de Eduardo Mondlane e este de 
Ngungunhane e outros heróis”- vin-
cou o Secretário-geral da OJM.

Como ele diz, a obediência aos 
princípios e valores da organização, 
como o respeito aos mais velhos, às 
lideranças; aos símbolos da pátria, 
aprumo, solidariedade, empatia e 
amor ao próximo, são os os princípios 
e valores empregnados nos jovens 
filiados na Organização da Juven-

Estado de Emprego e Juventude vai 
implementar o Programa Emprega, 
financiando gratuitamente projectos 
aos recém- licenciados ou técnicos 
médios, medinte a submissão de um 
plano de negócio.

 O Conselho Nacional da Juventude 
(CNJ) vai monitorizar esses programas 
todos, quer através das plataformas 
digitais, quer através de equipas com-
postas por jovens que vão avaliar a 
implementação e responsabilidades 
de ambas as partes, portanto, o bene-
ficiário e o financiador. Os mais criativos 
serão distinguidos, à semelhança do 
jovem criativo, que reconhece os mais 
destacados na sua criação artística, 
programa nas artes e cultura e inova-
ção tecnológica.

Segundo Silva Livone, a OJM vai in-
centivar a formação de jovens para que 
possam abraçar essas oportunidades à 
medida que memorandos com algu-
mas instituições nacionais, regionais e 
internacionais forem celebrados. 

“Precisamos de ter a veia institucio-
nal, comercial, de empreendedorismo, 
que habilite os nossos órgãos a pro-
duzir algo. Ter uma machamba, uma 
lanchonete recomedada, seja de 
quem for, desde que seja de um jo-
vem moçambicano, alinhado com o 
projecto nacional. É essa OJM que nós 
queremos que seja sustentável”.

A OJM comunga da ideia de que 
os jovens devem investir muito na for-
mação básica e média, que habilita o 
jovem a avançar com segurança para 
o ensino superior, porque, segundo 
Livone, a formação superior não produz 
a experiência, habilidades, muitas vezes 
impostas pelo mercado do emprego. 

“Quando terminamos a 12ª classe 
os meus amigos concorreram para o 

MARTA DE JESUS                                               
Email: dejesusmarta@gmail.com

Quando faltam poucos dias para o 
actual secretariado da OJM celebrar os 
primeiros 100 dias da sua vigência, a or-
ganização prevê ajustar a estratégia de 
angariação de mais membros, dos 15 
aos 20 anos de idade, para o preenchi-
mento de postos dos secretários para 
as áreas de cooperação nacional, inter-
nacional e desenvolvimento institucio-
nal; mobilização e propaganda e se-
cretário para o movimento estudandil 
e trabalho voluntário.

Nesse período, Silva Livone fará um 
périplo pelas 11 províncias do país, 
começando por escalar Cabo Del-
gado, para prestar solidariedade aos 
jovens vítimas do terrorrismo. 

Para o efeito, a OJM está neste mo-
mento envolvida numa mega-cam-
panha de angariar produtos perecíveis 
e não perecíveis, principalmente man-
tas e agasalhos, tendo em conta o foco 
de Inverso que se faz sentir em todo o 
território nacional.

Em Cabo Delgado estão ainda 
previstos contactos com os órgãos 
da base, dar conforto aos jovens das 
Forças de Defesa e Segurança (FDS) 
que, com o apoio dos parceiros da 
Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) e do Ruanda, 
se esmeram em garantir segurança à 
região Norte do país.

E nos restantes pontos, Silva Livone 
vai agradecer o voto de confiança de-
positado no projecto da OJM, bem 
como partilhar e colher subsídios para 
enriquecer o actual projecto de gover-
nação, cônscio de que ideias construti-
vas não têm cores partidárias. “Por isso, 
reunir-nos-emos com outros movi-
mentos juvenis, para colher e saber o 
que gostariam que a OJM fizesse em 
prol das aspirações dos jovens, quiçá 
do desenvolvimento do país”, frisou 
Livone, Secretário-geral da organiza-
ção, que indica que o seu executivo 
vai impulsionar a reabilitação das insta-
lações onde funcionam as diferentes 
sedes provinciais e distritais, para mel-
horar as condições de trabalho no seio 
da organização. 

É assim que ele está a revisitar os 
estatutos, cartões e todo um conjunto 
de material de mobilização, para re-
produzir e distribui-lo por todo o país. 
“Não se explica que uma sede da OJM 
não tenha uma bandeira, nem cartões 
para os seus membros”. Aliás, nos en-

- Nos próximos tempos o executivo de Silva Livone, para além de mobilizar mais membros para a organização e centrar as atenções nas eleições au-
tárquicas de 2023 e gerais de 2024, vai impulsionar a reabilitação das instalações onde funcionam as diferentes sedes provinciais e distritais da OJM, para 
melhorar as condições de trabalho 

Novo secretariado nos seus primeiros 100 dias

Silva Livone, SG da OJM
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DESTAQUE

Detido maior caçador furtivo de Moçambique 

Frelimo apoia continuidade de 
Razaque Manhique 

Acabou a suposta intocabilidade do maior criminoso, sobretudo contra a biodiversidade (caçador furtivo) de 
Moçambique, Simon Ernesto Valoi, mais conhecido por "Navarra”, detido terça-feira passada pelo Serviço Nacio-
nal de Investigação Criminal (SERNIC), juntamente com o seu comparsa.

Os membros da Frelimo que integram as organizações sociais desta formação política, nomeadamente a ACLLIN, 
OMM e OJM, anunciaram o seu apoio incondicional para a continuidade de Razaque Manhique na liderança da 
Frelimo, a nível da cidade de Maputo. 

tude Moçambicana (OJM). “Milita-
mos por amor à camisola e nunca 
baseados em troca de emprego, 
bolsas de estudo e outros interesses” – 
esclarece Silva Livone, empenhado na 
mobilização de mais membros, ciente 
de que esse  exercício deve ser mel-
horado, consolidado e adequá-lo aos 
paradigmas  de cada momento.

Num outro diapasão, Livone fala 
das diferenças entre  mobilizar e ali-
ciar, apontando que alguns partidos 
servem-se dos desafios e anseios dos 
jovens como isca para os aliciarem 

para se filiarem a alguns partidos em tr-
oca de emprego ou bolsas de estudo. 

“E quando o jovem os seus anseios 
não são satisfeitos ele desagrega-se. 
Aliás, na expriência da OJM nenhum 
membro desertou da organização, 
porque existem etapas de formação, 
nas quais se ganha maturidade cro-
nológica, social e política” – aponta 
Livone, consciente do facto de se estar 
a aliciar os jovens para se filiarem ao 
terrorrismo, com dinheiro a circular via 
plataformas digitais e com promessas 
de emprego.

Todavia, há cinco anos que o Min-
stério da Defesa está a controlar e  
monitorar o nível de adesão volun-
tária ao Serviço Militar, sobre o qual 
ontem ninguém queria abraçar e hoje 
a apetência pela tropa elevou-se sub-
stancialmente.

Essa tendência abarca todas as 
áreas, nas Forças de Defesa e Seguran-
ça, professorado e serviços de Saúde, 
agricultura, pois o que conta é uma 
alternativa de vida, não se importando 
com a morte, porque depois dos 18 
anos todo o homem quer trabalhar.

“Mas existem aqueles jovens víti-
mas de violência nas suas famílias e 
mesmo nas comunidades que pref-
erem se filiar nas Forças Armadas de 
Moçambique. A antena de soldado 

os destinos da grande maioria da pop-
ulação moçambicana, constituída por 
jovens, ao que disse pertencer a uma 
família religiosa. E o seu pai, homem 
de poucas palavras, aconselhou-o a 
nunca meter os pés pelas mãos.

“A minha mãe, servindo-se dos pre-
ceitos religiosos, inculcou-me a con-
tinuar a ser uma pessoa íntegra, justa, 
respeitar a igreja, pois Deus é fonte da 

tem reportado algumas histórias de 
sucesso, como por exemplo vim para 
aqui como última alternativa de vida, 
mas chegueu aqui e encontrei orienta-
ção, formação, respeito, amparo e não 
me arrependo de me ter juntado às 
Forças Armadas de Defesa de Moçam-
bique”, referiu.

Como docente de carreira, o Secre-
tário da OJM vai também advogar a 
favor dos docentes, pois melhor que 
ninguém conhece os problemas dos 
professores. 

“Eles precisam de ser ouvidos, é a 

De 45 anos de idade, “Navarra” e seu 
motorista (32) foram apresentados 
semana finda pelo SERNIC na capital 
do país, depois de serem surpreendi-
dos numa das estâncias hoteleiras da 
cidade de Maputo na posse de oito 
pontas de rinoceronte, com o peso 
de 7.5kg, provenientes do Parque Na-
cional do Limpopo, concretamente na 
vila de Mavodze, na província de Gaza.

De acordo com o porta-voz do SER-
NIC na cidade de Maputo, Hilário Lole, 
a corporação vinha trabalhando há 
bastante tempo a fim de neutralizar in-
divíduos que se dedicam à caça furtiva.

“Estes indivíduos traziam cornos de 
rinoceronte para vender na cidade de 
Maputo e a sua detenção foi através 

Esta declaração teve lugar no calor 
dos trabalhos da VII Sessão Ordinária 
do Comité da Frelimo, na cidade de 
Maputo, realizada no último fim-de-se-
mana, na Sala de Conferências Filipe Ja-
cinto Nyusi, sob a condução da chefe da 
brigada central de assistência à cidade 
de Maputo, Verónica Macamo Dlhovo.

Na sessão, os membros da Frelimo 
na cidade-capital do país avaliaram o 
grau de preparação do XII Congresso 
do partido, a realizar-se em Setembro 
próximo na cidade da Matola, assim 
como fizeram o balanço das conferên-
cias distritais e dos bairros que culmi-
naram com a revitalização das células, 
através da eleição dos seus secretários. 

Aliás, antes da VII Sessão Ordinária do 
Comité da Frelimo, na cidade de Maputo, 
Razaque Manhique, primeiro secretário 
a este nível da cidade, visitou e interagiu 
com os militantes do partido no Distrito 
Municipal ka Lhamankulo, onde deixou 
o apelo no sentido de todos participa-
rem de forma activa na preparação do XII 
Congresso de Setembro.

de informações que o SERNIC teve 
acesso, em colaboração com diver-
sas organizações preocupadas com 
crimes ambientais”, disse.

Lole afirma que no mercado infor-
mal os cornos apreendidos iriam ren-
der cerca de 30 milhões de meticais. 

O porta-voz acrescenta ainda que o 
indivíduo é procurado a nível interna-
cional pela prática deste e outros tipos 
de crimes, com enfoque no roubo de 
viaturas, assim como infracções ambi-
entais.

“Navarra” apontado como o maior 
caçador furtivo do país, afirma que trans-
portou as pontas de rinoceronte de Gaza 
para Maputo numa viatura de marca 
Toyota, modelo Ractis, a mando de um 

Na mesma ocasião, o primeiro se-
cretário do Comité da Frelimo na capi-
tal do país realçou que a vitalidade do 
partido reside no sacrifício de cada um 
dos seus membros, por isso reiterou a 
necessidade de todos manterem-se 

familiar de nome Benete, residente na 
África do Sul, para entregar a um indi-
víduo de nome Pedro, numa das estân-
cias turísticas da capital do país.

“Benete trouxe os cornos da África 
do Sul para Chókwè e mandou-me 
entregar ao seu patrão Pedro, que 
não conheço. Quando estava prestes 
a fazer a entrega a Polícia chegou e 
recolheu-nos”, contou.

Entretanto, o seu comparsa, de 32 
anos de idade, disse que não tinha 
conhecimento de que transportava 
cornos de rinoceronte. “Navarra é 
amigo do meu irmão e pediu-me que 
lhe acompanhasse para a cidade de 
Maputo e pagaria 20 mil meticais pelo 
serviço”, explicou.

unidos e coesos.
“Estes são e foram sempre os pilares 

da nossa Frelimo. Cada um dos mem-
bros deve guiar-se pela humildade, 
solidariedade e amor ao próximo”, 
concluiu Razaque Manhique.

Frelimo, na cidade de Maputo apoia continuidade de Razaque Manhique 

classe profissional que produz conhe-
cimento e opinião sobre o pulsar de 
um país, é ela que especula ou arrefece 
as várias virtudes da vida comunitária, 
através do seu educando” – anota Livone.

Dias após a sua eleição, o Secre-
tário- geral da OJM reuniu-se com a 
Organização Nacional dos Professores-
Central e da cidade de Maputo, onde 
traçaram uma linha e programas. 

Entende que um professor e jor-
nalista têm um princípio e uma linha 
de conduta claros. Os professores e 
jornalistas são figuras públicas cujo pa-
drão de vida não deveria estar abaixo 
de uma certa linha, para reduzir o 
desconforto no exercício das suas ac-
tividades. 

Por isso, o secretariado da OJM e a  
ONP vão promover  bolsas de estudo 
internas para formação, sobretudo 
daqueles que estão nas zonas recôn-
didas. O ensino online e as Tecnologias 
de Informação e Comunicação favore-
cem sobremaneira a elevar-se o nível 
profissional e social do professor. E os 
valores da moçambicanidade devem 
ser presentes, como devem ser na for-
mação dos enfermeiros, enfim, na de 
todos os moçambicanos.

Perguntamos ao Secretário-geral 
da OJM qual tinha sido o conselho dos 
seus pais após a sua eleição para dirigir 

sabedoria, coragem e energia nos mo-
mentos das adversidades” – recordou-
se emocionado, acrescentando que 
fora apregoado pela mamã a tomar 
decisões que beneficiem a maioria, 
a não tomar decisões precipitadas. A 
centrar-se em fazer o certo e nunca 
para agradar certos grupos; escutar 
cuidadosamemte as pessoas, para dis-
tinguir a verdade da mentira.

E a sua mãe, a quem ele considera 
ser dona do verbo, prescreveu-lhe ai-
nda a saber gerir e mediar os conflitos, 
criar processos que sejam transparen-
tes, comunicar, comunicar sempre e 
com imparcialidade, e não se esquecer 
da sua família e das suas responsabi-
lidades sociais. “E estou a fazer um es-
forço de preservar esse lado” – disse a 
terminar.
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Revisão da TSU precisa ser acarinhadaEditorial
A revisão das incongruências de-

tectadas logo na primeira fase de im-
plementação da nova Tabela Salarial 
Única (TSU) é um exercício gigantesco 
que precisa ser acarinhado por actores 
e sectores de actividade que dinam-
izam a Função Pública, e não só, de 
forma a gerar o resultado pretendido. 
No entanto, entendemos os sinais de 
frustração emitidos pelos vários secto-
res, sobretudo aqueles que se sentem 
“injustiçados” e/ou “mal enquadrados” 
na tabela, mas achamos que não é 
momento apropriado para “amal-
diçoar” o processo de revisão, porque 
todos sabemos que até os erros que 
foram cometidos o propósito final era 
resolver um problema de fundo, que 
tem a ver com a melhoria da condição 
salarial e social do funcionário público.

Em torno da TSU existe a consciên-
cia de que, apesar de não cobrir todas 
as necessidades básicas dos fun-
cionários, a acontecer o almejado au-
mento, representará uma lufada de ar 

fresco ao já corroído poder de compra 
da maioria dos moçambicanos. Por 
isso, quando se falou do adiamento 
de operacionalização do instrumento 
que sustenta o tal aumento, a TSU, 
gerou-se um pandemónio que todos 
somos chamados a controlar. 

Não queremos agora aparecer 
como apologistas de rumores, mas 
preocupam-nos bastante as informa-
ções que dão conta da existência de 
alguns focos de “greve silenciosa” em 
algumas instituições públicas por con-
ta das inconformidades que acabam 
de precipitar o adiamento do processo 
de operacionalização do novo quadro 
remuneratório na Função Pública.

Há que reconhecer os constrangi-
mentos decorrentes, primeiro, da não 
implementação, este mês, do novo 
quadro remuneratório para os níveis 
2 a 21 e consequente recurso à tabela 
antiga. Entretanto, precisamos ainda 
perceber que esta pode ter sido a úni-
ca via que o Governo encontrou para 

viabilizar o provimento atempado 
dos ordenados enquanto se resolva 
a questão das inconformidades de-
tectadas na tabela e que, pelos vistos, 
agravaram mais a controvérsia e o sen-
timento de frustração.

Durante este momento de revisão 
é importante que todos saibam que 
o processo pode levar mais algum 
tempo, a julgar pela complexidade 
do trabalho, porque depois das cor-
recções feitas à tabela o documento 
será submetido à Assembleia da 
República (AR), isto em Outubro, para 
efeitos da sua aprovação, garantindo 
o Governo, na voz da respectiva vice-
ministra da Economia e Finanças, 
Carla Loveira, que os pagamentos só 
poderão ser efectuados ainda este ano 
e com efeitos retroactivos, apontando 
para Dezembro como o provável mês 
em que a TSU entrará novamente em 
vigor, já com todas as correcções feitas, 
tendo em conta a satisfação do fun-
cionário e agente do Estado. 

Esperamos que, desta vez, os man-
datários do povo não nos decepcio-
nem, pois ficou mais que claro que, 
aquando da aprovação da TSU, que 
terá que ser devolvida ao Parlamento, 
depois de revista e sanadas todas as 
inconformidades detectadas, não se 
dignaram em fazer um trabalho de 
fundo. Queremos agora apelar para 
que tentem ser um pouco diligentes 
e responsáveis no debate, apreciação 
e aprovação de quaisquer matérias de 
interesse público, de forma a prevenir 
eventuais convulsões sociais.  

Neste momento, no debate que se 
desenvolve sobre a TSU, é confortante 
a informação dando conta de estar-se 
a fazer o pagamento de salários deste 
mês/Julho aos funcionários e agentes 
do Estado do Nível 1C da TSU, cujo 
vencimento-base é de 8758,00 met-
icais, contra 4.656 meticais da tabela 
anterior.

É também confortante e tranquil-
izador o facto de o Ministério da Eco-
nomia e Finanças assegurar que já 
existe dinheiro para a implementação 

da TSU para todos os níveis, estimado, 
para este ano, em pouco mais de 9,2 
mil milhões de meticais, o correspon-
dente a quase metade dos 19,6 mil 
milhões de meticais que anualmente 
impactarão nas contas do Estado 
moçambicano.

O que neste momento se espera é 
que a Comissão de Enquadramento 
faça as devidas correcções com toda 
a serenidade necessária para um 
processo sensível como este e que o 
pagamento das restantes classes ocor-
ra ainda este ano e com os devidos ret-
roactivos, conforme ficou prometido.

O processo de divulgação dos cri-
térios de enquadramento deve, em 
nossa óptica, ser entendido por todos, 
porque o trabalho de divulgação da 
TSU não deve terminar com a simples 
comunicação do enquadramento do 
funcionário no nível “X” e/ou “Y”, mas 
é importante que o funcionário ou 
agente do Estado tenha uma explica-
ção exaustiva dos critérios que foram 
usados para a sua inserção na posição 
em causa.

OPINIÃO

O Canhão

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

O homem, normalmente, quando 
chega uma certa idade e gozando de 
alguma estabilidade costuma unir-se 
a uma mulher, com o intuito de consti-
tuir uma família responsável. Claro que 
há também homens de todo o tipo e 
feitio. Uns são autênticos galos, rabos 
de saia, Don Juan, tsokotsas... Estes difi-
cilmente querem compromisso. 

Metem-se com tudo que usa saia, e às 
vezes acabam se metendo com homens 
disfarçados de mulheres, como aquele 
que recentemente foi surpreendido al-
gures em Moçambique que se trajava 
como mulher, com o intuito de roubar 
alguns haveres valiosos dos tsokotsas.

É comum que um homem que ain-

da não tenha casa própria passe a viver 
com a sua namorada, noiva ou esposa 
na casa dos pais, onde também vivem 
suas irmãs, primos, etc… Quando isso 
acontece, as relações com a nova in-
quilina nem sempre são saudáveis.

Algumas cunhadas olham e tratam 
a mulher do irmão como se fosse es-
crava ou empregada doméstica sem 
salário. Mandam a coitada fazer tudo, 
ou quase todo o trabalho de limpeza 
da casa, e ainda mandam-na cozinhar 
para toda a família. Pobre cunhada! 
Casou-se com um homem mas acaba 
tendo um batalhão de preguiçosas e 
aproveitadoras a fazer-lhe vida negra.

Isso não é nada bom, nem é acon-
selhável. Imaginem que ela se zangue 
com o marido? Toda a família corre o 
risco de comer porcaria, humanamente 
falando (me desculpem a expressão). 

Aconselho a todas as cunhadas a 
tratarem bem das mulheres dos vossos 
irmãos. Elas não são vossas esposas. São 
esposas dos vossos irmãos, e ponto final.

Mas do mesmo modo que há cun-
hadas chatas, há também mulheres 
chatas. É o caso da mulher que passa a 
viver com o marido na casa da família 
deste e começa a querer impor novas 
ordens na casa. Vem de onde vem, 
com a educação que teve, e ao invés 
de se adaptar às regras da família do 

marido tenta impor a lei dela.
Essa acaba tendo querelas com as 

cunhadas. Guerra que não acaba. Usa 
o fogão da casa para cozinhar apenas 
para o seu marido e filhos, se os tiverem, 
e leva as panelas para o quarto. Come às 
escondidas como se fosse uma raposa. 

Na casa instala-se a desordem. Veja 
que as cunhadas chegam a pedir-se 
um pouco de caldo, tempero, açúcar, 
como se estivessem em casas diferen-
tes. O quarto do casal torna-se numa 
suite de um hotel com zero estrelas. 
Ou de uma pensão barata qualquer. 
É demais. Isso aí não dá, cunhadas. Se-
jam um pouco civilizadas. 

Mas o homem não fica de fora neste 
problema. Ele é que levou a mulher 
para a casa da família. Ele é o respon-
sável pelo equilíbrio das relações entre 
a sua esposa e as suas irmãs. Ele tem 
que ter punho para garantir a paz.

Não pode pensar que em briga da 
mulher não se mete colher. Deve meter 
colher sim, e se necessário pode meter 
o chamboco. Isso é assim mesmo. O 
que não pode acontecer é haver guerra 
de cunhadas a viverem na mesma casa. 

Quando isso acontece pode desa-
guar em tragédia, e não penses que 
vais escapar, caro marido. Serás o pri-
meiro a bater as botas. 

Um abraço cunhadas! 

Relação entre as cunhadas
Ficha Técnica
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Alguns entraves à industrialização em Moçambique  (2)Sapiência

das repartições onde se tramita o ex-
pediente burocrático possuem erros, 
incongruência, e, mesmo assim, o 
funcionário obriga a que se escreva tal 
como está no modelo.  

 A actual política e estratégia industrial 
estádesactualizada no que concerne aos 
actuais objectivos da indústria moderna, 
que assenta em novas tecnologias. São 
poucos os funcionários públicos que 
conhecem a política e estratégia indus-
trial em vigor e muitos não possuem 
qualquer experiência ou domínio sobre 
o que ela visa. Alguns nunca estiveram 
numa unidade industrial ou não sabem 
o que lá se faz e como se faz. A referida 
política não é clarividente, por exemplo 
em relação à definição e conceitos bási-
cos sobre os vários itens e elementos que 
são incorporados ou constituem matéria 
ou factores de actividade industrial. 

Aliás, sobre esta matéria há um 
exemplo acerca das “preformas” 
(matérias-primas plásticas usadas para 
a produção de garrafas plásticas para 
diversos fins). Tristemente, tanto os fun-
cionários do Ministério da Indústria e 
Comércio como os das Alfândegas 
de Moçambique defendem que as 

a Lei de investimento pretende algum 
alívio fiscal e aduaneiro, o Regime fiscal 
nega e exige o pagamento de obriga-
ções que oneram o desenvolvimento 
da actividade industrial. 

Já agora, o sistema fiscal é o grande 
entrave na industrialização do país, 
pois não está alinhado com o inves-
timento, e muitas vezes colide com 
os objectivos da industrialização. So-
mente se preocupa com a arrecada-
ção da receita fiscal. A proliferação de 
vários impostos, taxas e emolumentos 
não incentiva o investimento industri-
al. Esta é uma matéria que deve merec-
er atenção especial, pois a carga fiscal 
é elevada e importa a sua redução, 
incluindo as taxas correspondentes, a 
simplificação dos procedimentos fis-
cais, quanto às normas de incidência, 
liquidação e cobrança. 

  Quanto ao crédito bancário, as 
taxas de juros cobradas pelos bancos 
comerciais não são atractivas para 
a indústria. Há muitos empresários 
interessados em desenvolver a activi-
dade industrial, mas não se atrevem a 
arriscar por causa das taxas de juros 
elevadíssimas, sendo que o seu alívio 

poderia resolver grandemente o pro-
cesso de desenvolvimento industrial.   

Há muito que se diga sobre estas 
matérias e outras inerentes ao tema 
em apreço. Muitas empresas industri-
ais têm experimentado dificuldades 
para o seu funcionamento e os que 
se atrevem a iniciar a actividade depa-
ram-se com problemas semelhantes, 
e não raras vezes acabam por falir ou 
mesmo fechar as portas.  

O triste de tudo isto é o silêncio e as-
sistir da angústia dos empresários por 
parte de quem deveria tomar uma de-
cisão enérgica, porquanto ideias, opin-
iões e estudos já realizados não faltam 
para que, de facto, a industrialização 
seja uma realidade no nosso país.

  O que se deve deixar de fazer são 
reuniões de reflexão e de muita con-
versa fiada sobre uma matéria que 
muitos conhecem e que precisa de 
acção. Já se falou demais, agora e já 
“acção precisa-se”.   

Industrializar Moçambique é pos-
sível, desde que haja ambição, von-
tade e clareza legal e uma boa articu-
lação institucional em relação à política 
da industrialização. (Conclusão)

“preformas” são um produto acabado, 
quando na realidade é uma matéria-
prima. Isso pode ser demonstrado. O 
mesmo acontece em relação à chapa 
que é usada na indústria metalo-
mecânica, o que de facto é errado. 

A Lei de investimento não está har-
monizada com outros instrumentos le-
gais usados tanto nas Alfândegas como 
no Ministério da Indústria e Comércio. 
Esta Lei constitui um dos instrumentos 
legais fundamentais para incentivar o 
investimento industrial, contudo, a falta 
de um regulamento adequado cria 
transtornos, pois o investidor é apan-
hado em contramão quando importa 
produtos ou equipamentos para din-
amizar a sua actividade. 

Há uma contradição entre o que a 
autorização do investimento precon-
iza e o que outras instituições enten-
dem ser, facto que cria embaraço para 
todas as partes envolvidas e desânimo 
para o investidor.   

Uma coisa é a propaganda legislativa 
sobre os incentivos e benefícios fiscais 
e aduaneiros e outra é como é que na 
prática os mesmos se aplicam e impac-
tam na actividade industrial. Enquanto 

BENJAMIM ALFREDO (PhD)
E-mail: ba@balfredo.com

A falta de comunicação com os 
peticionários constitui outro factor de 
entrave. Muitas vezes o expediente 
fica guardado nas gavetas e não se 
comunica do seu despacho ou al-
guma anomalia ao interessado. Em 
muitas repartições públicas, embora 
se solicite o número de telefone ao 
peticionário, o mesmo não é usado 
para informar sobre o estágio do seu 
pedido. Não raras vezes, o peticionário 
é confrontado com novos documen-
tos que é preciso juntar, reconhecer 
assinaturas, dar um certo número de 
cópias, etc., etc. Alguns modelos de 
requerimentos afixados nas vitrinas 

Mão na Massa A engenharia do gás russo na economia europeia

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

Os políticos europeus já estão a 
perder o controlo. Esta semana fizeram 
um espetáculo para o “inglês ver”. Assi-
naram um compromisso para reduzir 
o consumo do gás natural em 25%, 
como quem diz todos os europeus 
que a partir do mês de Outubro deste 
ano vierem a sentir muito frio… juram 
palavra de honra que não vão ferver 
água para tomar banho!  

O gás natural é fundamentalmente 
utilizado para ferver água, nas zonas 
urbanas da Europa Central e do Norte, 
bem como para accionar turbinas eléc-
tricas para recircular essa água quente 
pelas residências e instituições para 
aquecer os cidadãos. É um processo 
bastante oneroso tanto em energia 
como em finanças e que antes era leva-
do a cabo usando o descontinuado 
carvão mineral. Uma outra parte do gás 
natural é utilizada para produzir electri-
cidade nas centrais eléctricas, em sub-
stituição das centrais eléctricas a carvão 
que poluíam o ambiente, como ainda 
acontece hoje na Polónia. Outra parte 
ainda é utilizada para o sector industrial 

e canalizada para fins domésticos nas 
cozinhas de cada casa e sobretudo para 
os hospitais e hotéis. O restante é arma-
zenado como reserva estratégica para 
estabilizar os preços no mercado. Países 
frios como a Alemanha consomem 
muito e têm baixas reservas estraté-
gicas enquanto países quentes como 
Espanha e Itália têm maiores reservas 
porque não gastam assim tanto com 
o aquecimento urbano, especialmente 
nas suas zonas mais quentes.

Reduzir o consumo de gás natural 
em 25% nos países da Europa de-
senvolvida é insustentável porque 
teoricamente significa ou parar de 
ferver água ou reduzir a produção de 
electricidade para bombear essa água 
quente pelas residências. Se todos 
europeus aceitarem isto entram num 
jogo de esconde-esconde porque 
ninguém pode controlar isso. Como é 
que Portugal que não precisa de ferver 
muita água porque o Inverno de Por-
tugal não é tão frio como o Inverno 
da Alemanha vai ter a certeza de que 
os alemães não estão a ferver e circu-
lar a água em centenas e centenas de 
cidades? Quem vai inspeccionar isso? 

Além disso, cortar a quota de gás de 
aquecimento na Alemanha significaria 
cortar a quota de gás de produção in-
dustrial em Portugal. Isso significaria 
levar trabalhadores ao desemprego e 
consequentemente greves em Portugal, 
Espanha e talvez no sul de Itália. Existem 
algumas indústrias que nunca devem 
ficar sem electricidade senão colapsam 
definitivamente. Tais são os casos das 

indústrias do vidro (a Vidreira de Moçam-
bique colapsou de vez por falta de calor) 
e da indústria de alumínio (500 banhos 
com o alumínio líquido têm que ser 
mantidos a 900 graus senão secam nos 
recipientes). Mas também a interrupção 
do aquecimento de água na Alemanha 
levaria a população a passar muito frio 
e isso também provocaria protestos e 
a queda dos governos na Alemanha, 
França, Checoslováquia e todos aqueles 
países frios. Além disso, ninguém senão 
Deus pode ter o poder de prever o quão 
frio vai ser o período de Outubro deste 
ano a Maio do próximo ano. Quanto gás 
vai ser necessário mesmo para aguentar 
a próxima época do Inverno na Europa 

Central?
Os europeus dependem da aqui-

sição do gás natural russo para aguen-
tar com o Inverno. Foi assim nos últimos 
30 anos e é para isso que a infra-estrutu-
ra logística da Europa foi desenhada à 
base de gasodutos. A Rússia sabe disso 
e sabe que não há alternativa mais viáv-
el. Os americanos exportam o seu gás 
natural à base de navios-tanque, para 
os quais a Europa ainda não tem infra-
estrutura técnica adequada para rece-
ber e distribuir. O gás natural americano 
será por isso 10 vezes mais caro de dis-
tribuir. Por causa de toda esta escassez 
os mercados podem entrar em pânico 
e o preço do gás natural tenderá a subir. 
Neste momento, o preço já subiu mais 
de 6 vezes em relação ao preço que era 
praticado em Abril, no início da guerra 
da Ucrânia. Teoricamente, a Rússia está 
neste momento a receber 6 vezes mais 
dinheiro do que receberia se não tivesse 
iniciado a guerra. Então, a Rússia pode 
se dar ao luxo de fazer política e reduzir 
o abastecimento de gás natural à Eu-
ropa até 40%, ou mesmo 20% porque 
vai receber sempre mais do que aq-
uilo que já recebia em Abril. A Rússia até 
pode baixar a distribuição até 15% do 
que fornecia em Abril porque vai gerar 
mais pânico e os preços do gás natural 
irão subir no mundo assim que se reg-
iste uma grande escassez na Europa. Se 
isso acontecer, o preço do gás natural 
nos Estados Unidos também vai subir 
e isso vai penalizar os consumidores 
norte-americanos, criando um efeito 
de bola de neve, provocando mais in-

flação e criando sérios problemas políti-
cos ao Presidente Joe Biden, que como 
sabemos tem baixa capacidade intelec-
tual de resolver os problemas que ele 
mesmo cria. Se o preço do gás sobe nos 
Estados Unidos o mesmo vai acontecer 
na China e em todo o mundo, e isso só 
beneficiará ainda mais a Rússia que é 
um dos 5 maiores exportadores desse 
produto no mundo. A Rússia vai gan-
har ainda mais dinheiro para suportar 
a sua guerra na Ucrânia. Se fizer muito 
frio, a Rússia vai inventar ou simular a ex-
istência de mais uma turbina avariada 
no seu sistema de distribuição de gás 
natural para a Europa, para logo a seguir 
subir o preço e o jogo russo não vai ter 
ninguém capaz de desempatar porque 
os russos sabem bem jogar o xadrez 
dos recursos energéticos.

Mas afinal porque é que os líderes 
europeus mentem à sua própria 
população? Porque é que não dizem 
claramente que os europeus não vão 
mais tomar banho este ano? Há quem 
diga que quando os políticos não 
encontram soluções viáveis para os 
problemas que eles mesmo criam eles 
procuram curandeiros e xamans para 
ganhar tempo. Pois então seria tempo 
de os políticos europeus virem para 
África, consultar os nossos nengue wa 
suna. Os políticos africanos mentem 
todos os dias à sua população, mas 
aqui pelo menos a população não 
precisa esperar por água fervida canali-
zada para tomar banho todos os dias. 
É só dar a volta ao quintal e apanhar 
lenha para ferver água e já está!

Além disso, cortar a quota 
de gás de aquecimento 
na Alemanha significaria 
cortar a quota de gás de 
produção industrial em 
Portugal. Isso significaria 
levar trabalhadores ao 
desemprego e consequent-
emente greves em Portu-
gal, Espanha e talvez no sul 
de Itália.
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Pensamentos Que Não São Meus

Um olhar à nossa Administração Pública

“Os pecados do TSU?”

Riscos militares de Moçambique

Fronteira Marítima de Moçambique (7)

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

Desde finais do 2021 com a aprova-
ção da Tabela Única Salarial (TSU), o 
alvoroço começou na Administração 
Pública e em todos os circuitos da so-
ciedade moçambicana, com o TSU 
aqui, TSU acolá, sabido que mesmo os 
que não estão directamente ligados à 
orgânica dos órgãos do Estado (Admin-
istração Pública lato sensu), em termos 
de exercer as suas activididades, benefi-
ciam dos ganhos emergentes da remu-
neração dos funcionários e agentes do 
Estado, daí a razão de tanta celeuma.

Beneficiam, sim, do TSU porque do 
salário resultante dos funcionários e 
agentes do Estado, aqueles compram 
vários serviços, bens ou mesmo se 
criam postos de trabalho para ter-
ceiros (lojas, barracas, machambas e 
mais), podendo ser igualmente o de 
empregado doméstico (vulgarmente 
se contratam as chamadas secretárias, 
guardas, entre outros), pois muita das 
vezes o funcionário ou agente do Es-
tado não encontra muito espaço para 
os cuidados diários da sua casa, o que 
adensou ainda mais a apetência pelo 
TSU, incluindo pelos próximos destes, 
pelos números que foram sendo di-
vulgados, elevando-se a ideia vida 
melhor ao funcionalismo público e a 
jusante os seus.

O assunto ganhou ainda mais con-
tornos mais interessantes com a en-
trada em vigor da Lei n.º 5/2022, de 14 

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

A possibilidade de os países re-
quererem a extensão da sua fronteira 
marítima para além das 200 milhas, 
mediante prova da existência de um 
«prolongamento natural do território 
terrestre» submarino, está prevista na 
Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar (CNUDM). 

A petição do Governo moçambica-
no tem por base uma proposta elab-
orada pela Comissão de Peritos para 

de Fevereiro, e demais instrumentos 
legais que a operacionalizam (regu-
lamentos), como é o caso do Decreto 
29/2022 de 9 de Junho, (mais um pe-
cado), pois sempre se assumiu que a 
Administração Pública é dos sectores 
que mal paga ao cidadão (seus trab-
alhadores), embora se reconheça a 
existência de sectores dentro desta 
que eram ou são mais apetecíveis, por 
aparentemente (até pode ser real) 
remunerarem de forma mais avanta-
jada, em detrimento dos demais sec-
tores do Estado (sentido comum do 
Estado), incluindo no que respeita aos 
subsídios ou outros abonos. 

O TSU apareceu como o “anjo da 
guarda”, uma espécie de salva-vidas 
das áreas tidas como renegadas da 
Administração Pública (regime geral), 
tendo semeado um clima de maior 
satisfação, mesmo sem se saber do 
“quantum que concorria a essa satisfa-
ção” (mais um pecado).

O próprio funcionário público com 
a entrada em vigor dos instrumentos 
supra e mais instruções sobre o TSU, 
mesmo sem o detalhe de como o pro-
cesso iria ser conduzido (muitos nunca 
leram tais instrumentos nem desper-
taram interesse de leitura), os ânimos 
continuaram adensando, tomando 
em conta os números que apareciam, 
mesmo em circuitos especulativos ou 
em esplendor da extrapolação onde 
foi sempre notável (mais um pecado).

O funcionário público, enquanto 
grupo visado, tornou-se num verda-
deiro “marandza”, o qual mesmo sem 
necessariamente saber da fonte em 
que os valores viriam nas suas contas, 
da veracidade numérica em termos 
do líquido a receber, foi criando es-
peranças e expectativas exacerbadas 

a Extensão da Plataforma Continental 
de Moçambique, com os argumentos 
do Governo moçambicano. 

O levantamento feito concluiu que 
a extensão da fronteira marítima só 
é possível na zona Sul do país, já que 
no Norte e Centro há sobreposição 
de áreas económicas exclusivas com 
Madagáscar, Ilhas Comores e outros 
Estados (Fonte: <https://expresso.
pt/africa/mocambique-pede-mais-
70-mil-km-de-territorio=f414863>. 
Acesso em 4 de Junho de 2020).

«Nós fizemos esse teste e chegámos 
à seguinte conclusão: na parte Norte e 
Centro do país, Moçambique não tem 
hipótese de fazer este tipo de recla-

muita dificuldade na consensualiza-
ção da matéria objecto, tomando em 
conta que os que estiveram durante 
muito tempo na vantagem financeira 
(tinham tabelas mais bonificadas, as 
chamadas de regime especial), não 
aceitariam com facilidade o propalado 
princípio da igualdade salarial. Aliás, 
este princípio, a vincar e vai vincar 
porque é de lei, muitos que pela na-
tureza das suas actividades (talvez jus-
tificaria a diferenciação) poderão optar 
por estar nos sectores onde efectiva-
mente há mais tempo para “blá blá” e 
não efectivamente para se trabalhar 
(outro pecado), pois tudo é igual. 

Na verdade, mesmo voltando ao 
famoso TSU, me parece que o grupo 
visado alimentou mais expectativas 
imediatistas (emoção), não tendo pri-
mado em deixar as coisas a acontecer 
ao seu ritmo (uns pela perspectiva ou 
promessa de ganhar melhor), o que 
pode ter conduzido à contracção de 
créditos sem cobertura, ou ao de-
senho de futurismos que estariam 
refém de se soltar o famoso TSU (outro 
pecado), tendo-se esquecido ou não 
pensado que o caminho seria sinuoso 
e longuíssimo, como me parece ser 
esse percurso que apenas começou.

Voltando à harmonização, parece 
que ninguém está contra, contudo, 
devia se clarificar sobre o tipo de tra-
balho que cada um faz (embora se 
assuma que foram escolhas), o nível 
de complexidade, a propensão ao 
risco (sei que esta matéria sempre é 
acautelada), isto para não parecer que 
se pegou apenas em uma régua e se 
vez um risco de alinhamento. Sabe-se 
que na construção civil existem vários 
tamanhos de blocos, tendo em conta 
as suas funções ou ao tipo de obra a 

gamento das massas continentais do 
nosso país sem considerarmos a linha 
mediana entre os dois países. 

[…] 
A ideia da disputa (com a África do 

Sul) é maximizarmos a área em con-
flito. Vencida esta disputa, podemos 
aumentar a área em mais de metade. 
Até agora, todos os cenários estão ab-
ertos. Depois da documentação final, 
teremos a indicação exacta.

Tendo em conta a extensa costa 
que o país possui e para acautelar 
os seus interesses – com destaque 
para a descoberta de jazigos de gás 
– Moçambique negociou o ponto 
Tripartido comum das Fronteiras 

erguer, sendo obrigatoriamente im-
prescindível o uso deste ou daquele 
tipo de bloco, não querendo com 
isso significar que as profissões sejam 
elitizadas. O fosso era enorme, mas 
uniformizar só porque…

O TSU talvez não tenha sido uma má 
ideia, mas os estudos deviam ter sido 
aprofundados, incluindo a consulta a 
vários actores, o estudo comparado e 
mais, tendo em perspectiva reduzir o 
fosso que existe ou existia. A falta do 
aprofundamento das questões pre-
cipitou a não sua implementação no 
mês de Julho, como as próprias nor-
mas assim o recomendavam (outro 
pecado). 

O TSU deve vincar sim, mas respei-
tando o princípio da justiça social, não 
banalizando as profissões em prol da 
uniformização, pois, muitos que seg-
uem certas profissões para além da 
satisfação individual quando determi-
nado indivíduo realiza determinada 
actividade, igualmente pensou na 
satisfação financeira (nível de remu-
neração), ou seja, escolheu a profissão 
segundo a perspectiva remuneratória, 
isto não significa elitizar as profissões.

O TSU não deve ser TSUname (es-
pécie de ventos monçónicos), TSU(O)
nana (avareza em algumas línguas 
nacionais), TSUr (pó segundo algumas 
línguas do Sul do país), entre outros 
“TSUs”, ou seja, não trazer até con-
vulsões sociais. Aliás, o TSU pela sua 
perspectiva devia ser factor dinamizar 
da produtividade na Função Pública, 
não se devendo perpetuar a famosa 
expressão “volta amanhã”, sinónimo 
de pouco trabalho na Administração 
Pública. Na verdade, este deve ser um 
verdadeiro TSU (montanha) no bolso 
do cidadão funcionário público.

Marítimas no Oceano Índico com 
a República Unida da Tanzânia e a 
União das Comores, conforme se al-
cança do Acordo celebrado em Ma-
puto, a 5 de Dezembro de 2011, rati-
ficado pela Assembleia da República 
através da Resolução n° 2/2012, de 
26 de Junho (BR 25, I Série, 2° Supl., de 
26/06/2012). De forma individualiza-
da e sobre Delimitação da Fronteira 
Marítima como tal, Moçambique 
obteve, no mesmo dia, Acordos com 
a Tanzânia e Comores, conforme 
provam as Resoluções da Assem-
bleia da República n°s 3 e 4/2012, de 
26 de Junho (BR 25, I Série, 2° Supl., 
de 26/06/2012).

(mais um pecado). Usando de ana-
logias de alguns provérbios como o 
“segredo é a alma do negócio”, “vale 
mais um passarinho na mão do que 
dois a voar”, me pareceu que o grupo 
alvo devia ter mantido neutralidade 
em termos de animosidade, aliás, há 
um outro provérbio que refere que “o 
que é meu ninguém me retira”, sendo 
este preceito que devia ter vincado na 
mente do funcionário, no pressuposto 
de que o TSU, mesmo atrasando, se for 
meu chegará e depois deste tudo se 
verá. A expectativa exacerbada mata 
ou cria cardíacos (pode ser o que está 
se passando nos dias que correm). 

Ora, pela Administração Pública de 
que nutro algum conhecimento da 
sua organização e funcionamento sei 
que as leis são a origem, causa e efeito, 
e estas têm pressupostos para a sua 
aplicabilidade, aliás, por exemplo, na 
definição comum e legal do Orça-
mento, plasma-se que este representa 
a previsão da receita e a fixação das 
despesas, sendo de reter a questão 
da previsibilidade da receita (recursos), 
para depois se gastar (despesas), só 
se gasta se efectivamente os recursos 
existirem ou tiverem sido arrecadados 
(este pode não ser o caso). Este enten-
dimento devia ter orientado a moral 
dos trabalhadores do Estado (silêncio 
de deixar as coisas a acontecer).

Outrossim, indo-se pela analogia 
(não aceite em matéria criminal), o TSU 
até a sua plena aplicação ainda con-
stitui uma previsão (embora certeza 
legal), e pelo nível de complexidade 
da matéria que veio regular, neste caso 
uniformizar (nome que foi populariza-
do, depois de muitos terem pensado 
que veio aumentar o salário) mais de 
cem (100) tabelas, seria de se esperar 

mação, porque as zonas económicas 
exclusivas próximas de Moçambique 
sobrepõem-se a outros Estados», afir-
mou Mussa Achimo. 

Por resolver está também a disputa 
com a África do Sul, já que, apontou 
o presidente da Comissão de Peritos, 
«não existe fronteira marítima» com 
este país, apenas uma «linha mediana 
feita em levantamento de campo con-
junto entre os dois países». 

Mais adiante, Achimo clarificou:
A África do Sul já forneceu a linha e 

verificámos se a linha podia ser aquela 
ou não, mas a linha não existe em ter-
mos oficiais. O outro cenário é que nós 
estendemos aquilo que é o prolon-
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PR inaugurando rede eléctrica de  Namanjavira

Ossufo Momade, presidente da Renamo

Electrificação é um factor inclusivo 
dos moçambicanos 

Renamo em investida política no norte do país

A electrificação de Moçambique é 
um factor inclusivo dos moçambi-
canos no desenvolvimento do país, 
afirmou o Presidente da República, 
depois de inaugurar quarta-feira, 
27 de Julho de 2022, as Redes Eléc-
tricas dos Postos Administrativos 
de Macuse, no Distrito de Namac-
urra, e de Namanjavira, no Distrito 
de Mocuba, ambos na província da 
Zambézia. Na ocasião, Filipe Nyusi, 
sublinhou o compromisso do Gov-
erno em electrificar Moçambique, 
dizendo, “continuamos a trabalhar 
na expansão da rede eléctrica. Es-
tamos a implementar o Projecto 
de construção da Linha de Alta 
Tensão Caia-Nacala, que atravessa 
o Distrito de Mocuba. Este projecto 
vai aumentar a qualidade e fiabi-
lidade no fornecimento de energia 
eléctrica, bem como assegurar a 
ligação de mais população”. 

mais saliente no quadro da agenda 
de transformação económica do País, 
neste ciclo de Governação, pois, no ci-
clo passado, foram electrificadas todas 
as sedes distritais de Moçambique.” De 
acordo com Filipe Nyusi, a disponibili-
dade de energia, que a população de 
Macuse passa a usufruir, deve servir 

para incrementar a produção nos sec-
tores de agricultura, turismo, pesca e 
agro-processamento de produtos ex-
traídos do Distrito de Namacurra. 

Já em Namanjavira, o Chefe de Es-
tado sublinhou o compromisso do 
Governo em electrificar Moçambique. 

“Continuamos a trabalhar na ex-

pansão da rede eléctrica. Estamos a 
implementar o Projecto de construção 
da Linha de Alta Tensão Caia-Nacala, 
que atravessa o Distrito de Mocuba. 
Este projecto vai aumentar a quali-
dade e fiabilidade no fornecimento de 
energia eléctrica, bem como assegurar 
a ligação de mais população. Segundo 

o Chefe do Estado, “a partir de hoje, es-
tão criadas as condições para que mais 
investimentos sejam realizados em 
benefício da população de Namanja-
vira”, asseverou Filipe Nyusi, recordan-
do à população que a taxa de ligação 
da corrente eléctrica é grátis. 

Em ambos Postos Administrativos, 
o chefe de Estado apelou à popula-
ção a assegurar a vigilância das infra-
estruturas eléctricas, com o intuito de 
prevenir a prática de actos de vandal-
ização e roubo de material eléctrico. O 
Projecto de Namanjavira consistiu na 
construção de 55 km de Linha de Mé-
dia Tensão e 13 km de Rede de Baixa 
Tensão. 

Foram também instalados quatro 
Postos de Transformação, totalizando 
620kVA de potência, o que assegurou, 
até ao momento, a ligação de 608 
dos 670 consumidores previstos para 
a primeira fase. Já em Macuse, foram 
construídos cerca de 50 km de Linha 
de Média Tensão a 33kV, a partir da 
Sede do Distrito de Namacurra e 20 
km da Rede de Baixa Tensão. Esta 
Linha abrange, no seu trajecto, as 
Localidades de Mbaua e Pidá e os Po-
voados de Muehiua, Truzão, Mugubia, 
Alto Macorine, Brigodo, Namuca e 
Manonga. 

Foram ainda instalados nove (09) 
Postos de Transformação, totalizando 
900kVA de potência, o que assegurou 
a ligação de 900 dos 1500 consumi-
dores previstos para a primeira fase. 
Refira-se que as ligações serão contínu-
as, para se garantir o acesso universal à 
energia de todos os moçambicanos 
até 2030

- Afirmou Filipe Nyusi, na Zambézia, depois de inaugurar quarta-feira, as Redes Eléctricas dos Postos Administrati-
vos de Macuse, no Distrito de Namacurra, e de Namanjavira, no Distrito de Mocuba.

- A província do Niassa foi a porta de entrada

Os dois projectos foram financiados 
pelo Governo de Moçambique (GdM) 
num montante de 224.195.187,84 
Meticais, dos quais 124.288.660.01 
Meticais foram investidos na electrifi-
cação da sede do Posto Administrativo 
(PA) de Macuse e 99.906.527,83 Metic-
ais no de Namanjavira. 

Discursando durante a cerimónia 
de Macuse, o Presidente da República 
destacou a electrificação de Moçam-
bique como um factor inclusivo de 
todos moçambicanos no desenvolvi-
mento do País. 

“Iluminar Moçambique é uma das 
formas de inclusão de todos no pro-
cesso de desenvolvimento”, salientou 
o Chefe do Estado, para depois acres-
centar que “a electrificação dos Pos-
tos Administrativos é a manifestação 

Ossufo Momade, líder da Renamo, acaba de iniciar um périplo pela região 
norte do país, estabelecendo o contacto directo com os membros deste par-
tido que, no xadrez da política nacional, figura em segundo lugar.  

“Não há dúvidas que os municípios 
por nós governados são os que têm 
maior visibilidade em termos de 
melhoria dos serviços prestados aos 
munícipes, infraestruturas públicas 
como vias de acesso, fontes de abas-
tecimento de água potável, sedes dos 
postos urbanos entre outros. É nossa 
convicção que os munícipes precisam 
de ser continuamente bem servidos e 
não roubados, daí, a nossa aposta de 
manter a governação dos municípios 
já conquistados e ganhar muitos que 
ainda não tiveram a oportunidade de 
ter um governo sério vindo da RENA-
MO”, indica um comunicado enviado à 
Redacção deste semanário.

A Renamo avança ainda que pre-
tende continuar a servir melhor aos 
moçambicanos, a acelerar o passo das 
boas obras que tem vindo a realizar 
em Malema, Nampula cidade, An-
goche, Ilha de Moçambique, Nacala, 
Cuamba e Quelimane. 

uma pequena marcha pelas ruas pavi-
mentadas pelo governo municipal de 
Cuamba.

Durante a marcha pelas artérias da 
cidade, as pessoas aderiam, entoando 
cânticos e saudando de forma efusiva 
o líder da Renamo, agradecendo os 
feitos da RENAMO nesta cidade que é 
a segunda mais importante da provín-
cia do Niassa.

“O centro das atenções é o ser hu-
mano, por isso a nossa governação 
olha para aspectos mais importantes 
para o bem de todos os cidadãos, 
proporcionando serviços básicos”, 
disse Momade, a partir da cidade de 
Cuamba, para quem as realizações do 
Mário Ciquenta naquela autarquia, são 
inúmeras, desde a construção e reabili-
tação de vias de acesso, fontanários, 
construção de sedes dos postos urba-
nos entre outros serviços.

No período de tarde da última 
quarta-feira, o líder Ossufo Momade 
reuniu-se com os seus quadros a nível 
do distrito, para perceberem até que 
ponto a Renamo está preparada para 
os desafios que se avizinham.

“Do encontro os membros saíram 
satisfeitos, pois, a união no seio do 
partido e o excelente trabalho político 
realizado na base, transmitem-nos 
esperança e confiança de resultados 
positivos nos próximos processos 
eleitorais”, disse Momade. 

Já na quinta-feira, o líder da Renamo 
escalou a vila municipal de Mandimba, 
província de Niassa para mais uma eta-
pa do trabalho que tem vindo a realizar 
pelos municípios daquela província. 
Uma moldura humana o aguardava 
a mais de um quilómetro de marcha 
dançando e cantando com as ricas 
manifestações culturais da terra. Uma 
recepção que encheu de orgulho e 
coragem ao líder para continuar a tra-
balhar pelo bem-estar. 

A população de Mandimba afirmou 
que quer, também, ter uma vila bonita, 
limpa, com infra-estruturas condig-
nas tal como o vizinho município de 
Cuamba. “Mas isso só é possível com 
a Governação da RENAMO, daí que, 
esta, quer a RENAMO  em frente dos 
destinos desta autarquia”, frisou Mo-
made.  

Com efeito, a visita ao norte, decorre 
desde a última terça-feira e teve como 
a porta de entrada a província do 
Niassa. Concretamente, o líder da Re-
namo está a visitar os municípios, no 
âmbito das eleições autárquicas que 
se avizinham, previstas para Outubro 
de 2023.

Na província do Niassa, a Renamo 
iniciou a sua visita escalando a cidade 
de Cuamba, a segunda cidade mais 
importante da província de Niassa, 
que por sinal, é governado pela RE-
NAMO.

Em Cuamba, Ossufo Momade ori-
entou um comício popular bastante 
concorrido, no centro da cidade e 
apesar do atraso em relação à hora 
programada devido às más condições 
de transitividade da via de acesso 
Malema- Cuamba, a população local 
esperou pacientemente para ouvir a 
mensagem do líder do maior partido 
da oposição em Moçambique.

UM EXEMPLO DE SABER SERVIR
 
No segundo dia de trabalhos na 

cidade de Cuamba, isto na última 
quarta-feira, a Renamo visitou o mer-
cado local. A visita foi antecedida de 
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Força Aérea desequilibra investidas dos terroristas 

População prisional aumenta em Manica

Volvidos cerca de trinta anos, o país testemunha o ressurgimento da Força Aérea de Moçambique (FAM), marcada por uma dinâmica das operações combativas, constituindo-se assim num 
factor desequilibrador das acções dos terroristas no Teatro de Operações em Cabo Delgado, afirmou Cristóvão Chume, ministro da Defesa Nacional, durante a cerimónia de celebração dos 42 
anos da criação da Força Aérea de Moçambique. “O apoio da Força Aérea tem sido fulcral, quer no transporte da tropa, nas acções combativas, no reabastecimento logístico e nas missões de 
reconhecimento e vigilância”, destacou o ministro da Defesa Nacional.

O Serviço Nacional Penitenciário (SERNAP), ao nível da província de Mani-
ca, registou a entrada de mais de 1.500 reclusos, de Janeiro a Junho do ano 
corrente. No período homólogo do ano transacto (2021), a província de 
Manica registou 1400 novos reclusos, o que corresponde a um aumento 
de cerca de 100 pessoas encarceradas. Estes dados foram revelados pelo 
director do Estabelecimento Regional Centro, Jaime Muriezai, por ocasião 
da celebração, quarta-feira, do quadragésimo sétimo aniversário do Ser-
viço Nacional Penitenciário, sob o lema “SERNAP, pela protecção da socie-
dade e humanização do sistema penitenciário”.

turo”, assegurou.
Igualmente, acrescentou que o Gov-

erno entende que a Força Aérea de 
Moçambique deve continuar a ser o 

reclusos, sendo 2.242 condenados e 
736 preventivos. Dos preventivos, 585 
estão dentro do prazo e 151 fora do 
prazo, dentre eles 68 são estrangeiros, 
sendo 47 condenados e 21 preven-
tivos, e 83 são mulheres, o que rep-
resenta uma superlotação em 1.178 
reclusos, equivalente a 65.44%", disse.

Por sua vez, o Secretário de Estado 
em Manica, Edson Macuácua, exortou 
na ocasião aos membros do SERNAP 
para que o momento sirva de reflexão 
de modo que a instituição continue a 
cumprir com a missão que lhe cabe.

"O primeiro desafio que se coloca é 
o de maior humanização dos serviços 
penitenciários, transformando os esta-

principal suporte das FADM, nas diver-
sas missões de carácter humanitário.

“Queremos que a Força Aérea de 
Moçambique intervenha em pontos 

do país onde as outras forças tenham 
dificuldades de actuar, mercê das ca-
pacidades de projecção estratégica 
que estamos a edificar”, apontou Cris-
tóvão Chume. 

À margem de missões eminente-
mente militares, o ministro da Defesa 
Nacional disse que a FAM deve contin-
uar atenta à necessidade de cumprir as 
outras missões de interesse público, sa-
bida a cada vez mais violenta acção de 
eventos climáticos sobre o nosso país.

“É para isso que apostamos em 
capacidades de duplo uso, para con-
firmarmos o mandato legal de actu-
armos em missões de apoio humani-
tário e de resgate, quando e onde for 
necessário”, frisou.

Na ocasião, Chume salientou ser im-
portante não se contornar o merecido 
reconhecimento a Filipe Jacinto Nyusi, 
Presidente da República, pela visão 
que sempre emprestou às FADM, e 
em particular à FAM, no sentido de 
capacitar com meios necessários e ad-
equados às condições actuais do país.

“Hoje temos a certeza de que es-
tamos perante uma Força Aérea de 
Moçambique em constante cresci-
mento e vai ainda jogar um papel de-
cisivo na defesa da integridade territo-
rial e protecção do nosso espaço vital”, 
destacou.

PERCURSO DA FAM

No entanto, durante a sua interven-
ção, o ministro da Defesa Nacional fez 
saber que a Força Aérea de Moçam-
bique, desde a Independência Na-
cional, jogou um papel relevante na 
defesa militar do país. 

“Em todas as guerras impostas à nos-
sa pátria, este ramo constitui-se como 
factor de dissuasão contra as agressões 
externas, o que impediu, por exemplo, 
que os regimes do apartheid e de Ian 
Smith lograssem resultados desejados 
no nosso solo pátrio”, disse.

Nesse período, a capacidade aérea 
nacional era das mais reconhecidas na 
região, marcadamente expressa por 
aviões de caça e de transporte moder-
nos, incluindo helicópteros capazes de 
cumprir quaisquer missões no inter-
esse das Forças Armadas, bem como 
de apoio diverso às necessidades 
públicas.

Contudo, como consequência 
de extinção das Forças Armadas de 
Moçambique, ao abrigo do AGP para 
Moçambique, celebrado em 1992, o 
ramo sofreu uma quase total destru-
ição dos seus principais activos de 
missão, reduzindo drasticamente a sua 
capacidade combativa de responder 
às suas missões específicas.

belecimentos penitenciários em mel-
hores espaços dehumanização dos 
cidadãos internados para que possam 
aprender a respeitar-se a si próprios. 
Com a conectividade dos serviços 
com outras instituições relevantes no 

sistema de administração de justiça, 
uma penitenciária deve continuar a 
ser uma escola didáctica de ressocial-
ização que recupera todos os cidadãos 
internados", afirmou Macuácua, que 
disse reconhecer o trabalho abnegado 

ulação reclusória.
"Celebramos esta efeméride num 

contexto em que reconhecemos 
que o Serviço Nacional Penitenciário 
enfrenta enormes desafios, entre os 
quais a insuficiência de recursos 

dos profissionais afectos ao Serviço 
Nacional Penitenciário, tendo exigido 
mais a bem da ressocialização da pop-

Realizada sob o lema “O sucesso no 
ar forja-se em terra”, Cristóvão Chume 
fez saber na cerimónia realizada em 
Nacala que aquelas celebrações ocor-
riam num período em que o país 
enfrenta o flagelo do terrorismo na 
província de Cabo Delgado, teatro 
onde a exigência sobre este ramo das 
FADM é maior.

Aliás, referiu que o lema era bastante 
sugestivo no que se refere à prontidão 
da FAM para cumprir com as missões 
acometidas ao ramo.

 “Hoje, a Força Aérea de Moçam-
bique é um dos principais alicerces 
que concorrem para o sucesso das 
operações militares, influenciando na 
estabilização da situação de segurança 
no Teatro Operacional Norte”, afirmou 
o governante.

Nesse contexto, o ministro da Defe-
sa Nacional sublinhou que o apoio da 
Força Aérea tem sido fulcral, quer no 
transporte da tropa, nas acções com-
bativas, no reabastecimento logístico 
e nas missões de reconhecimento e 
vigilância.

“Por isso, continuaremos a capaci-
tar a Força Aérea de Moçambique 
de modo que a sua missão seja mais 
efectiva, e eliminemos os focos de ter-
rorismo que afectam o nosso país, e 
outras ameaças, no presente e no fu-

No Teatro de Operações  

Ministro da Defesa Nacional. Cristovão Chume

BENEDITO COBRISSUA                           
Email: bac@gmail.com

 
Segundo Jaime Muriezai, que falava 

durante um encontro de cortesia que 
manteve com o Secretário de Estado 
na província de Manica, Edson Mac-
uácua, no período em alusão foram 
soltos 1.273 reclusos, contra 1.320 do 
primeiro semestre de 2021.

Referiu ainda que a unidade peni-
tenciária que dirige tem capacidade 
para albergar 1.800 reclusos, entretan-
to, actualmente apresenta-se super-
lotada.

"Neste momento, o Estabelecimen-
to Regional Centro conta com 2.978 
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MTC ataca insegurança rodoviária

Varíola dos macacos 
agita Nampula 

aprovado pelo Decreto n.° 1/2011, de 
23 de Março, incluindo a cassação do 
título de condução aos transgressores 
que cometerem contravenções médi-
as e graves, nos termos previstos na lei.

Ambrósio Sitoe anunciou ainda a 
apreensão do documento de identifi-
cação do veículo encontrado a circular 
sem oferecer as condições de segu-
rança exigíveis nos termos da lei, assim 
como a reintrodução imediata da real-
ização do teste de álcool na condução 
e tolerância zero à condução sob efeito 
de álcool e drogas.

As medidas mais contundentes 
que passarão a ser aplicadas e pre-
vistas na legislação vigente incluem 
a responsabilização civil do condutor 
envolvido em acidentes de viação, 
ficando obrigado a indemnizar o lesa-
do, incluindo o Estado, pelos danos 
resultantes desta violação e sujeito 

a reparação dos danos causados no 
património e infra-estruturas públi-
cas (edifícios, postes de iluminação, 
pontes e outras) e a implementação 
da obrigatoriedade da frequência do 
curso de Segurança Rodoviária aos 
condutores sancionados com pena 
acessória da inibição de condução 
devido a infracções médias ou graves, 
como condição para a restituição da 
carta apreendida. 

As medidas incluem também a in-
tensificação da fiscalização às escolas 
de condução, as quais deverão privi-
legiar conteúdos sobre a condução 
defensiva e outras boas páticas de se-
gurança e partilha da via pública.

Aliás, com esta postura o Governo 
anunciou que vai rever os limites de 
velocidade e melhorar a sinalização 
das estradas, com prioridade para os 
pontos críticos (pontos negros) já ma-
peados e remover obstáculos fixos nas 
bermas da via pública; a interdição do 
novo licenciamento do transporte in-
terdistrital para veículos de 15 lugares 
em distâncias superiores a 100km e 
limitar a duas renovações aos veícu-
los já licenciados, bem como a inten-
sificação da fiscalização do trânsito 
rodoviário nos pontos de maior ocor-
rência de acidentes de viação.

O aperto ao cerco contra a inse-
gurança rodoviária prevê ainda uma 
articulação permanente dos agentes 
investigadores da anti-corrupção com 
as brigadas de fiscalização rodoviária, a 
operacionalização da emissão de auto 
de denúncia pelas autoridades com 
competência para fiscalizar o trânsito 
rodoviário, a concepção e implemen-
tar uma campanha integrada de Se-
gurança Rodoviária, privilegiando a 
comunicação e educação de todos 

os intervenientes na via pública, bem 
assim a implementação de uma plata-
forma de comunicação e gestão de 
denúncias sobre o comportamento 
da tripulação e infracções de trânsito 

rodoviário.
Paralelamente, o porta-voz do MTC 

fez saber que está em curso a revisão 
do Código da Estrada, Regulamento 
de Transporte em Automóvel e Re-
boques (RTA) e demais legislação, 
com vista ao agravamento das penal-
izações no trânsito rodoviário e reor-
ganização do licenciamento da activi-
dade do transporte.   

O Ministério dos Transportes e Co-
municações (MTC) decidiu atacar 
a insegurança rodoviária, que nos 
últimos tempos tem assolado o 
país, caracterizada por graves e 
violentos acidentes de viação que 
ceifam vidas humanas e destroem 
património público e privado. Para 
o efeito, Ambrósio Sitoe, porta-voz 
do MTC, anunciou na última quinta-
feira de Julho passado medidas ex-
traordinários para reverter o quadro 
negro de sinistralidade nas estradas 
moçambicanas. Só para ilustrar, du-
rante o primeiro semestre deste ano 
ocorreram 494 acidentes de viação, 
que resultaram em 434 óbitos e 973 
feridos, entre graves e ligeiros.

As autoridades sanitárias em Nampula colheram as amostras de sangue e ras-
pagem das lesões ao paciente que teria abandonado o Hospital Militar e de-
pois transferido para o Hospital Central, com indícios idênticos aos da varíola 
dos macacos, para análises laboratoriais.

e colectivo dos seus quadros com 
uma notável abnegação, zelo e pro-
fissionalismo", enfatizou o chefe do 
Conselho dos Serviços Provinciais de 
Representação do Estado em Mani-
ca, exortando ainda para que aquele 
grupo de profissionais faça das cel-

reintegração social dos reclusos.
Refira-se que o Estabelecimento 

Regional de Manica, vulgo Cabeça 
do Velho, localizado na cidade de Chi-
moio, é a maior unidade prisional da 
região Centro do país e alberga reclu-
sos provenientes das quatro provín-

cias daquela zona geográfica, nome-
adamente Zambézia, Tete, Sofala e a 
anfitriã Manica.

Ao nível do país, as províncias de 
Nampula e Gaza são detentoras dos 
estabelecimentos regionais Norte e 
Sul, respectivamente.

instante pelos resultados, os quais vão ser 
tornados públicos nas redes sociais.

O chefe do Departamento de 
Saúde Pública no Serviço Provincial de 
Saúde, em Nampula, Geraldino Avalin-
ho, disse que as amostras de sangue 
e líquido que continha dentro das 
borbulhas colhidas ao paciente foram 
enviados na quinta-feira, 28 de Julho, à 
República da África do Sul.

Avalinho avançou que as análises 
laboratoriais das amostras colhidas ao 
cidadão que apresenta sinais que apa-
rentavam a varíola dos macacos foram 
colhidas por uma equipa do Instituto 
Nacional de Saúde-INS e da Organização 
Mundial de Saúde-OMS, explicando que 
a equipa foi chefiada por um médico 
dermatologista, o qual apurou precoce-
mente tratar-se de uma varicela zóster, 
que é altamente transmissível e conta-
giosa, sendo muito comum em crianças.

O chefe do Departamento de 
Saúde Pública em Nampula alertou 
para maior calma e tranquilidade 
porque o diagnóstico da varíola dos 
macacos deve ser confirmado labora-
torialmente, devido à semelhança do 
quadro clínico com outras doenças 
como o sarampo e varicela.

A fonte aproveitou para apelar aos 
estabelecimentos penitenciários e 
cadeias ao nível da província de Nam-
pula, e não só, a intensificarem o nível 
de higiene para evitar a eclosão de 
doenças como o sarampo.

O apelo surge pelo facto de num 
passado recente o centro peniten-
ciário do distrito de Murrupula ter re-
portado cerca de 70 casos de sarampo 
na população reclusória, associando 
ao nível de higiene nas cadeias, o qual 
considera de defeituoso.

humanos, materiais e financeiros, 
mas apesar destes desafios 

decorrentes do ambiente envolven-
te adverso há um grande e notório 
esforço, um grande trabalho que é 
realizado pelo serviço penitenciária 
através do engajamento individual 

ebrações dos 47 anos da criação do 
SERNAP um momento de reflexão, 
visando assegurar uma contínua e 
nobre missão na arquitectura dos 
órgãos do Estado responsáveis pela 
administração da justiça, através da 
restauração das mentes para uma 

Ambrósio Sitoe, MTC

HERMÍNIA MAHUMANE                          
Email: hmahumane@gmail.com

 
Em comparação com igual período 

do ano passado, o porta-voz do MTC 
fez saber que a tendência é crescente 
e o número de acidentes de viação 
evoluiu em 9%, os óbitos em 4% e os 
feridos graves em 36%, impondo-se 
medidas arrojadas e contundentes 
para reverter este quadro negro.

Foi em reconhecimento da gravi-
dade da sinistralidade rodoviária no 
país que foi anunciado, a 26 de Junho 
de 2022, um trabalho em curso para o 
reforço das medidas de prevenção e 
combate aos acidentes de viação em 
Moçambique.

Assim, o Ministério dos Transportes 
e Comunicações, segundo Ambrósio 
Sitoe, ouviu a Comissão Técnico-
científica para Segurança Rodoviária e 
demais intervenientes nesta matéria, 
tendo o Governo tomado a decisão 
de adoptar uma postura mais con-
tundente na aplicação das medidas 
previstas na legislação vigente.

Com efeito, o porta-voz do MTC an-
unciou a prisão imediata dos infracto-
res envolvidos em acidentes de viação 
com culpa grave que resulte em óbito, 
assim como nos casos de ultrapassa-
gem irregular, condução sob efeito de 
álcool, velocidade acima de 20km do 
limite máximo estabelecido para a via 
em que circula, cruzamento irregular de 
veículos, entre outros, à luz do disposto 
no Código da Estrada, aprovado pelo 
Decreto n.° 1/2011, de 23 de Março.

Passa ainda a ser apreendido o doc-
umento de identificação do veículo 
suspeito de contrafacção ou viciação 
fraudulenta, bem como apreensão de 
todos os outros documentos  que di-
gam respeito à circulação da viatura, à 
luz do disposto no Código da Estrada, 

ANTÓNIO CÉSAR                                  
Email: antoniocesar32@gmail.com

 
Este caso agitou a cidade de Nam-

pula, na terça-feira, 26 de Julho cor-
rente, com a entrada de um paciente 
no Hospital Militar com borbulhas em 
todo o corpo, cuja imagem virilizou 
nas redes sociais.

A situação complicou mais quando 
o individuo fugiu da unidade hos-
pitalar, tendo de imediato envidado 
esforços para o trazer de volta ao hos-
pital. Neste momento, o homem, de 
34 anos de idade, encontra-se isolado 
na companhia de duas crianças que 
tiveram contacto.

Segundo o director distrital de 
Saúde, Mulher e Acção Social, em 
Nampula, Nilton Napoleão, as análises 
laboratoriais é que vão determinar de 
que tipo de doença se trata.

Nilton Napoleão sublinhou que esta 
acção está a ser coordenada por uma 
equipa de técnicos do Instituto Nacio-
nal de Saúde-INS e da Organização 
Mundial de Saúde, tendo referido que 
não descarta tratar-se de uma varicela.

“Fizemos o nosso inquérito em fun-
ção daquilo que pretendemos, para 
apurarmos e ver se é uma situação de 
suspeita ou não. A varicela é altamente 
contagiosa, assim como a varíola”, afir-
mou.

Acrescentou que “as duas doenças 
têm os mesmos sinais e sintomas. É im-
portante descartar os sinais clínicos da 
varicela, daí que fizemos todas as anális-
es para descartar a possibilidade de ser 
varíola provocada pelo vírus da varíola”.

Vincou que já colheram as amostras e 
foram enviadas para o Instituto Nacional 
de Saúde-INS, aguardando a qualquer 
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Conflito entre Milhulamete e nativos 
adia desenvolvimento

De novela em novela vai se processando o conflito opondo, por um lado, um grupo de cidadãos nativos que reclamam o Direito de Uso e Aproveita-
mento de Terra sobre uma área de 775,5 hectares, por herança, e, por outro, a empresa Milhulamete, Limitada, que também reivindica a titularidade 
do direito sobre a mesma área, alegadamente descrita na Conservatória de Registo Predial de Maputo, sob o número 7502 a folhas 189, versos do 
livro B/207. É que se em Maio passado o Tribunal Supremo (TS), através do colectivo de juízes da I Secção Cível, acordou em conferência, junto do 
Processo n°17/2021, nos autos de recurso revisto, apresentado pela Milhulamete, Limitada, em dar razão aos nativos, ao manter in totum a decisão 
do Tribunal Superior de Recurso de Maputo de Junho de 2020, que anulou tudo o que se processou até à petição inicial, alegadamente porque a 
decisão proferida sem sentença pelo Tribunal Distrital de Marracuene é ilegal, no dia 21 de Julho passado, mesmo com imprecisão nas datas, porque 
no despacho vem 2010, quando estamos em 2022, o Tribunal Judicial da Província de Maputo, de escalão inferior, proferiu mais um despacho de 
embargo das obras erguidas pela comunidade, a pedido da Milhulamete, só que desta vez contra obras novas e desconhecidos, no âmbito dos autos 
da providência cautelar n°16/22-R/PC.

a Milhulamete respondeu afirmando 
que as excepções não procedem 
porque eles não tinham qualquer di-
reito sobre a área, porque lhe pertence.

De seguida foi realizada uma 
audição preliminar, que em despacho 
julgou-se por um lado improcedente às 
excepções de incompetência do Tribu-
nal Distrital de Marracuene apresenta-
das pelos nativos, em razão da metéria 
e por inaptidão da petição inicial com 
fundamento da contradição entre o 
pedido e a causa do pedir mas, por 
outro, julgou-se procedente a excepção 
de incompetência em razão do valor.

No Tribunal Judicial da Província de 
Maputo, onde foi depois remetido o pro-
cesso, foi proferida a sentença que julgou 
parcialmente procedente o recurso da 
Milhulamete e, na sequência, decidiu-
se declarar existente o Direito de Uso 
e Aproveitamento de Terra a favor da 
empresa sobre a área de 765,5 hectares 
e declarar inexistentes quaisquer direitos 
a favor dos nativos sobre a área.

Foram ainda condenados a abster-
em-se de qualquer conduta que possa 
pôr em causa o direito da autora, e em 
especial a não realizar quaisquer de-

A Milhulamete pedia também neste 
recurso que o Tribunal Supremo or-
denasse a destruição total de todas as 
construções ilegalmente realizadas na 
área da requerente. De seguida, refere o 
TS, foram citados os réus, devidamente 
identificados nos autos, incluindo os de-
mais não identificados, representados 
pelo Ministério Público, apresentarem 
a sua contestação, na qual deduziram 
excepções de incompetência do Tribu-
nal Judicial do Distrito de Marracuene, 
em razão da matéria, com o funda-
mento do facto de o DUAT emanar de 
um órgão do Estado (governador da 
província de Maputo), e consequent-
emente, competir ao Tribunal Admin-
istrativo o controlo dos actos admin-
istrativos e, por inaptidão da petição 
inicial, por contradição manifesta entre 
o pedido e a causa do pedir.

“Para a impugnação, os réus arroga-
ram-se titulares do DUAT por herança 
e, anterior, ao da autora (Milhulamete)”, 
refere o documento do TS, acres-
centando que “concluíram pela impro-
cedência das excepções por si (autora) 
deduzidas e improcedência da acção”. 

Notificada da metéria de excepção, 

ANSELMO SENGO                                                
E-mail: sengoans@ahoo.com.br

No recurso dado como improce-
dente pelo Tribunal Supremo, a Milh-
ulamete, Limitada pedia para que fos-
sem declarados inexistentes quaisquer 
direitos a favor dos réus, constituídos 
por grupos de nativos, sobre a área.

“Que os réus sejam condenados a 
absterem-se de qualquer conduta que 
possa pôr em causa o direito da autora, 
e em especial, a não realizar quaisquer 
demarcações, construções, ou qual-
quer outros actos que só possam ser 
praticados pelo proprietário do imóvel”, 
lê-se no acórdão que cita o pedido 
daquela empresa comercial, cuja rela-
tora foi a juíza-conselheira Matilde Au-
gusto Monjane, Maltez de Almeida. 

marcações, construções, ou qualquer 
outros actos que só possam ser pratica-
dos pelo proprietário do imóvel, assim 
como ordenou-se a destruição total de 
todas as construções ilegalmente real-
izadas no talhão 14, integrante da área 
que pertence à Milhulamete. 

O Tribunal Provincial de Maputo deu 
como improcedente o pedido de con-
denação dos nativos ao pagamento 
de uma indemnização pelos prejuízos 
causados, decorrentes da sua conduta.

 Entretanto, depois de ser notificada 
da sentença, a empresa viria a requer-
er, em sede dos autos, a rectificação de 
alegados erros materiais, o que pronta-
mente foi indeferido. Inconformados 
com a sentença, os nativos (réus) inter-
puseram um recurso de apelação que 
foi admitido, por tempestividade, com 
efeitos suspensivos.

ALEGAÇÕES DOS NATIVOS

Segundo o acórdão do TS, que cita a 
decisão do Tribunal Superior de Recur-
so de Maputo, nas alegações do recurso 
os nativos concluíram que o magis-
trado do Tribunal Judicial do Distrito 

- Porque tem vindo a adiar o desenvolvimento daquela área, residentes do distrito de Marracuene, particularmente dos bairros Guava, Mateque, incluindo 
agentes económicos locais, defendem a intervenção do governador da província de Maputo, Júlio Parruque, na busca de uma solução para este diferendo
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ora a Milhulamete, Limitada, não se 
conforma, razão pela qual interpôs re-
curso de agravo para esta instância do 
Tribunal Supremo”, e concluiu que “a 
decisão do Tribunal recorrido é ilegal”.

O TS fundamentou ainda dizendo 
que “o Tribunal a quo, não demonstra o 
raciocínio que baseou a conclusão de 
que estamos em face de listisconcon-
sórcio necessário. Limita-se apenas a 
dar por assente esse facto, o que consti-
tui falta de fundamentação do acórdão, 

pelo que a decisão do Tribunal a quo 
deve ser revogada, e o recurso decidido 
sem necessidade de repetição de qual-
quer acto processual”.

Por tudo quanto foi processado, o 
Tribunal Supremo acordou em con-
ferência da Primeira Secção Cível, que, 
“porque a situação vertida nos pre-
sentes autos, não encontra enquadra-
mento nas situações, acima descritas, 
o efeito a atribuir ao recurso é devo-
lutivo, conforme consta do despacho 
proferido por esta instância, pelo que 
a questão suscitada pela recorrente 
mostra-se assim devidamente sanada”.

Nesta conformidade, o TS “decide 
julgar improcedente o recurso inter-
posto pela recorrente e, em conse-
quência, mantém in totum a decisão 
proferida pelo Tribunal Superior de Re-
curso de Maputo”, concluiu o acórdão 
do TS, que tem como relatora a juíza-
conselheira Matilde Augusto Mon-
jane, Maltez de Almeida.

SEGUNDO EMBARGO SOB A 
MESMA ÁREA

Entretanto, quando tudo indicava 
que o litígio, pelo menos judicial, já ha-

via sido morto pelo acórdão do Supre-
mo, acima citado, e que as partes estar-
iam à busca de uma solução negocial 
com intermediação do governador da 
província de Maputo, eis que caiu uma 
nova decisão sobre o mesmo assunto.

Trata-se do auto de embargo 
de nova obra, assinado por um es-
criturário judicial e uma oficial de 
diligências da Segunda Secção do Tri-
bunal Judicial da Província de Maputo, 
em cumprimento alegadamente de 
uma providência cautelar de embargo 
de obra nova n° 16/22-R/PC, que a em-
bargante é a Milhualamete, Sociedade 
Comercial Limitada, que move contra 
desconhecidos.

Paradoxalmente, o auto de em-
bargo, cuja cópia a nossa reportagem 
teve acesso, apresenta contradições 
ou erros na data, tendo em conta que 
leva a data de 21 de Julho de 2010, 
mas que a sua execução teve lugar na 
semana passada. 

Mesmo com estas contradições de 
datas, os funcionários judiciais fizeram-
se ao terreno e assinalaram com tinta 
vermelha as obras embargadas. No 
acto, a nossa reportagem deslocou-se 
sexta-feira ao local, tendo verificado 
que efectivamente há sinais de em-
bargo. Aqui, os membros da comu-
nidade, proprietários dos imóveis, dis-
seram à reportagem do PÚBLICO que 
iam apresentar uma contestação ao 
TJPM, contra o despacho de embargo.

“Não se pode embargar duas vezes 
o mesmo imóvel”, disse um dos nati-
vos, acrescentando que o despacho 
de 21 de Julho está prenhe de incon-
sistência, alegadamente porque é ex-
temporâneo. 

“A lei fixa um prazo de 30 dias para 
qualquer pessoa que ver seus interess-
es a ser prejudicados por uma obra, ou 
por uma outra acção desencadeada 
por uma terceira pessoa, recorra ao 
Tribunal para requerer o embargo e 
desse modo salvaguardar os seus in-
teresses”, disse o nativo.

No caso em concreto da área em 
disputa, o nosso entrevistado fez saber 
que as obras tiveram lugar em 2021 e 
não faz sentido a Milhulamete vir hoje 
dizer que as obras são novas.

“Além disso, este assunto foi de-
cidido no processo principal que o 
Tribunal Supremo deu como ex-
tinto, ao considerar a decisão pro-
ferida pelo Tribunal Judicial do Dis-
trito de Marracuene como ilegal e, 
consequentemente, anular tudo o 
que se processou até à petição inicial, 
consequentemente, prejudicando o 
conhecimento do objecto do recurso 
apresentado pela Milhulamete, por 
entender que o Tribunal recorrido 
omitiu a citação edital de alguns dos 
recorrentes”, esclareceram os nativos.

Contudo, algumas vozes da socie-
dade defendem a intervenção do gover-
nador da província de Maputo na busca 
de uma solução para este diferendo, 
alegadamente por, primeiro, prolongar 
os prejuízos das partes, e em segundo, 
por adiar o desenvolvimento daquela 
comunidade, ávida de concretizar o 
sonho de casa própria e de beneficiar-se 
de infra-estruturas sociais e económicas.

de Marracuene tomou decisões 
jurisdicionais, decidindo sobre matérias 
das excepções de que não deveria con-
hecer, já que se declarou incompetente, 
em razão do valor. Referiam ainda que a 
empresa propôs uma acção declarativa 
de simples apreciação positiva, visando 
obter a declaração de existência do 
direito de propriedade sobre o imóvel, 
com 775,5 hectares no distrito de Mar-
racuene.

“A decisão judicial vertida na sen-
tença, que ora se impugna, reconhece 
apenas a existência de um DUAT, com 
a área de 765,5 hectares”, facto que no 
entendimento dos nativos revela que 
“existe contradição entre o que se pe-
diu, que foi a existência de um DUAT 
e o que se declarou como tendo sido 
visto, ou seja, reconhecido pelo DUAT, 
cuja área é de 765,5 e não 775,5 hect-
ares, conforme o pedido”.

Para os nativos, vertido no recurso, ora 
chancelado pelo TS, a área reconhecida 
não corresponde ao pedido, por isso a 
sentença considerou um objectivo di-
verso do que se pediu, o que dizem con-
duzir à nulidade da mesma, nos termos 
da alínea e), do artigo 668°, do CPC.

Além disso, “as imagens fotográficas 
juntas aos autos desmentem categori-
camente o pedido da apelada e  a 
decisão judicial sobre a inexistência de 
quaisquer direitos  ora apelantes, pois 
são imagens demonstrando imóveis 
para habitação dos proprietários e 
seus agregados familiares, proprie-
dades essas que não pertencem à 
apelada nem a nenhum membro da 
sociedade comercial Milhulamete, 
Lda”, referem no documento.

Nesse contexto, os nativos dizem 
haver proprietários e seus agregados 
familiares que não foram chamados 
em juízo, pela ora, apelada, nem por ini-
ciativa do Tribunal, apesar de serem legí-
timos, nos termos do artigo 28° do CPC.

“Sendo que estes têm legitimidade, 
têm o direito para contradizer, mas não 
foram citados por editais, o que torna a 
sentença nula, nos termos da alínea a), 
do artigo 197° do CPC”, defendem-se 
os nativos, que acrescentam que em 
reuniões preliminares a Milhulamete 
reconheceu existirem direitos a favor 
do nativos, e isso está lavrado em actas 
assinadas por todos.

Sustenta ainda dizendo que “a de-
molição de imóveis para habitação, 
construídas com sacrifício e abnega-
ção, é decisão que não cabe no tipo 
de acção escolhida pela autora”, assim 
como “a apelada ordenou a demolição 
de imóveis pertencentes à população 
nativa, nunca foi chamada a intervir no 
processo judicial, em que a decisão foi 
proferida”.

Posto isso, o Tribunal Superior de 
Recurso de Maputo voltou a notificar 
a Milhulamete, que considerou que o 
Tribunal, ao ter decidido reconhecer 
a existência de direito sobre a área a 
favor dela, decidiu em conformidade, 
nem há nulidade na sentença, por 
condenação em quantidade superior 
ou em objecto diverso do pedido.

“Não há direitos incompatíveis, 
por sobreposição de direitos de uso e 
aproveitamento de terra sobre o imóv-

el”, diz o documento.
Entretanto, por acórdão de 4 de Jun-

ho de 2020, o Tribunal Superior de Re-
curso de Maputo decidiu anular tudo 
o que se processou até à petição inicial, 
consequentemente prejudicando o 
conhecimento do objecto do recurso 
apresentado pela Milhulamete, por 
entender que o Tribunal recorrido, isto 
é, de Marracuene, omitiu a citação edi-
tal de alguns dos recorrentes.

“É com esta decisão que a recorrida, 
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Porto de Maputo poderá contribuir 
com USD 345 milhões anuais

 Um estudo elaborado pela consultora Cooningarth Economists, em parceria com o Standard Bank, estima que a 
modernização e expansão do Porto de Maputo, responsável por mais de 60% do tráfego de mercadorias do Cor-
redor Logístico de Maputo (CLM), resultará num contributo anual de cerca de 345 milhões de dólares norte-amer-
icanos para o Produto Interno Bruto (PIB) até 2058, e que terá ainda impactos macroeconómicos mais amplos na 
vertente de receitas fiscais, criação de emprego, rendimento das famílias e fluxos comerciais.

contribua com 824 milhões de dólares 
norte-americanos (cerca de 5,8% do 
actual PIB de Moçambique) e 1,2 mil 
milhões em média anual para o PIB 
moçambicano e sul-africano, respec-
tivamente, com 133 mil empregos 
adicionais a serem sustentados em 
Moçambique e 67 mil na África do Sul.  

Além disso, espera-se que os in-
vestimentos no porto aumentem o 
rendimento dos agregados familiares 
moçambicanos e sul-africanos em 437 
milhões de dólares e 777 milhões de 
dólares, respectivamente.

O documento salienta ainda que as 
estimativas acima referidas baseiam-
se na actual ineficiência na gestão dos 
fluxos de carga no posto fronteiriço 
Lebombo/Ressano Garcia, pelo que 
se podem obter benefícios adicionais 
significativos uma vez atenuados os 
constrangimentos.  

O Porto de Maputo é um catalisador 
fundamental para o comércio na eco-
nomia moçambicana e noutros países 
da região da SADC. O porto é uma par-
te integrante do Corredor Logístico de 
Maputo, que inclui o Posto Fronteiriço 
de Ressano Garcia, linhas ferroviárias 
de Maputo a Gauteng e a Estrada Na-
cional Número Quatro (N4).

O CLM tem como principal fun-
ção facilitar o transporte de cargas da 
África do Sul e dos países do "hinter-
land". As principais mercadorias trans-
portadas ao longo do corredor são 
minérios (brutos e transformados) e 
produtos agrícolas. Embora os min-
erais exportados provenham, na sua 
maioria, da África do Sul, espera-se 

que com a modernização e expansão 
do porto mais países da região (tais 
como Zâmbia, Zimbabwe e República 
Democrática do Congo) recorram a 
esta importante infra-estrutura para 
dinamizar as suas economias.

Actualmente, o Corredor Logístico 
de Maputo movimenta/manuseia, 
em média, 1600 camiões de carga por 
dia, que representam cerca de 30 mil-
hões de toneladas por ano, mas com 
uma tendência crescente.

Para além do impacto socio-
económico, o estudo focou-se nas 
consequências das restrições de mo-
bilidade que o Posto Fronteiriço de 
Ressano Garcia representa para o fun-
cionamento eficiente e sem descon-
tinuidade do Corredor Logístico de 
Maputo, que alimenta o Porto de Ma-
puto.

De acordo com o estudo, os princi-
pais constrangimentos estão relacio-
nados a burocracia nas Alfândegas, 
autoridades fiscais e outros órgãos e 
departamentos governamentais. 

Sublinha ainda que os problemas 
não podem ser atribuídos apenas à 
escassez de infra-estruturas.

Ainda no que diz respeito ao Posto 
Fronteiriço de Ressano Garcia, o es-
tudo recomenda que se reduza a bu-
rocracia e se aposte na modernização 
das infra-estruturas tecnológicas e do 
sistema ferroviário, incluindo o mate-
rial circulante.

Recomenda, ainda, a introdução do 
posto de paragem única em Ressano 
Garcia e a implementação do Acordo 
de Comércio Livre Continental Africano.

Adicionalmente, o estudo sugere a 
introdução de um sistema de pré-des-
pacho de carga destinado a acelerar o 
comércio e a reduzir o tempo de es-

pera através do desembaraço prévio 
da carga antes da chegada à fronteira, 
da coordenação das inspecções e da 
melhoria da partilha de informações 

sos, congestionamentos e dos custos 
logísticos, proporcionando ao Porto 
de Maputo uma vantagem competi-
tiva significativa.

sobre os riscos.
As intervenções propostas melho-

rarão a eficiência dos vários interve-
nientes na medida em que influen-
ciarão, positivamente, o desempenho 
na fronteira. A implementação destas 
medidas não só melhorará a eficácia 
da coordenação e da cooperação, 
mas também conduzirá à melhoria 
da  eficiência dos serviços prestados na 
fronteira, resultando, assim, no aumen-
to das trocas comerciais, produtivi-
dade e competitividade, bem como 
na diminuição significativa dos atra-

Para o Produto Interno Bruto (PIB) até 2058O documento indica, igualmente, 
que o Governo poderá receber anu-
almente, 79 milhões de dólares em 
impostos (directos e indirectos) liga-
dos ao projecto, e mais de 526 milhões 
de dólares adicionais, referentes a 
impostos associados ao aumento da 
actividade económica (volume de co-
mércio), resultante da modernização 
e expansão do porto, sendo que o im-
pacto fiscal será de aproximadamente 
605 milhões em média, ao longo do 
período do projecto.

Prevê-se que toda a cadeia de valor 

mKesh e Ecobank assinam parceria 
de interoperabilidade

A Carteira Móvel, operadora do serviço financeiro de moeda electrónica mKesh, e o Ecobank Moçambique, SA, as-
sinaram quinta-feira, 28 de Julho, em Maputo, um contrato de interoperabilidade, que vai permitir que os clientes 
de ambas as instituições efectuem transferências de valores das contas bancárias no Ecobank para as contas de 
moeda electrónica do mKesh e vice-versa.

e ligação ao sistema de pagamentos 
electrónicos interbancários da rede 
SIMO”, frisou Binda Celestino Jocker.

Para dar melhor suporte ao serviço 
mKesh, a Tmcel iniciou recentemente 
a expansão e modernização da sua 
rede de serviços fixos e móveis que 
se circunscreve na implementação de 
novos sites 2G, 3G, 4G e 4.5G e mod-
ernização do seu backbone, saindo 
dos actuais 100GB para mais de 400GB 
de capacidade, num investimento de 
cerca de 132 milhões de dólares norte-
americanos.

Neste momento já foram cobertas 
com a nova rede as províncias de Ma-
puto, Gaza e parte de Inhambane, até 
ao distrito de Morrumbene, estando 
para breve a remanescente cober-
tura da zona Sul e em simultâneo as 
cidades da Beira, Nampula e Nacala.

ições, está disponível no canal USSD 
do mKesh *500# (somente na rede 
Tmcel) e brevemente estará disponível 
no aplicativo Mobile App do Ecobank 
Moçambique.

Para o Presidente do Conselho de 
Administração (PCA) do mKesh, Bin-
da Celestino Jocker, a parceria entre 
o Ecobank Moçambique e a Carteira 
Móvel marca o início de uma grande 
relação que vai trazer enormes bene-
fícios para os clientes de ambas as 
instituições, através da oferta de mel-
hores serviços.

“O serviço financeiro de moeda 
electrónica, que conta com o suporte 
tecnológico da Ericsson, visa melhorar 
a vida dos clientes por via da oferta de 
serviços de transferência de dinheiro, 
levantamento de dinheiro nos agen-
tes e ATM’s, pagamento de serviços 

Esta parceria é de grande valor para 
o Ecobank Moçambique, SA, pois está 
alinhada à visão do Grupo Ecobank, 
que é de criar um Banco Pan-Africano 
que contribua para o desenvolvimen-
to económico e integração financeira 
do continente, em geral, e de Moçam-
bique, em particular.

De igual modo, este acordo vai 
contribuir de forma significativa nos 
esforços e ambições que as duas 
instituições têm empreendido na 
digitalização do mercado, por forma a 
disponibilizar serviços financeiros có-
modos e acessíveis aos cidadãos não 
bancarizados, assim como alargar a 
oferta de produtos e serviços finan-
ceiros aos clientes já bancarizados.

A interoperabilidade, que resulta 
da integração dos dois sistemas de 
pagamento móvel das duas institu-
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Standard Bank perspectiva 
novos investimentos 

Face ao aumento da necessidade de produção de gás natural perspectiva-
se uma aceleração do investimento para a exploração deste recurso numa 
magnitude que ajude a gerar recursos que suportem a estabilidade mac-
roeconómica de Moçambique. A projecção foi avançada por Fáusio Mussá, 
economista-chefe do Standard Bank, durante a conferência “Investimento 
em Angola e Moçambique”, promovida dia 26, em Portugal.

Gás natural moçambicano cada vez promissor

Produto Interno Bruto cresça ao nível 
do seu potencial”, afirma Fáusio Mussá, 
sublinhando que “o défice de infra-
estruturas continua a ser uma barreira 
ao investimento que não pode ser 
negligenciada”.

“Considerando o limitado espaço fis-
cal que as economias moçambicana 
e angolana apresentam, os governos 
têm considerado as parcerias público-
privadas (PPP) como um importante 
veículo para ajudar a desenvolver infra-
estruturas de suporte aos projectos de 
investimento. Estes modelos permitem 
uma maior participação do sector priva-
do na economia, mas existem áreas e 
sectores onde o sector privado apresen-
ta um menor interesse em investir”.

O economista-chefe avança ainda 
que “o programa do FMI irá ajudar a 
acelerar as reformas estruturais, mel-
horar a transparência e gestão fiscais, 
incluindo a dívida pública, e encorajar 
o retorno do apoio directo ao OGE”. 

“A balança de pagamentos conti-
nua vulnerável a choques externos, 
mas deverá melhorar substancial-
mente à medida que os projectos do 

sector dos recursos naturais e energé-
ticos avançam”, conclui.

Refira-se que no painel «Investimen-
to em Moçambique», no qual Fáusio 
Mussá fez estas declarações, foram 
abordados, também, os desafios 
logísticos para as empresas portugue-
sas com presença em Moçambique, 
o gás como factor de crescimento da 
economia moçambicana, as opor-

Publicidade

Publicidade

“O gás natural regista uma cres-
cente procura mundial, pelo que é ur-
gente que surjam novos projectos, no-
meadamente em Moçambique, para 
disponibilizar aos restantes países”, 
afirma Fáusio Mussá, alertando, no 
entanto, que tendo em consideração 
que a maior parte da população nesta 
economia vive da agricultura de sub-
sistência, “um crescimento económico 
mais inclusivo requer o desenvolvim-
ento da agricultura e das cadeias de 
valor do sector agrícola”.  

“A exploração do gás natural 
pode ajudar na estabilização mac-
roeconómica de Moçambique, no 
entanto, é necessário um desenvolvi-
mento harmonioso dos restantes sec-
tores de economia, incluindo a agricul-
tura, para um crescimento económico 
mais inclusivo e sustentável”, defende.

O economista perspectiva um 
crescimento médio anual de 3,9% da 
economia moçambicana, entre 2022 
e 2025. “O país mantém um potencial 
elevado de crescimento, no entanto é 
necessária uma aceleração do investi-
mento em Moçambique para que o 

Vende-se uma Flat T2, na Avenida 24 de Julho, 
esquina com Vladmir Lenine, 1837,  5andar, á 
4.900.000,00 Meticais. 

VENDE-SE

Contactos: 85 864 0233 ou 85 363 8938 

tunidades ao nível das infra-estruturas 
e a necessidade de investimento em 
Moçambique.

De um modo geral, a conferência 
serviu para o Standard Bank mostrar às 
empresas portuguesas que querem 
investir no estrangeiro que Moçam-
bique e Angola são excelentes merca-
dos, dado terem a mesma língua e re-
lações de proximidade com Portugal.
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A iniciativa visou, entre outros as-
pectos, despertar o interesse dos jo-
vens estudantes pelo mundo profis-
sional, particularmente nas três linhas 
de serviço integradas onde a EY opera, 
como Auditoria, Consultoria e Fiscali-
dade.

Paulo Reis, Sócio-Gerente do Es-
critório EY em Maputo e também líder 
do Departamento de Auditoria, abor-
dou, durante uma palestra direccio-
nada aos estudantes, questões sobre 
o posicionamento da empresa a nível 
nacional e global. 

Segundo aquele responsável, “a EY 
está comprometida em fazer a sua 
parte no desenvolvimento de líderes e 
equipas excepcionais que criam valor 
de longo prazo para todas as partes 
interessadas”. “Aspiramos oferecer 
qualidade em tudo o que fazemos, 
para ajudar a construir confiança nas 
economias de todo o mundo, de-
fendendo valores como integridade, 
respeito, parceria e inclusão”, reforçou 

ainda Paulo Reis, afirmando que “a em-
presa tem espaço para todos, princi-
palmente para aqueles que possuem 
energia, entusiasmo e coragem para 
liderar”.

Segundo Paulo Reis, é política na 
EY fazer com que os mais jovens se 
sintam úteis para o trabalho, incluindo-
os nas principais decisões da empresa 
e dando-lhes ferramentas para que 
desenvolvam habilidades e assumam 
cargos relevantes ao longo das respec-
tivas carreiras. “Os nossos colabora-
dores fazem, anualmente, 120 horas 
de formação nas áreas onde operam, 
de onde podem captar ideias inova-
doras e desconstruir o que os mais 
experientes fazem por mero hábito, 
sem no entanto atingir os resultados 
iniciais. Também é necessário que os 
mais experientes ensinem aos mais jo-
vens aquilo que sabem, pois esta capa-
cidade de transmitir conhecimentos é 
também usada como uma métrica de 
avaliação na empresa”, adiantou.

Alfândegas desafiadas a reforçar 
segurança aeroportuária

EY abre portas a jovens 
estudantes do ensino secundário

Garantir a segurança nacional, 
sobretudo nos terminais aéreos, 
marrtímos, terrestres, ferroviários 
e multimodais, onde a fraude ad-
uaneira e invasão fiscal prosperam, 
devido ao fluxo de negócios, é dos 
principais desafios dos agentes al-
fandegários, anunciado pela Presi-
dente da Autoridade Tributária de 
Moçambique (AT), Amélia Muen-
dane, no decurso do lançamento, 
em Maputo, do Fórum Nacional de 
Coordenação Aduaneira em Maté-
rias de Facilitação do Comércio.

Construir um mundo de trabalho melhor e promover um crescimento 
económico sustentável e inclusivo é um dos principais propósitos da 
Ernst & Young (EY). Foi neste contexto que a maior consultora mundial de 
prestação de serviços profissionais recebeu, no dia 21 de Julho, a visita de 
estudo de um grupo de 48 alunos das 11ª e 12ª classes do Colégio Privado 
da Matola. A visita decorreu nos escritórios da EY, em Maputo.

rias de Facilitação e Segurança Aérea e 
apela à intervenção de outros actores.

“Sabe-se que as fronteiras aéreas 
têm sido utilizadas como infra-etru-

turas críticas em termos de segurança 
dos países. É necessário que os ad-
uaneiros estejam em alerta sobre os 
diferentes riscos. É necessário que o 

olho externo também contribua para 
a melhoria dos nossos sistemas e as-
segurar que as fronteiras aéreas sejam 
um lugar seguro para a facilitação do 
comércio nacional”, reiterou a Presi-
dente da Autoridade Tributária, acres-
centando que na cidade da Beira a AT 
voltou a apontar a selagem electróni-
ca como a que contribui bastante 
para melhorar a arrecadação de recei-
tas. No primeiro semestre deste ano 
foram arrecadados naquele ponto do 
país cerca de 9,8 mil milhões de met-
icais em receitas fiscais, 8 porcento a 
mais em relação ao mesmo período 
do ano passado e parte considerável 

do valor foi obtida graças ao rastreio 
de cargas, incluindo combustíveis em 
trânsito.

“Internamente temos várias briga-
das dos dois lados de cobrança de 
receitas, falo das Alfândegas e dos 
impostos internos, que têm feito um 
trabalho célere junto aos terminais 
de combustíveis e as áreas fiscais, de 
modo a que aquela quantidade de 
produtos ou bens que é declarada 
na importação seja a mesma que é 
declarada na venda dos mesmos”, ex-
plicou Tarzan Mandunde, delegado da 
Autoridade Tributária em Sofala.

De acordo com Amélia Muendane, 
cinco funcionários da Autoridade 
Tributária foram expulsos da Função 
Pública, por envolvimento em esque-
mas de corrupção e outras ilegali-
dades nas suas actividades. 

A AT prevê arrecadar em Sofala, até 
ao fim deste ano, pouco mais de 20 mil 
milhões de meticais em receitas fiscais.

No primeiro semestre de 2022

Amélia Muendane, presidente da AT

AT colectou mais de três 
mil milhões de meticais 

em Manica
A Autoridade Tributária de Moçambique (AT), delegação provincial de 
Manica, colectou durante o primeiro semestre do ano em curso (2022) 
mais de três mil milhões de meticais em receitas fiscais. O valor resulta de 
taxas aduaneiras e multas por causa da evasão fiscal, segundo deu a con-
hecer a informação Estrela Cossa, delegada da AT, naquele ponto do país, à 
imprensa local, no balanço das actividades desenvolvidas pela instituição 
pública, nos primeiros seis meses do corrente ano.

2022 realizou-se 6.644 fiscalizações, 
se comparado com igual período do 
ano passado, que foi de 2.263 fiscal-
izações, para a fiscalização tributária e 
aduaneira. Em termos de apreensões 
foram realizadas 69 apreensões, para 
o primeiro semestre, em que foram 
cobrados 13.7 milhões de meticais, em 
que alguns processos ainda carecem 
da decisão do Tribunal Aduaneiro", 
anotou, sem avançar com os números 
do período homólogo de 2021.

Na circunstância, a representante 

superada com o aperto de cerco contra 
o contrabando, que de resto tem sido a 
principal pedra no sapato no alcance das 
metas na colecção das receitas fiscais.

"Como perspectivas para todo o 
ano, ou para os restantes meses do 
ano de 2022, é cumprir com a meta 
de colectarmos  2.9 mil milhões; ga-
rantir com que não haja contrabando 
na província de Manica, fuga ao fisco, 
e que todos os contribuintes façam a 
facturação das suas vendas na íntegra", 
observou Cossa.

Ainda no período em análise, o trab-
alho desenvolvido pela AT em Manica 
resultou em 69 apreensões, em conse-
quência de diversas contranvenções, 
aos quais se destaca o fuga ao fisco e a 
sobrefacturação.

"No primeiro semestre do ano 

máxima da Autoridade Tributária de 
Moçambique em Manica, Estrela Cos-
sa, exortou aos agentes económicos 
para cumprirem com as suas obriga-
ções fiscais e aderirem ao portal do 
contribuinte visando o pagamento de 
taxas e impostos.

Recorde-se que em Manica está em 
curso a campanha de fiscalização com 
o objectivo único de garantir com que 
os clientes e os agentes económicos 
cumpram com as suas obrigações 
fiscais. 

ATALIA CAVELE                                                 
Email: caveleataliasilva@gmail.com

Paraa a Presidente da AT, as Alfân-
degas devem garantir a segurança na-
cional para dinamizar o comércio no 
país e investir muito na investigação, 
prevenindo e combatendo fraude 
aduaneira e invasão fiscal e assegurar 
também a fiscalização dos terminais 
aéreos, marítimos, terrestres, ferroviári-
os e multimodais, facilitando assim o 
comércio justo e evitar a introdução no 
território nacional de produtos nocivos 
à economia e à sociedade. 

Segundo Amélia Muendane, os 
desafios que se colocam na gestão 
aduaneira decorrem da actaul con-
juntura  nacional e internacional e para 
responder de forma eficaz e  eficiente 
a esses desafios a AT cria o Fórum Na-
cional de Coordenação Aduaneira em 
Matéria de Facilitação  do Comércio.

Trata-se de um mecanismo de ar-
ticulação entre os chefes das Alfânde-
gas a nível dos terminais aéreos, com 
vista a assegurar a harmonização de 
processos de desembaraço aduaneiro. 

A governante esclareceu que “as 
matérias relativas à facilitação de co-
mércio exigem de nós capacidade e 
celeridade de resposta em matéria 
de investigação de análise de risco 
aduaneiro, associado à premência 
de redução sistemática do tempo de 
desembaraço aduaneiro de notícia, 
de modo a assegurar maior eficiência 
tributária e reduzir o risco decorrente 
da burocracia nos terminais”.

“Apesar das reformas levadas a cabo 
visando a melhoria de processos e pro-
cedimentos aduaneiros ainda prevale-
cem fraudes, subfacturações, má clas-
sificação de portal, comércio ilegal de 
produtos ilegais, a exemplo do tráfico 
de drogas, estupefacientes, tráfico de 
troféus e de outros produtos protegi-
dos à luz das  convenções  internacio-
nais  nas diferentes instâncias aduanei-
ras, algumas destas práticas  facilitadas 
pelos funcionários”, destacou.

“Os aduaneiros manuseiam diferen-
tes tipos de mercadorias de guerra e, 
por isso, estão propensos ao narcotrá-
fico. É necessário que os funcionários 
aduaneiros estejam sensíveis a esses 
aspectos em função da dimensão e do 
tipo de fronteira aérea e estabelecer-
em o mapeamento do risco aduaneiro 
que pode acontecer nesta fronteira”, 
afirmou Amélia Muendane. 

Muendane considera as fronteiras 
aéreas lugares críticos, por isso en-
altece a importância do Fórum Anual 
de Coordenação Aduaneira em Maté-

BENEDITO COBRISSUA                           
Email: bac@gmail.com

 
Se comparado com igual período 

do ano transacto registou-se um cres-
cimento na ordem de cinco porcento, 
uma vez que a AT colectou 1.2 mil mil-
hões de meticais.

"Obtivemos como realização 
95.27% e um crescimento na ordem 
de cinco porcento", começou por dizer 
Estrela Cossa, delegada provincial da 
Autoridade Tributária de Moçam-
bique, em Manica, tendo sublinhado 
que "estivermos bem, porque cresc-
emos, em relação a igual período do 
ano passado, onde tivemos um valor 
de 1.2 mil milhões de meticais".

Por outro lado, a delegada augura 
que até Dezembro próximo a meta seja 
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Osvaldo Petersburgo amplifica 
mensagem de esperança aos jovens

O Secretário de Estado da Juven-
tude e Emprego (SEJE) reafirmou 
o seu compromisso de continuar 
a dialogar com jovens à largura 
do país, com o objectivo de levar 
a mensagem de esperança, de 
acreditar, de trabalho, de busca 
de conhecimento, como também 
a mensagem de patriotismo, de 
combate às drogas, de combate 
aos casamentos prematuros e de 
combate a todos os males. Discur-
sando na cerimónia de abertura 
do III Conselho Coordenador, real-
izado semana finda em Matibane, 
distrito de Mossuril, na província 
de Nampula, sob o lema “Fazendo-
se efectivamente relevante à vida 
dos moçambicanos”, Osvaldo Pe-
tersburgo exortou aos quadros 
da SEJE e parceiros para a necessi-
dade de acelerar o passo e garantir 
uma abrangência dos programas 
em curso, tendo em conta que a ju-
ventude clama por mais e melhor e 
não se pode ficar indiferente.

Na sua intervenção, Osvaldo Pe-
tersburgo recordou aos participantes 
que, quando a Secretaria de Estado 
da Juventude e Emprego foi criada, 
Filipe Nyusi, Presidente da República 
de Moçambique, foi muito claro, 
ao afirmar que “quer um sector que 
apresente resultados, um sector que 

procura soluções, e será na base deste 
comando de procurar soluções e 
apresentar resultados. E a realização 
do III Conselho Coordenador da SEJE 
visava efectivamente procurar cum-
prir a agenda emanada pelo Chefe de 
Estado.

De seguida, o SEJE observou que o 
Presidente da República está a dirigir 
os destinos de Moçambique diante de 
muitas adversidades, tendo indicado 
os ciclones que são cíclicos; a Covid-19, 
o terrorismo em Cabo Delgado e 
agora as tendências de inflação a nível 
mundial, também causada pela guer-
ra entre a Rússia e Ucrânia. 

Mas mesmo com estas adver-
sidades, Osvaldo Petersburgo afirmou 
que Filipe Nyusi tem sabido liderar os 
destinos dos moçambicanos e trazer 
soluções para os moçambicanos.

A título de exemplo, o Secretário de 
Estado da Juventude e Emprego indi-
cou o programa “Energia para Todos”, 
onde jovens estão a trabalhar, estão a 
ter acesso a energia e a produzir com 
a energia.

O mesmo acontece com o pro-
grama “PRAVIDA”, onde os jovens, 
além de estar a trabalhar e a terem 
acesso a água, estão a melhorar a sua 
situação de vida, a produzir e a melho-
rar a situação da sua comunidade.

Com o programa “SUSTENTA”, Pe-
tersburgo inferiu que os jovens além 
de participar e a produzir, estão a au-
mentar a produção e produtividade, 
assegurando desse modo o acesso 
aos alimentos no país, e não menos 
importante, o governante apontou o 
programa “Um Distrito, Um Banco”, sa-

lientando que se não fosse o retroces-
so causado pelo terrorismo, todos os 
distritos do país já teriam pelo menos 
uma agência bancária, num processo 
de inclusão financeira.

Relativamente ao programa “Um 
Distrito, Um Tribunal Condigno” disse 
que para além de estar também a ger-
ar novos postos de emprego confere 
dignidade de trabalho àqueles que 
trabalham na administração de justiça, 
e, por último, indicou o programa 
“PRONAI”, que na sua acepção tem 
estado a contribuir para industrializar 
Moçambique.

No que tange aos programas que 
têm estado a surtir efeito, e de forma 
particular na vida da juventude, o 
Secretário de Estado da Juventude e 
Emprego destacou o programa “Eu 
Sou Capaz”, com uma dimensão de re-

tenção da rapariga na escola, e o pro-
grama “Emprega”, nas suas duas com-
ponentes, designadamente Emprega 
e Acredita Emprega, assim como as 
iniciativas de financiamento de jovens, 
através do Programa “Meu Kit Meu 
Emprego”, o “Fundo de Apoio às Ini-
ciativas Juvenis (FAIJ)”, mas também 
o programa “Prémio Jovem Criativo”, 
que tem estado a valorizar, reconhecer 
e premiar jovens, que fazem a diferen-
ça nas suas comunidades.

Osvaldo Petersburgo referiu-se 
igualmente ao investimento que o 
Governo tem estado a fazer na forma-
ção profissional, dotando desse modo 
os jovens de competências para que 
possam responder à demanda do 

Publicidade

Oswaldo Petersburgo, SEJE

Na abertura do III Conselho Coordenador da SEJE

- E apela à necessidade de acelerar-se o passo e garantir uma abrangência dos programas em curso

mercado.
“Aos jovens moçambicanos fica 

uma mensagem de esperança, uma 
mensagem de acreditar, uma mensa-
gem de trabalho, e uma mensagem 
de busca de conhecimento”, anunciou 
o SEJE.

Por isso, “vamos continuar, como 
Secretaria de Estado da Juventude e 
Emprego (SEJE), a dialogar com jovens 
à largura do país, para levar esta men-
sagem de esperança, de acreditar, de 
trabalho, de busca de conhecimento, 
como também a mensagem de pa-
triotismo, de combate às drogas, de 
combate aos casamentos prematuros 
e de combate a todos os males”, assev-
erou.

E porque pretende deixar marcas 
com a sua actuação, o Secretário de 
Estado da Juventude e Emprego an-
unciou aos participantes do III Con-
selho Coordenador, realizado quarta 
e quinta-feira da semana passada, 
que 16 jovens do distrito de Mossu-
ril, dentre eles quatro mulheres, for-
mandos do Instituto de Formação 
Profissional e Estudos Laborais Al-
berto Cassimo (IFPELAC), estavam a 
fazer obras de reabilitação do centro 
de Saúde local. 

Para além desta intervenção, a pedi-
do do Governo provincial, a SEJE alo-
cou jovens em formação no IFPELAC 
para reabilitar o edifício onde funciona 
a chefe do Posto Administrativo de 
Matibane, no programa de formação-
produção. 

“Isto significa que será um processo 
em que jovens locais serão formados, 
e ao mesmo tempo praticam”, salien-
tou Petersburgo, tendo de seguida 
apelado à necessidade de a SEJE e os 
parceiros acelerarem o passo e garan-
tir uma abrangência dos programas, 
uma vez que a juventude clama por 
mais e melhor, e não se pode ficar in-
diferente.



Público
Segunda-feira 01 de Agosto de 2022

18

NACIONAL

Governo assiste mais de um milhão 
de famílias vulneráveis 

Mais de um milhão de agregados familiares beneficiam de subsídio social básico, no quadro do Programa Acção 
Social Produtiva e Apoio Social, do governo moçambicano, implementado pelo Ministério do Género, Criança e 
Acção Social (MGCAS). Com efeito, Nyeleti Mondlane, titular da pasta do GCAS, fez saber em Gondola, província 
de Manica, na abertura da VII Sessão do Conselho Coordenador do sector que dirige, que o Executivo moçambi-
cano continua empenhado na melhoria dos indicadores de desenvolvimento económico e social do país, através 
da adopção de instrumentos normativos e programáticos e do fortalecimento de acções com impacto nos seus 
grupos-alvo. 

BENEDITO COBRISSUA                           
Email: bac@gmail.com

 
Na ocasião, Nyeleti Mondlane 

afirmou que actualmente 622.093 
agregados familiares constituídos 
por mulheres, crianças, pessoas ido-
sas e com deficiência beneficiam dos 
programas regulares, representando 
84% da meta definida no Programa 
Quinquenal do Governo e 1.156.196  
no Programa Apoio Social Directo pós-
emergência, no âmbito da redução 
do impacto da Covid-19 e das calami-
dades naturais nos agregados famili-
ares vulneráveis.

"A VII Sessão do Conselho Coorde-
nador tinha como lema “Investindo na 
protecção social e igualdade do género, 
contribuímos para o desenvolvimento 
inclusivo”. Este lema remete-nos para 
a avaliação das acções que realizamos 
na promoção da igualdade de género, 
protecção social e desenvolvimento da 
criança e reflexão sobre o nosso papel 
no empoderamento e inclusão social e 
dos grupos mais vulneráveis da popula-
ção”, disse a ministra. 

Referiu ainda que o lema insta a to-
dos os intervenientes a intensificarem 
as acções de promoção da estabili-
dade da família, dos direitos da criança, 
da mulher, da rapariga, da pessoa 
idosa e com deficiência, de preven-

ANSELMO SENGO                              
Email: sengoans@yahoo.com.br

 
Edson Macuácua, que também é au-

tor de várias publicações e artigos cientí-
ficos publicados em revistas internacio-
nais, refere no seu livro que não é possível 
abordar o desenvolvimento do país e os 
direitos humanos sem a perspectiva do 
género e sem a protecção dos direitos da 
criança, em particular da rapariga, para 
que possa crescer, ter oportunidade de 
formação e de desenvolvimento integral 
da sua personalidade.

“Os direitos da mulher e da criança 
estão regulados em diversa legislação 
avulsa, de origem nacional e inter-
nacional”, diz o docente universitário, 
advogado e Secretário de Estado na 
província de Manica.

Para a produção do livro o autor to-
mou como ponto de partida a Consti-
tuição da República, e, nesse contexto, 
o primeiro capítulo expõe extractos 
de disposições que que tutelam os 
direitos da criança e da mulher, e no 
segundo momento explana as leis 
nacionais que visam a protecção dos 
direitos da criança e da mulher, e por 
fim as convenções e protocolos inter-
nacionais em vigor na República de 
Moçambique.

“A problemática da protecção 
dos direitos da criança e da mulher 
afiguram-se de extrema importância 
devido a factores sociais e culturais que 
expõem a criança e a mulher a vários 
riscos, entre os quais destacam-se as 
uniões prematuras, a violência do-
méstica, a discriminação e a violação 
dos direitos humanos das mulheres”, 
explica Edson Macuácua.

ção e combate às uniões prematuras, 
à violência baseada no género e à 
mendicidade, pois a inclusão social 
alcança-se com o respeito pelos direi-
tos humanos e empoderamento dos 
grupos- alvo do sector e é condição 
para o desenvolvimento sustentável 
de Moçambique.

Na mesma senda, a titular do pelou-
ro do Género, Criança e Acção Social 
fez a radiografia das acções levadas a 
cabo pelo sector, no intervalo entre a 
VI e VII Sessão do Conselho Coorde-
nador, com destaque para a imple-
mentação das políticas de género e da 
acção social e estratégias da sua imple-
mentação e da estratégia nacional de 
segurança social básica 2016-2024.

"Reforçamos a divulgação da legis-

lação que protege a criança, mulher, 
pessoa com deficiência e aos idosos, 
destacando-se as resoluções sobre os 
protocolos à Carta Africana sobre os 
Direitos Humanos e dos povos relati-
vos aos direitos da pessoa com defi-
ciência e da pessoa idosa em África e 
as políticas de género, da acção social 
e estratégias de sua implementação", 
disse Nyeleti Mondlane.

Acrescentou que "efectuámos 
transferências sociais e monetárias no 
âmbito dos programas de assistên-
cia social, particularmente no Pro-
grama Apoio Social Directo, visando a 
redução do impacto da pandemia da 
Covid-19, dos ciclones Idai e Kenneth 
e da acção dos terroristas na província 
de Cabo Delgado, nos agregados fa-
miliares mais vulneráveis chefiados ou 
vivendo com pessoas idosas, pessoas 
com deficiência, com doenças cróni-
cas e degenerativas, crianças órfãs e 
chefiadas por mulheres grávidas e sem 
fonte de renda".

Durante dois dias, a VII Sessão do 
Conselho Coordenador do Ministério 
do Género, Criança e Acção Social jun-
tou na mesma sala quadros seniores 
do sector, directores dos serviços pro-
vinciais de Assuntos Sociais e directo-
res de Género, Criança e Acção Social 
de todo o país, para além de parceiros 
de cooperação e convidados.

Equilíbrio do género e equidade entre homem e 
mulher no topo da agenda nacional

O docente universitário, advogado e Secretário de Estado na província de Manica, Edson Macuácua, defende que o equilíbrio do género, a equidade 
entre o homem e a mulher constituem um desafio e um tema actual na agenda nacional e internacional. Este pensamento está reflectido no seu mais 
recente livro, intitulado “Legislação de protecção dos Direitos da Criança e da Mulher: Legislação nacional, convenções e protocolos internacionais”, lançado 
sexta-feira, no distrito de Gondola, que contou com a participação de Nyelete Mondlane, ministra do Género, Criança e Acção Social. O livro é uma colec-
tânea que compreende actos normativos nacionais e internacionais que tutelam os direitos da criança e da mulher.

Daí que, com vista a fazer face à 
dispersão da legislação, Macuácua 
aglutina nesta colectânea a legislação 
nacional e internacional com o ob-
jectivo de facilitar o acesso, consulta, 
interpretação e a aplicação com vista à 
construção de uma sociedade mais in-
clusiva, de justiça social, com equidade 
nas relações de género.

O trabalho é constituído por seis 
capítulos. O primeiro capítulo é dedi-
cado aos extractos da Constituição da 
República que versam sobre os direi-
tos da criança e da mulher, o segundo 
capítulo sobre a legislação nacional, o 
terceiro é dedicado às convenções e 
protocolo da Organização das Nações 
Unidas; o quarto está reservado às con-
venções e protocolos da Organização 
Internacional do Trabalho, o quinto aos 
protocolos da União Africana e o sexto 
capítulo é dedicado às convenções e 
protocolos da SADC.

Doutorado em Direito Público na 
Faculdade de Direito da Universidade 
Católica de Moçambique (UCM) e 

ição, Escolar Editora, Maputo, 2019; 
“Moçambique, Constituição Eleitoral 
e Legislação Eleitoral”, Escolar Editora, 
Maputo, 2019; “Direito do Petróleo 
e do Gás em Moçambique”, Escolar 
Editora, Maputo, 2019; “Moçambique, 
Constitucionalismo, Estado, Democ-
racia e Paz”, Escolar Editora, Maputo, 
2019, e “Código Penal e Código de 
Processo Penal e Legislação Comple-
mentar”, Escolar Editora, Maputo, 2020. 

Publicou ainda uma colectânea da 
Principal Legislação sobre Descentral-
ização em Moçambique, pela Alcance 
Editores, em 2021, assim como outras 
obras com o título “Moçambique, Con-
stituições da República e Acordos de 
Paz, 1974-2021”, Escolar Editora, Mapu-
to, 2022; “Colectânea de Principal Leg-
islação Penal Complementar”, Alcance 
Editora, Maputo, 2022, e a “Colectânea 
da Principal Legislação de protecção 
dos direitos da Criança e da Mulher: 
Legislação Nacional, Convenções e 
Protocolos Internacionais”, Alcance Edi-
tora, Maputo, 2022.

mestre em Direito do Petróleo e do 
Gás, na Faculdade de Direito da Uni-
versidade Eduardo Mondlane (UEM), 
em cooperação com a Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, 

Edson Macuácua é também autor de 
livros como “Moçambique, Revisão 
Constitucional de 2018 e Descentral-
ização, Contexto, Processo, Inovações, 
Desafios e Perspectivas”, Primeira Ed-

- Afirma Edson Macuácua no seu livro, intitulado “Legislação de protecção dos Direitos da Criança e da Mulher: Legislação nacional, convenções e protoco-
los internacionais”, lançado sexta-feira, no distrito de Gondola

Edson Macuácua e Nyelete Mondlane depois do lançamento do livro
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contradas na Federação.

JP: Financeiramente, a Federação 
não está bem. Que trabalho está a 
fazer para garantir melhor funcio-
namento? 

MB: De facto, financeiramente a 
Federação não está bem, contudo não 
estamos mal porque conseguimos 
desenvolver actividades. Estamos à 
procura de parceiros financeiros para a 
massificação da modalidade. Também 
queremos estar no panorama interna-
cional, competindo com outros países. 
Neste momento estamos a fazer duas 
actividades paralelas: administração 
da própria Federação, mas também 
a traçar estratégias para a divulgação 
da modalidade. Isso é que nos tem 
ajudado bastante, pois através da di-
vulgação das nossas actividades con-
seguimos atrair mais patrocínios para 
o reforço do nosso orçamento.

JP: O Botão fez parte do elenco de 
Domingos Langa. Quando este ter-
minou o mandato decidiu concor-
rer para a liderança da Federação. 
Qual era a sua visão?

MB: A nossa visão está patente no 

nosso manifesto eleitoral. O nosso 
plano é trazer de volta o xadrez, através 
da formação dos seus praticantes, 
massificação e internacionalização da 
modalidade. Queremos garantir uma 
gestão desportiva qualificada para ter-
mos quadros de xadrez bem forma-
dos. Igualmente, pretendemos legali-
zar todas as associações para a prática 
do xadrez e acreditamos que a médio 
prazo vamos conseguir. Vamos trazer 
todos os escalões de xadrez, incluindo 
os veteranos.

JP: A delegação moçambicana 

de xadrez participa, na Índia, nos 
Jogos Olímpicos. Como é que olha 
para esta prova?

MB: É uma grande honra para nós 
participarmos desta prova mundial 
onde estão diversos países. As nossas 
selecções masculinas, assim como as 
femininas, são compostas por jovens, 
o que significa que o nível da camada 
de formação está em alta. No total te-
mos neste campeonato dez xadrezis-
tas acompanhados pelos respectivos 
treinadores.  

JP: Qual é a vossa expectativa 
neste Mundial?

MB: A nossa expectativa é trazer 
títulos para Moçambique. Também 
pretendemos elevar o nosso ranking 
a nível internacional e, para isso, alme-
jamos bons resultados neste campe-
onato. 

No xadrez existe várias categorias, 
como mestres, candidatos a mestres 
e mestre internacional. Nós queremos 
que a selecção volte com esses títulos. 
Isso vai permitir que o nosso nível suba 
e, consequentemente, teremos alguns 
benefícios na Federação Internacional 
de Xadrez.

JP: Em que nível está a massifica-
ção do xadrez nas províncias?

MB: A massificação é feita, porém 
não ao nível que desejamos, pois falta 
recursos de ordem material. A Fed-
eração, as associações provinciais e 
distritais têm défice de materiais. Acr-
editamos que tendo material o nível 
de massificação pode aumentar.

O Regional Sul que aconteceu em 
Chibuto trouxe muitos ganhos para 
nós. Hoje temos 17 treinadores forma-
dores a nível internacional graças ao 
campeonato. Esses técnicos já estão a 
trabalhar com as crianças em diferen-
tes pontos do país. Neste momento 

DESPORTO

Xadrez moçambicano elitizado 

todas as associações provinciais estão 
a jogar xadrez.

A massificação do xadrez também 
está a decorrer nas escolas privadas, 
infelizmente nas escolas públicas as 
aulas de xadrez pararam devido à pan-
demia da Covid-19.

JP: Domingos Langa tinha o 
plano de implementar o xadrez nas 
escolas públicas... 

MB: O plano continua. Temos o ob-
jectivo de ver o xadrez como uma dis-
ciplina nas escolas, por ser uma activi-
dade importante para o crescimento 
das crianças. Apelamos aos potenciais 
patrocinadores a ajudar-nos na aqui-
sição do material como tabuleiros. 

 
JP: Como é que o sector empre-

sarial olha para o xadrez hoje?

MB: A visão dos empresários em 
relação ao xadrez está a mudar. Uma 
das desvantagens que faz com que 
os empresários não apoiem com facili-
dade tem a ver com a falta de público 
nos jogos. 

Normalmente os patrocinadores 
querem ver as suas marcas expostas 
nas provas, mas no xadrez não é pos-
sível haver essa exposição, devido ao 
formato usado nos campeonatos de 
xadrez. Estamos a tentar mudar essa 
abordagem, explicando às empresas 
as vantagens do xadrez para o desen-
volvimento humano.

Por exemplo, no Campeonato Re-
gional houve uma criança de seis anos 
que se sagrou campeã. Isto significa 
que o nível de raciocínio desta criança 
é muito elevado e nós temos que 
aproveitar isso.

JP: Que legado pretende deixar 
na Federação?

MB: Pretendo deixar um grande 
legado na componente de gestão 
desportiva, para garantir melhor func-
ionamento da Federação. Igualmente, 
gostaria de ver os campeões de xadrez 
reconhecidos pela sociedade.

JP: Há um debate antigo na so-
ciedade em relação às modalidades 
prioritárias e não prioritárias. Al-
guns entendem que o Governo não 
deve priorizar modalidades que 
não trazem resultados nos campe-
onatos internacionais. Acha que o 
Governo está a valorizar o xadrez? 

MB: Penso que existe valorização 
do lado do Governo e o que devemos 
fazer, como Federação, é desen-

Conhecido pela sua influência no estímulo da imaginação e criatividade, o xadrez praticado em Moçambique está a passar por um momento tão delicado, ao ser associado a uma modalidade 
cujos praticantes gozam de certos privilégios na sociedade. O presidente da Federação Moçambicana de Xadrez (FMX), Milton Botão, explica que a modalidade é elitista porque qualquer 
cidadão que queira jogar ao mais alto nível é obrigado a despender muito dinheiro, o que acaba interferindo na sua massificação. Na entrevista de balanço ao PÚBLICO sobre os dois primeiros 
anos do seu reinado, além da elitização do xadrez, Botão viaja sobre outros assuntos, com realce para o plano visando a massificação do xadrez no país, a sua internacionalização, bem como a 
falta de apoios por parte do sector empresarial. 

 RAUL SIVE                                                          
Email: siveraul2020@gmail.com

Jornal Público (JP): Este é o se-
gundo ano que o ilustre presidente 
está à frente da FMX. Que balanço 
faz da sua liderança?  

Milton Botão (MB): Estamos no 
segundo ano da nossa governação 
e tomamos posse em 2021. Como 
sabe, entramos num período crítico na 
Federação devido à pandemia da Co-
vid-19, entretanto, não deixamos de 
trabalhar para melhorar a modalidade.

Felizmente conseguimos realizar 
em 80% o plano das nossas activi-
dades, mesmo com as dificuldades fi-
nanceiras que tivemos. O que nos aju-
dou foi a nossa coragem de irmos atrás 
de parceiros para materializarmos o 
plano. Ai conseguimos realizar eventos 
importantes como campeonatos na-
cionais e internacionais. De uma ma-
neira geral, a Federação Moçambicana 
de Xadrez está num bom caminho.

JP: Quais são as maiores realiza-
ções que marcaram os dois anos do 
seu reinado na Federação? 

MB: Tenho a destacar a realização 
do Campeonato Nacional de Xadrez 
que retomou com o escalão de for-
mação. Actualmente temos crianças 
a brilharem na modalidade, o que é 
salutar para nós.

O segundo ponto importante é a di-
vulgação do xadrez, que é um marco 
para mim porque acredito que a partir 
deste ponto vamos atingir outros pa-
tamares. 

Para este ano ainda estamos na 
luta. Não conseguimos ainda realizar 
o Campeonato Regional Norte, mas 
estamos a trabalhar para podermos 
realizar a prova nos próximos meses, 
ou seja, logo que a delegação moçam-
bicana regressar do Mundial de xadrez 
que decorre na Índia.

JP: Qual tem sido a vossa relação 
com o Fundo de Promoção Des-
portiva (FPD)?

MB: A nossa comunicação com o 
Fundo de Promoção Desportiva está a 
melhorar dia após dia. 

JP: Em termos financeiros como é 
que encontrou a Federação?

MB: É difícil ter uma estabilidade 
financeira numa instituição sem fins 
lucrativos. O que posso garantir é que 
não temos novas dívidas. Neste mo-
mento estamos a saldar as dívidas en-

Milton Botão
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volvermos mais actividades para 
atrairmos mais patrocinadores. Muitas 
vezes choramos por falta de apoio, 
às vezes nós é que somos culpados 
por isso, porque não fazemos nada 
para merecer o reconhecimento do 
Governo. Há dias nos despedimos do 
Secretário de Estado do Desporto, Gil-
berto Mendes, com destino à Índia, e 
ele mostrou-se satisfeito com o xadrez 
por estar a ser praticado pelas famílias 
moçambicanas.

Tenho amigos bancários que têm 
como hobby jogar xadrez. Isso é im-
portante para nós. O Governo tem nos 
apoiado, mas não na dimensão que 
a gente quer, porque há escassez de 
recursos para a dinâmica que se pre-
tende no xadrez.

JP: Que plano existe para a inter-
nacionalização do xadrez?

MB: O nosso primeiro objectivo 
é recebermos apoio da Federação 
Internacional de Xadrez, através de 
um plano de desenvolvimento para 
capacitarmos mais treinadores e joga-
dores. Segundo, criarmos parcerias 
inteligentes com outras entidades, isso 
irá permitir que a Federação Interna-
cional nos apoie mais com fundos. 

Igualmente, queremos ser uma 
Federação reconhecida internacional-
mente. Temos recebido convites para 
formação em muitos países do mun-
do e acreditamos que um dia chegare-
mos a uma fase satisfatória. 

JP: Quantas provas estão previs-
tas para este ano?

MB: Temos que organizar o Campe-
onato Nacional até Dezembro, na 
província de Cabo Delgado. Neste mo-
mento estamos à procura de recursos 
para viabilizar a prova. O Governo local 
já prometeu-nos. O campeonato está 
orçado em dois milhões de meticais.

JP: A Federação tem esse dinhei-
ro na conta bancária?

MB: Não temos esse dinheiro. Esta-

mos a trabalhar para isso. A Federação 
não precisa necessariamente de dois 
milhões de meticais. O apoio pode ser 
material, como alojamento, alimen-
tação, transporte e algum valor para 
premiação dos atletas. 

JP: Há a sensação de que o xadrez 
é uma modalidade elitista, à semel-
hança de outras como o judo, em 
que os pais são obrigados a investir 
o seu dinheiro que não é pouco.

MB: A prática do xadrez tem cus-
tos para quem pretende levar a mo-
dalidade ao alto nível. Para ter um 
adversário no xadrez não é como no 
futebol, onde existe clube para te ac-
olher. Nesta era tecnológica é preciso 
ter smartphone, acesso à internet para 
treinar nas plataformas online e, para 
tal, é preciso dinheiro.

Imagina as crianças que estão 
nas zonas recônditas não têm essas 
condições, elas só podem aprender o 
básico do xadrez. 

A Federação não tem condições 
para levar tantos atletas para os 
campeonatos internacionais, nestas 
circunstâncias, os pais com condições 
financeiras levam os seus filhos às 
competições internacionais.

O segredo do xadrez é a rodagem. 
Quanto mais jogar, melhor. No xadrez 
quando atinge um determinado nível 
o atleta já é convidado para as provas 
internacionais, e é pago por isso. Por 
exemplo, Donaldo sempre é convida-
do na África do Sul. Nós gostaríamos 
de termos muitos atletas a jogarem ao 
mais alto nível. 

JP: Como é que olha o nosso 
modelo de competições compara-
do com o da África do Sul?

MB: Na África do Sul, por exemplo, 
quem realiza os campeonatos são as 
empresas e não a Federação, dife-
rentemente do que acontece aqui em 
Moçambique. 

Na África do Sul, as empresas fazem 
isso porque sabem que vão vender 
suas marcas na prova.  

DESPORTO

Moçambique qualifica-se para 
segunda ronda para CHAN 2023

Num golo marcado pelo avançado 
Lau King, a selecção nacional de 
futebol visitou e venceu a sua con-
génere da Zâmbia, em jogo real-
izado sábado em Lusaka, referente 
à segunda mão da primeira elimi-
natória de acesso ao CHAN da Ar-
gélia, em 2023. Com esta vitória, a 
selecção moçambicana de futebol 
quebrou um ciclo de mais de 20 
anos sem obter resultados positi-
vos diante da Zâmbia e qualificou-
se para a segunda ronda de quali-
ficação para o CHAN da Argélia, no 
próximo ano. 

Publicidade

Era a última cartada que os 
Mambas tinham para materializar 
o sonho de qualificar-se à fase final 
do Campeonato Africano das Na-
ções para internos, o CHAN, que 
terá lugar na Argélia. É que depois 
do nulo registado na partida da pri-

meira mão, realizada no domingo 
antepassado, no Estádio Nacional 
do Zimpeto, em Maputo, as pos-
sibilidades de qualificação à fase 
seguinte eram poucas, atendendo 
às qualidades da selecção zambiana.

Para se qualificar, os Mambas pre-
cisavam de dois resultados, dos três 
possíveis, sendo um empate com 
golos ou uma vitória. E em Lusaka, os 
Mambas libertaram o seu veneno e 
derrotaram a selecção zambiana por 
uma bola a zero, num golo marcado 
pelo atacante Lau King. 

Refira-se que esta era a segunda 

deslocação de Moçambique para 
Zâmbia nos últimos cinco anos, depois 
de 2017, aquando da qualificação ao 

CAN 2019. Nesse jogo, os Mambas 
lograram alcançar a primeira vitória na 
história dos confrontos directos, por 

a selecção moçambicana qualificou-se 
para a segunda ronda de qualificação 
para o CHAN da Argélia, no próximo ano. 

uma bola sem resposta, com golo de 
Ratifo, para lá dos 90 minutos.

Os Mambas levavam consigo o facto 
de, depois de mais de 20 anos, nunca 
terem obtido uma sequência de resul-
tados positivos diante da Zâmbia. Assim, 
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

NACIONAL
Segunda-feira 01 de Agosto de 2022

Rússia ensaia “golpe” às sanções

O Governo de Vladimir Putin  ensaia “golpe” às sanções impostas à Rússia pelo Ocidente, que já geraram uma crise global jamais vista. Neste exercício, 
a Rússia já se prepara para levar os seus produtos aos mercados internacionais, incluindo Moçambique, tendo para o efeito iniciado negociações com a 
classe empresarial moçambicana, que aventa a hipótese de o Banco Central vir a autorizar o uso da moeda russa, o rubro, para permitir as transacções 
entre os dois países. 

impria muito dinheiro em papel para 
se aliviar a situação em muitos países 
do mundo sem capacidade de res-
posta. Entretanto, recentemente, essas 
divisas saíram ao mercado e os preços 
estão elevados, porque o valor real  das 
principais divisas internacionais baixou 
muito.

 Uma das causas da crise não me-
nos importante, avançou o embaixa-
dor,  foi a tentativa de algum bloco de 
países bloquear a Rússia nos mercados 
internacionais,  barrando a exportação 
de energia,  gás, petróleo, cereais, fer-
tilizantes, como se fosse um efectivo 
método de castigar a Rússia.

 “Para aliviar a situação dos merca-
dos internacionais tem que se evitar 
as sanções e as rupturas de cadeia de 
transportes, cadeias de comunicações 
de negócios, cadeais de logísticas”, in-
dicou Surikov, que acrescenta que “o 
mundo enfrenta dificuldades  porque 
os barcos russos estão privados de 
escalar portos internacionais; a Rús-
sia está privada de fazer transacções 
financeiras internacionais. Por isso, nós 
falamos hoje com a CTA, de modo a 
identificar melhores  mecanismos, us-
ando os nossos próprios recursos”.

O embaixador explicou ainda que, 
para a defesa dos seus próprios  portos, 
os navios não podiam entrar nem sair 
destes portos, como o caso de setenta 
navios que foram bloqueados, precisa-
mente porque as autoridades ucrani-
anas minaram os portos.

Segundo o diplomata, o acordo 
alcançado com a Turquia, há dias, foi 
precisamente para tirar as minas da 
parte ucraniana e controlar os navios 
que usam este canal.

“Da nossa parte, a nossa única ex-
igência foi liberar as transacções de 
cereais e fertilizantes das transacções 
impostas pelos países ocidentais con-
tra o nosso país”, disse.

O Secretário-geral da ONU, António 
Guterres, prometeu actuar junta-
mente com os países ocidentais para 
retirar o comércio da Rússia na esfera 
da agricultura e cereais na lista das san-
ções, talvez isto ajude e, naturalmente, 
o fluxo do comércio para a região de 
África.

“A Rússia está aberta para ajudar 
Moçambique, quer em cereais como 
em fertilizantes, bem como oferecer 
equipamentos que necessitam para 
viabilizar a industrialização”, disse o em-
baixador russo no país.

A Rússia é uma das potências na 
indústria de produção de energia 

eléctrica de todo o tipo e, segundo o 
seu diplomata em Moçambique, está 
aberta para projectos neste sentido, 
tanto para gerações tradicionais como 
as gerações novas de energia. 

“Dentro de um mês pretendemos 

realizar na Rússia uma comissão 
mista  inter-governamental entre 
Moçambique e Rússia de cooperação 
económica. Ainda estamos à espera 
da resposta do Governo de Moçam-
bique para a aprovação das datas pre-

cisas para discutir já com detalhes aq-
uilo que Moçambique necessita para 
o seu desenvolvimento e o que pode 
oferecer à Rússia de concreto para re-
alizar projectos de mútuo interesse”, 
concluiu.

ATÁLIA CAVELE                                                 
Email: caveleataliasilva@gmail.com

Para o efeito, o embaixador russo 
no solo pátrio, Alexander Surikov, 
manteve conversações, em Maputo, 
com a Confederação das Associações 
Económicas em Moçambique (CTA), 
com vista a criar condições para facili-
tar o escoamento de produtos russos 
para o mercado moçambicano.  

No fim do encontro, Eduardo Sen-
go, director executivo da CTA, referiu 
que um dos aspectos discutidos com 
o diplomata russo foi que, através da 
MEREC, se possa fazer ligação directa 
com os fornecedores  de produtos 
na Rússia, mas aqui foi levantada a 
questão da moeda, uma vez a Rússia 
continuar banida de realizar trans-
acções internacionais. 

A MEREC é uma indústria de referên-
cia nacional na produção de farinhas 
de milho e trigo, massas, bolachas e 
rações para o alimento de animais. 
Tem várias unidades de produção nas 
cidades da Matola, Beira e Nacala.

Para a viabilização do comércio, a 
CTA entende que o Banco de Moçam-
bique teria que permitir que os paga-
mentos fossem feitos na moeda russa, 
o rubro, para haver essa ligação directa 
entre os fornecedores russos e as em-
presas moçambicanas, mas também 
empresas do sector dos combustíveis, 
pois  o combustível russo é mais barato 
em relação ao dos outros mercados in-
ternacionais.

“Esta ligação directa poderá, de al-
guma forma, contribuir para a redução 
do custo de vida a nível do mercado 
nacional, no caso o preço dos com-
bustíveis, porque neste momento o 
grande “calcanhar de Aquiles” para o 
aumento do custo de vida no mer-
cado nacional é o combustível,” frisou.

Para o vice-presidente da CTA, Zu-
neide Calumia, a Rússia sempre foi 
um parceiro estratégico para Moçam-
bique, desde o período pós-inde-
pendência, mas as ligações que aquele 
país tinha eram com o sector público e 
não com o privado. “Entretanto, com 
o encontro que mantivemos com o 
embaixador russo no país esperamos 
que se abra a janela para que haja mais 
intercâmbio comercial com o sector 
privado para que se possa reduzir o 
custo de importação de insumos agrí-
colas e não agrícolas a partir daquele 
país, incluindo também cereais para 
a económia nacional”, referiu Calumia.

A reunião mista discutiu ainda out-
ros assuntos, incluindo os mecanis-
mos governamentais dos dois países 
que possam assistir e apoiar o sector 
privado para que possa transaccionar 
e poder disponilibizar produtos para 
o mercado.

 Já para o embaixador da Rússia em 
Moçambique, Alexander Surikov, os 
problemas internacionais e económi-
cos estão relacionados com a ava-
lanche de sanções que alguns países 
ocidentais  decretam contra a Rússia. 

A crise económica internacional, 
segundo este diplomata, agravou-se 
nos últmos três  anos, propriamente 
na época da pandemia, em que se 

ONU promete actuar com países ocidentais 

- E prepara-se para exportar seus produtos a mercados internacionais, incluindo Moçambique, onde nos proximos dias é esperada a chegada de cereais e, 
possívelmente, do combustível 

Embaixador russo num encontro com a direção da CTA
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CINEMA
DC LIGA DOS SUPER-PETS

CARTOLA – MÚSICA PARA OS OLHOS 

Há momentos em que precisamos 
de super-heróis para salvar o dia. Ou 
pelo menos é essa a ideia. Mas o que 
acontece quando os heróis são captur-
ados e cabe a um conjunto de animais 
de estimação salvar não só o dia, mas 
os heróis da DC? É isso que acontece 
no mais recente filme de animação DC 
Liga dos Super-Pets, dos jovens Jared 
Stern e Sam Levine, que se estreiam 
na cadeira de realização de um filme 
de animação com um resultado sur-
preendente.

Estamos tão acostumados com 
uma DC sombria e simples nos cin-
emas que, às vezes, nos esquecemos 
de que as adaptações da editora às 
telas de cinema também são capazes 
de rir de si mesmas. É óbvio que os 
filmes mais recentes dos heróis da 
Warner têm se aproximado desse tom 
de forma consciente, mas poucos são 
bem humorados de uma forma tão 
honesta como da película que agora 
estreia. 

Krypto (voz de Dwayne Johnson) 
e Super-Homem (John Krasinski) são 
amigos inseparáveis no dia-a-dia a 
combater o crime e a salvar Metrópo-
lis. Depois do Super-Homem ter 
encontrado o amor da sua vida, Lois 
Lane (Olivia Wilde), as coisas dão uma 
reviravolta quando este e a restante 

Cartola é um dos maiores nomes 
do samba. Há quem o considere, inclu-
sive, o maior entre os maiores, outros 
nem por isso. 

Cartola: Música Para os Olhos (Bra-
sil, 2007) é um documentário realizado 
por Hilton Lacerda e Lírio Ferreira, que 
desenha um retrato possivelmente 
bem próximo da personalidade de 
Angenor de Oliveira, o Cartola, talvez 
o maior poeta do Samba. Uma figura 
doce e dotada de um altruísmo impar, 
como diz Carlos Diegues, que o dirigiu 

Liga da Justiça é capturada por Lulu 
(Kate McKinnon), um porco-da-Índia 
careca, cabendo a Krypto e o seu novo 
grupo de amigos animais a salvarem-
os. Nesta nova equipa de Super-Pets 
está Ace (Kevin Hart), um boxeur com 
super-força; PB (Vanessa Bayer), uma 
porca que consegue alterar o seu ta-
manho; Merton (Natasha Lyonne), 
uma tartaruga com super-velocidade; 
e Chip (Diego Luna), um esquilo com 
poderes eléctricos.

Durante pouco mais de cem minu-
tos temos uma aventura muito diver-
tida, que explora temas como auto-

na sua primeira longa-metragem, Gan-
ga Zumba (1963).

Nascido Agenor de Oliveira, e pos-
teriormente Angenor de Oliveira, por 
conta dos erros nos documentos do 
seu casamento, o carioca natural do 
bairro do Catete passou por diversas 
dificuldades na sua infância, juven-
tude e parte considerável da sua vida 
adulta. Abordar os empecilhos vividos 
pelo compositor até se tornar um dos 
grandes nomes da música brasileira é 
uma acertada proposta deste filme.

confiança, a amizade e a aceitação das 
diferenças dos outros, como também 
a compaixão. Ainda que seja um filme 
direccionado para os mais novos, há 
muito conteúdo que certamente irá 
agradar aos graúdos.

Divertido, DC Liga dos Super-Pets 
pode até não trazer nada de novo - 
seja para o género de super-heróis ou 
para o formato de animação -, mas 
entrega uma sessão com pipocas que 
merece ser conferida, especialmente 
por quem busca um entretenimento 
despretensioso para passar a tarde!

Em exibição na NU Metro 

Mesmo que tenha uma ressalva 
aqui e acolá, Cartola: Música Para os 
Olhos é um documentário extrema-
mente competente e que honra a 
memória de uma das maiores figuras 
da música brasileira sem perder de 
vista o lado humano e errático do sam-
bista. A sua genialidade é abordada tal 
e qual os seus vícios, criando uma obra 
absolutamente honesta e verdadeira. 
Exactamente como Cartola merece!

Em exibição, dia 04, no CCBM, às 
18:00 horas

Nos Limiares Da Morte(7)

VAKITHY NYAMBUWE

      Voa de lendas e mitos

-eu não sei avó.

-Meu querido, a língua que interliga 
o Homem ao mundo animal e vegetal 
chama de “linguagem não-verbal na 
base de códigos e visualização”.

A história da Humanidade na era da 
recolecção, cuja sua alimentação de-
pendia somente da oferta da natureza. 

-Adquiras os conhecimentos de que 
existem três mundos associados ao 
Homem, nomeadamente Mundo es-
piritual, animal e vegetal. Cada mundo 
é um mar que dispõe de flutuação de 
séries de soluções facultativas às neces-
sidades para alívio das inquietações ao 
querer de cada Homem. 

Alguns Homens estão condicionados 
o poder de dialogar com os espíritos, as 
plantas e os animais. Nessa interacção, 
é oportuno ao Homem para solicitação 
do auxílio que leva ao alcance dos seus 
anseios que são as ditas necessidades e 
no alívio das inquietações. 

Os que veneram o espírito supremo, 
que é o Jeová, na base da ostentação da 
poderosa fé íntegra, equivalente ao ouro 
e o diamante muito atraente a Ele, então, 
dirigem-no a petição assente no ped-
estal que é daquela "moeda" para em 
troca o Divino possa enviar as almas da 
sua tutela para expulsar ou protecção do 
ataque dos outros espíritos designados 
diabólicos, mas os fracos não escapam. 
Outros como vimos ocupam-se na ven-
eração às almas dos familiares mortos 
para o mesmo alcance.

Outros entram no mato onde os dois 
mundos partilham o mesmo espaço, 
que são os animais e as plantas, os quais 
dispõem da magia branca (para satisfa-
ção das necessidades e defesa aos benef-
icentes) e a negra (que afecta as vítimas), 
exemplo o feiticeiro contra a vítima. 

Indo ao encontro do nosso vertente 
sobre a necessidade de requisitos que 
possam oferecer o respeito a quem ne-
cessita, a título do exemplo: o curandeiro 
pela planta, em particular pelas raízes es-
pecíficas e certas porções dos membros 
de animais ferozes, à semelhança do 
leão, através dos mesmos, o curandeiro 
prepara droga, após torrá-los, moer-se 
até em pó, em seguida introduzem no 
corpo do Homem após abrir por dois 

ligeiros golpes de lâmina nas zonas 
ocultas, exemplo, na área púbica, que 
visa indispor ao alheio; outras pessoas 
nas cinturas amarram a muleta consti-
tuída de objectos visíveis e não estático 
têm movimento típico do aparelho 
respiratório, portanto, em função disto, 
quem conseguir este tratamento onde 
passar vão olhá-lo com muito temor de 
acordo com o tipo do animal nele intro-
duzido, assim traduzir-se no pretendido, 
que é o respeitado. Então, o mundo ani-
mal e vegetal oferecem o que dispõem. 

Mas todo o tratamento alcança-se 
o objectivo somente a quem man-
ter o segredo do seu tratamento, como 
o Homem que fez tratamento para sua 
machamba. Estás-me entendendo? 

-Com toda a perfeição avó. Mas peço 
esclarecimento sobre a comunicação do 
Homem com os animais e as plantas. 
No que diz respeito à comunicação com 
espíritos ainda está guardada na minha 
memória quando a vovó, a mamã e o 
papá, aqui em casa, estivestes a conver-
sar com esta língua de xitchangani com 
o meu chará defunto, encarnado no 
nyamusoro. O tio Musangavhiya quan-
do reza expressa-se em xitchangani, mas 
avó diz que as plantas, os animais…
Também falam, que línguas usam para 
comunicar-se com o mesmo?

A idosa inundou o neto Maguizani 
por um olhar doce e nutritivo, pois, 
para ela, a dúvida tinha o sabor que 
constituía a confirmação no aspecto 
de captação do ensinamento.

A natureza que disponibilizava, 
então, o indivíduo associado ao de-
sejo de satisfazer alguma necessidade, 
comparativamente quando estivesse 
com fome, subentende-se que olhava 
a uma planta na qual distinguia entre 
a fruta madura e a verde, este Homem, 
era convidado pela atracção da cor 
alaranjada ou a uma outra que revelava 
o amadurecimento confirmado pelo 
aroma convidativo que relatava que a 
fruta estava pronta para o alívio da fome, 
de facto, pondo a madura na boca a lín-
gua concordava as ilações na base da 
observação e do olfacto e por último a 
ser concluído pelo paladar. Enquanto 
a fruta que estivesse a apresentar a cor 
verde idêntica das folhas da planta o 
sabor azedo dessa fruta a língua rejeita, 
então, estes aspectos comunicativos 
constituem linguagem não-verbal da 
fruta perceptível às cores pelo Homem 
que constituíam os códigos.

O mesmo Homem encarnado de 
alma profética curativa, ao dormir, du-
rante o sono assim como em plena 
meditação, sem confundir o estado de 
transe, era revelada uma visualização 
a diversas plantas curativas conso-
ante os tipos das enfermidades e ao 
despertar com a informação colhida 
procedia à aplicação da dosagem da 
receita concebida inerente à planta 
indicada que visa aliviar a doença ao 
doente, dito feito, a pessoa ficava sadia. 

CULTURA
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Até aqui Moçambique está no bom caminho na 
produção do ouro, a ter fé na fresca informação que 
indica que no primeiro semestre deste ano, o país pro-
duziu mais de 543 quilogramas de ouro, contra 815 pro-
gramados para todo o ano. Estes números representam 
um aumento, graças ao rastreio e controlo da produção 
deste minério, que, há pouco, foi implementado no país.

Há três anos que o país regista um aumento consid-
erável na produção do ouro. Em 2019 produziram-se 
mais de 429 quilogramas de ouro, contra os 400 que 
estavam previstos.

No ano seguinte, o país esperava produzir 430 quilo-
gramas e a meta fixou-se em 487,9. Em 2021, o aumen-
to na produção do ouro voltou a ser significativo, tendo-
se superado a meta de 550 para 764,5 quilogramas.

Este ano o aumento poderá ser ainda mais signifi-
cativo, segundo as autoridades, que esperam produzir 
815 quilogramas de ouro. A meta pode chegar a uma 
tonelada, uma vez que no primeiro trimestre se chegou 
a pelo menos 543,7.

Graças ao rastreio, no primeiro trimestre deste ano foi 
possível, também, recuperar cerca de 20 quilogramas 
de ouro não declarado. Trata-se de 4 quilogramas de 

Turmalina preta, 271 gramas de Turmalina Classe A, per-
to de 70 gramas de Granada e 12,7 gramas de Refugo 
de Turmalina.

No primeiro trimestre houve também a entrada de 
mais dois exportadores e, neste momento, decorrem ne-
gociações com mais três exportadores desses minérios.

Em Novembro do ano passado o país foi admitido 
para o processo Kimberly, ou seja, passou a ter autor-
ização para exportar diamantes. Entretanto, ainda não 
se sabe quando será extraída a primeira pedra deste 
recurso, pois neste momento ainda decorrem estudos.

Neste momento, logo depois da época chuvosa, 
uma empresa fez-se ao terreno, fez uma prospecção e 
pesquisa e já está, nesta fase, a fazer um estudo de viabi-
lidade. Há 80 pedidos de licenças de prospecção e pes-
quisa que estão em curso e encontram-se no Instituto 
Nacional de Minas para obtenção de licenças. Temos, 
também, 17 licenças em vigor.

Ainda este ano, segundo informações reportadas ao 
PÚBLICO pelo Instituto Nacional de Minas, o país terá, 
além de Maputo, mais dois entrepostos comerciais para 
exportações, um na província de Manica e outro em 
Nampula.

Tenho dito que ser furtivo 
ou praticante de qualquer 

outro tipo de crime não 
compensa, porque no dia em 
que é apanhado fica sujeito a 
uma porrada que não acaba, 

perde o contacto com os 
seus familiares e amigos, e fica 

limitado de fazer muitas outras 
coisas, incluindo o trabalho 

para o próprio sustento, por 
estar limitado da liberdade, 

em conexão com o crime que 
cometeu. Depois é julgado e 
condenado em juízo, com o 
risco de retornar ao convívio 
social já caducado e inválido 
porque, como deve saber, a 
idade também não perdoa, 

pior na cadeia, onde o envelhe-
cimento chega a ser precoce, 

por causa do isolamento e 
frustração.

Abater e traficar espé-
cies protegidas é crime e, 

porque foi apanhado nessas 
circunstâncias, todos os dias, 

de hora em hora, o prato mais 
forte para si passa a ser este 

“xibakela”. E é bom não tentar 
esquivar, porque vou-lhe dar 

pontapé no... 
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