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DESTAQUE
O Presidente da República, Filipe
Nyusi, afirma que os resultados do
Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo, assinado pelo
Governo moçambicano e a Renamo, a 6 de Agosto de 2019, são
positivos e evidentes, pois os seus
termos estão a ser observados, o
que traz esperança acrescida para
o país. A título de exemplo, Filipe
Nyusi destaca o Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração
(DDR) dos homens armados da Renamo, que está na fase conclusiva.
Por sua vez, Mirko Manzoni, Enviado pessoal do Secretário-geral das
Nações Unidas para Moçambique
e Presidente do Grupo de Contacto, em declaração publicada
na página das Nações Unidas em
Moçambique, felicitou as partes
por se manterem empenhadas no
processo, reconhecendo, de modo
particular, a liderança dos dois dirigentes, nomeadamente o PresidentedaRepública,FilipeNyusi,eo
líder da Renamo, Ossufo Momade,
que continuam a promover a paz
e reconciliação, através das suas
acções. Passados três anos desde
a assinatura do Acordo de Maputo,
Mirko Manzoni sublinha que a sua
implementação continua a revelar
resultados positivos, indicando
que até à data foram desmobilizados 3.558 ex-combatentes (156
mulheres, 3402 homens), representando 68% do total, e 12 das 16
bases foram encerradas de forma
permanente, esperando-se que
até finais de 2022 o processo de
desarmamento e desmobilização
seja concluído, com maior ênfase
na reintegração e reconciliação,
em 2023.

ANSELMO SEMGO
Email: Sengoans@yahoo.co.br
Em mensagem publicada sábado
na sua página de facebook, o estadista
moçambicano recorda que a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação
Nacional entre o Governo e a Renamo
(Acordo de Maputo), a 6 de Agosto de
2019, que sábado passado se assinalou
o terceiro aniversário, visava trazer a paz
definitiva ao país.
No entanto, realça que o mesmo foi
precedido da assinatura do Acordo de
Cessação Definitiva das Hostilidades Militares, assinado a 1 de Agosto de 2019,
em Gorongosa, na província de Sofala.
Passados três anos, Filipe Nyusi sublinha que os resultados positivos deste
acontecimento são evidentes, pois os
seus termos estão a ser observados,
o que traz esperança acrescida para o
país, destacando o Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração (DDR)
dos homens armados da Renamo, que
está na fase conclusiva.
“Quero desta forma congratular o
Presidente da Renamo, Ossufo Momade, pelo seu esforço na materialização dos compromissos assumidos
conjuntamente neste projecto de
tornar Moçambique num país de paz
e harmonia”, lê-se na mensagem do
Presidente da República, divulgada na
sua página de facebook.
O Chefe de Estado estendeu os seus
agradecimentos ao Enviado pessoal
do Secretário-geral das Nações Unidas,
Mirko Manzoni, pelo seu imprescindível

Resultados do Acordo de Paz de
Maputo são positivos e evidentes
- Afirma Presidente da República, Filipe Nyusi, na sua mensagem pela passagem, sábado, 6 de Agosto, do terceiro
aniversário da assinatura do histórico Acordo de Paz

Presidente da República e o líder da Renamo na assinatura do Acordo de Maputo a 6 de Agosto de 2019

papel na busca da paz duradoura para
Moçambique, bem como aos homens e
mulheres que directamente participam
neste processo, quer como beneficiários
quer como facilitadores, e, sobretudo, a
todos os moçambicanos que aspiram
por um país de paz e prosperidade.
“Bem-haja a paz entre os moçambicanos!”, concluiu o Presidente da
República.
Também pela efeméride, o Secretário-geral das Nações Unidas, António
Guterres, escreveu na sua página do
tweiter que recomenda o uso contínuo do diálogo entre o Governo de
Moçambique e a Renamo para promover a paz e reconciliação.
“No 3º aniversário da paz, reafirmo
o compromisso da ONU de apoiar os
moçambicanos na busca de um futuro
melhor para todos”, lê-se na mensagem do SG da ONU, publicada na sua
página do tweiter.
68% DAS BASES DA RENAMO
ENCERRADAS
O Enviado pessoal do Secretáriogeral das Nações Unidas para Moçambique e Presidente do Grupo de Contacto também não ficou a leste da data,
tendo afirmado, em declaração publicada sábado, 6 de Agosto, na página
das Nações Unidas em Moçambique,
que “hoje celebramos três anos desde
a assinatura histórica do Acordo de Paz
e Reconciliação Nacional de Maputo”.
Com efeito, Mirko Manzoni escreveu que felicitava as partes por se
manterem empenhadas no processo,
reconhecendo, de modo particular, a
liderança dos dois dirigentes, designadamente o Presidente da República,
Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossufo Momade, que continuam a promover a paz e reconciliação, através

das suas acções.
De acordo com o Enviado pessoal
do Secretário-geral das Nações Unidas
para Moçambique e Presidente do
Grupo de Contacto, passados três anos
desde a assinatura do Acordo de Maputo a sua implementação continua a
revelar resultados positivos.

“Até à data foram desmobilizados
3.558 ex-combatentes (156 mulheres,
3402 homens), representando 68%
do total, e 12 das 16 bases foram encerradas de forma permanente”, apontou,
acrescentando que espera-se, contudo, que até finais de 2022 o processo
de desarmamento e desmobilização

seja concluído, com maior ênfase na
reintegração e reconciliação, em 2023.
“O progresso nestas áreas será fundamental para a consolidação da paz e
exigirá esforços colectivos de todos os
intervenientes na sociedade. Todos nós
beneficiamos da paz, pelo que todos
temos um papel a desempenhar. Ao
longo dos últimos anos, Moçambique
tem estado na liderança da promoção
de soluções africanas para os problemas
africanos”,apelou Mirko Manzoni.
Observou na sua mensagem que
esta abordagem orientou o Governo,
as Nações Unidas e todos actores que
integram o Grupo de Contacto na implementação do Acordo de Maputo,
e, mais recentemente, na resposta
do país às questões de segurança no
Norte de Moçambique.
Face a estes sucessos, o Enviado pessoal do Secretário-geral das Nações
Unidas para Moçambique e Presidente
do Grupo de Contacto recordou que
em Junho deste ano, Moçambique foi
eleito, pela primeira vez, como membro não permanente do Conselho de
Segurança das Nações Unidas para
um mandato de dois anos, com início
em 2023, tendo recebido o apoio unânime dos outros Estados-membros.
“Moçambique tem, agora, uma plataforma global para partilhar as suas
experiências na construção da paz e
da segurança. Saudamos o país pelos
progressos e sucessos alcançados ao
longo dos últimos três anos. As Nações Unidas continuam empenhadas
na construção de um futuro de paz e
prosperidade para todos os moçambicanos”, destacou Mirko Manzoni.

Em Outubro próximo

Moçambique estreia no clube dos
produtores de gás natural
A partir de Outubro próximo Moçambique vai, segundo o Presidente da República, conquistar um espaço no
mercado energético global, ao tornar-se no primeiro país da costa oriental de África a produzir e exportar Gás
Natural Liquefeito (LNG), através do Projecto Coral Sul FLNG. Falando na abertura da Reunião de Negócios da
Agenda Africana da Comunidade dos CEO’s (PCA’s e Directores Executivos), vindos do Continente Africano e
do Mundo, Filipe Nyusi fez saber ainda que estimativas oficiais indicam que a produção inicial do LNG deverá
contribuir com mais 1.1 porcento no PIB nacional, em 2023, e com valores superiores nos anos de 2024 e 2025.
Co-organizado pela Associação de
Comércio, Indústria e Serviços (ACIS) e
pela AMBROSETTI, uma organização
italiana que promove negócios entre
parceiros europeus e de outras regiões
do mundo, o evento serviu de rampa
para o Governo moçambicano atrair
investimentos para as quatro grandes
áreas definidas como prioritárias, designadamente a agricultura, transportes, logística e comunicações.
Por isso, o Chefe de Estado assegurou que a situação de segurança
está controlada e as Forças de Defesa
e Segurança, juntamente com os parceiros da SADC e do Ruanda, já conseguiram expulsar os terroristas das
zonas que haviam ocupado.
Este facto, de acordo com Filipe

Nyusi, tem propiciado o regresso das
populações às suas zonas de origem,
tendo anunciado, perante os gestores de topo das grandes empresas
do Continente Africano e do Mundo,
que o Governo pretende promover o
desenvolvimento industrial baseado
no gás natural, com destaque para
investimentos na produção de electricidade, gás de cozinha, indústria
petroquímica e de fertilizantes, e dessa
forma diversificar e transformar a economia moçambicana, e, ainda, gerar
postos de trabalho e trazer benefícios
para a segurança alimentar.
Neste contexto, Filipe Nyusi desafiou os gestores de topo das grandes
empresas, que desfilaram quinta-feira
em Maputo, a garantir a viabilidade

das empresas a ser envolvidas nos projectos de exploração das áreas acima
citadas com balanços sólidos, capazes
de gerar fluxos financeiros suficientes
para fazer face aos endividamentos,
acompanhados por modelos de governação que inspiram confiança nos
mercados financeiros.
RECUPERAÇÃO ECONÓMICA
Por outro lado, o estadista moçambicano classificou o momento actual
como sendo crucial e marca a recuperação económica depois do período
da pandemia da Covid-19.
Em jeito de demonstração, Filipe
Nyusi anunciou que a economia
moçambicana registou durante
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Presidente Nyusi alerta perigos do planeta
O Presidente da República e anfitrião da Conferência Regional
sobre o Maneio Sustentável e Integrado da Floresta do Miombo, realizada quinta e sexta-feira da semana passada, na capital do país, sob
o lema “Por uma gestão sustentável
e integrada do Miombo na construção de resiliência às mudanças
climáticas e protecção do Grande
Zambeze”, alertou que não existe
um planeta “B”, alternativo para a
sobrevivência humana e para sobrevivência das gerações futuras.
“Temos que trabalhar juntos para
enfrentar a maior das ameaças
da Humanidade. Temos de agir
agora para proteger as florestas do
Miombo, através de práticas sustentáveis e soluções baseadas no
ecossistema”, apelou Filipe Nyusi.

Chefe do Estado Moçambicano alerta para o perigo das mudanças climáticas

Neste evento de dois dias participaram membros do Governo de
Moçambique, representantes de alguns países da SADC, tais como Angola, Botswana, República Democrática
do Congo, Namíbia, Zimbabwe, Zâmbia, Malawi, Tanzânia e África do Sul,
bem como diferentes individualidades
provenientes de instituições académicas e de pesquisa da região, parceiros
de cooperação, representantes de
partidos políticos, de organizações da
Sociedade Civil e líderes comunitários.
O objectivo principal era a partilha
de informação sobre o estado actual
deste recurso florestal e identificar
oportunidades para a implementação
de acções conjuntas, coordenadas
e integradas no que concerne a sua
gestão, monitoria, controlo e conservação, a par da protecção do Grande
Zambeze, como uma das formas seguras de mitigação dos efeitos negativos sobre os ecossistemas da região,
causados pela pressão humana e pelas

mudanças climáticas.
Para o efeito, a conferência, que
decorreu em formato híbrido, presencial e virtual, debateu matérias ligadas à “Governação- Vulnerabilidades e
Oportunidades”; “Miombo e Mudanças
Climáticas” e “Comércio- Ameaças e
Oportunidades”.
Discursando no enceramento do
evento, o estadista moçambicano
referiu que o lema escolhido representa o compromisso colectivo no
maneio sustentável do Miombo, com
foco na concentração, alinhamento e
partilha de conhecimento em todas as
suas vertentes.
“Dizer que as florestas são pulmões
verdes do Planeta Terra significa que as
florestas são o garante da nossa vida,
elas são a fonte de múltiplos e transversais benefícios económicos, sociais e
ambientais ou ecológicos para as nossas comunidades”, realçou Filipe Nyusi.
Falando da importância da floresta
do Miombo, o Presidente da República indicou que ela protege as bacias
hidrográficas e evita inundações por
armazenar água dos caules e nos solos.
Acrescentou ainda que o Miombo é
rico em biodiversidade, mitiga as mu-

danças climáticas e sequestra o carbono
através do processo de fotossíntese, e
mitiga as emissões de gases com efeito
de estufa, associadas à desflorestação
que constituem a segunda maior causa.
Apontou ainda que a floresta do
Miombo reduz os conflitos homemanimal, garante o acesso dos animais
aos alimentos silvestres e à água, sem
entrar em contacto com as pessoas e
as machambas.
“As ameaças decorrentes das mudanças climáticas são inegáveis, os
choques climáticos estão a desestabilizar as sociedades e aumentar as extensões, e Moçambique, como todos
os países de África, tem estado entre
os que menos têm contribuído para
as mudanças climáticas e está entre os
que mais sofrem com secas mais longas e cheias mais intensas”, observou o
estadista moçambicano.
Por outro lado, o Chefe de Estado
afirmou que só nesta parte do Planeta
Terra as mudanças climáticas estão a
levar ao aumento da insegurança alimentar, à escassez de água e à deslocação de pessoas em grande escala.
Contudo,FilipeNyusifezsaberaosparticipantes da conferência que prevê-se

uma redução da precipitação na região
da África Austral, como resultado da
modificação completa do estado da biodiversidade, alertando que“se não forem
tomadas medidas agora estima-se que,
até2050,40%daflorestapoderáserperdida”, elucidou, para de seguida apontar
que anualmente “estamos a perder
mais de 1.7 milhões de hectares da área
coberta por Miombo, e a informação
que temos indica que 2.7 milhões de
km2desuperfíciequeoMiombocobria
nos últimos 15 anos reduziram para 1.9
milhões de km2, por causa do mau uso
e maneio sustentável”.
Neste contexto, Filipe Nyusi exortou aos países da região e do continente para a necessidade de renovar
o compromisso colectivo com vista à
promoção do desenvolvimento rural
sustentável, através da conservação e
gestão florestal, de agricultura e conservação da gestão da energia da biomassa e do ordenamento do território.
“O nosso grande desafio é de conciliar o nosso grande objectivo de
promover o progresso e desenvolver
os nossos poucos países de forma equitativa com os recursos disponíveis,
e sustentar o ambiente ao mesmo

tempo; é possível proteger a flora e a
biodiversidade”, frisou.
Como prova disso, o Presidente da
República fez saber que entre 2010 e
2020 a América do Sul e África foram os
continentesquemaisflorestasperderam,
enquanto a Europa e algumas zonas do
Continente Asiático registaram um aumento no mesmo período.
“Precisa-se desenvolver e aperfeiçoar as nossas políticas de estratégias
de conservação, precisamos de políticas que encorajam a criação de empregos sustentáveis, que mobilizam investimentos privados, que incentivem
e capacitem as comunidades locais
para estarem atinadas no processo de
promoção da sustentabilidade das florestas”, defendeu Nyusi, sublinhando
que “os grandes guardiões das florestas do Miombo são as comunidades,
porque o Miombo está com as comunidades, e as comunidades estão com
a floresta do Miombo”.
Entretanto, o relatório mais recente
da fauna do desenvolvimento da FAO
e sobre o estado das florestas no mundo, em 2022, estima que as florestas
cobram cerca de 31% da superfície
terrestre.

o primeiro semestre de 2022 corrente um crescimento positivo na ordem de 4.14 porcento.
“Este indicador confirma a tendência de recuperação económica iniciada
em 2021, com um crescimento de 2.1
porcento, depois de uma contracção
de 1.2 porcento, registada em 2020”,
frisou o governante.
Este crescimento, de acordo com o
Presidente da República, foi impulsionado pela dinâmica registada nos sectores de agricultura e pecuária, com um
contributo próximo de 24 porcento;
comércio e serviços, com um peso de
14.4 porcento; transportes, logística
e comunicações com 9.6 porcento,
enquanto a indústria transformadora
teve um peso de 8.4 porcento.
A taxa de inflação média anual
passou para 7.2 porcento em Junho
deste ano, e isso, segundo o chefe do
Governo, evidencia uma tendência
crescente quando comparado com

5.7 porcento registados em 2021, correspondentes a cerca de 2.2 porcento
acima do observado em 2020.
O Presidente da República anotou
que a aceleração de preços justificou
a evolução positiva da procura agregada no período pós-pandemia.
“Houve um crescimento do consumo, especificamente o aumento dos
preços dos combustíveis e cereais, cuja
tendência é influenciada pelos efeitos
da guerra entre a Rússia e Ucrânia”,disse.
Face à conjuntura actual, o Presidente da República anunciou que o
Governo moçambicano continua a
empreender medidas de estabilização conjuntural que se traduzem na
contracção da oferta da moeda pelo
mecanismo da taxa de juro.
“Está em curso a implementação de
um programa de gestão das finanças
públicas e reformas do sistema monetário e financeiro, no quadro do acordo
com o FMI, em vigor”, referiu, para de

seguida indicar que Moçambique possui um enorme potencial económico
como destino de investimento externo
nos sectores de agricultura, pecuária,
processamento e logística.
O investimento em causa, sustentou,
é impulsionado pelo sistema ferro- portuário, pela edificação de infra-estruturas
de geração de energia, pelo desenvolvimento da rede de estradas e pontes, assim como do sector do turismo e pescas.
Referiu igualmente que na região
da SADC e no Continente Africano
tem sido destacado o papel de
Moçambique na construção da cadeia de valor, numa perspectiva de
bloco económico da SADC, nas vertentes logísticas multimodal e no fornecimento da energia eléctrica, que
se afiguram cruciais no processo da
industrialização e na concretização da
integração económica continental.
No âmbito das energias mais limpas, o estadista moçambicano desta-

cou o programa de leilões de energia
renováveis, designadas Proler, marcado pela entrada em funcionamento,
desde 2018, da Central Solar de Mocuba, na província da Zambézia, com
capacidade de 30 Megawatts, e pela
Central de Metoro, em Cabo Delgado,
com capacidade de 25 Megawatts.
A médio e longo prazo, Moçambique pretende levar a cabo o projecto hidroeléctrico de Mpanda Nkua,
actualmente em fase de reestruturação e estudo, que se apresenta como
grande oportunidade de investimento, face à dinâmica do mercado de investimentos na região e do continente.
Por sua vez, o presidente da ACIS,
Luís Magaço Júnior, disse que o evento, além de atrair investimentos, colocou Moçambique na rota dos principais negócios em África.
“Para a ACIS, a realização deste encontro é um passo importante para
a recuperação da economia moçam-

bicana que sofreu vários choques,
desde a ocorrência dos ciclones Idai e
Kenneth e, recentemente, a eclosão da
pandemia da Covid-19. Acreditamos
que a partir deste evento surgirão novos investimentos em Moçambique,
assim como novas parcerias de negócios”, afirmou Luís Magaço Júnior.
Refira-se que a ACIS é uma associação
empresarial que representa cerca de 400
pequenas, médias e grandes empresas,
de todos os tamanhos e sectores, que
actuam no território nacional. A sua
missão consiste na promoção, apoio e
protecção dos interesses empresariais
e de negócios dos seus membros, de
forma particular, e das empresas que operam em Moçambique no geral.
Na reunião, Moçambique esteve representado por 12 CEO’s das
grandes empresas, que constituem
as quatro grandes áreas definidas pelo
Executivo como prioritárias para colocar o país na rota do desenvolvimento.

HERMÍNIA MAHUMANE
Email: hmahumane@gmail.com
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Ganância assassina activismo social

Quando as OSC assaltam o campo político
- Entre os “maestros da confusão” instalada na política, Adriano Nuvunga, líder do CDD, é dos rostos mais visíveis, cujas acções se evidenciam mais em política, onde aparece sempre a desferir
golpes contra os governantes, no lugar de reportar as acções levadas a cabo pela organização que dirige
- Analistas políticos entendem que, para o assalto do campo político, além da ganância dos representantes das Organizações da Sociedade Civil, as fragilidades dos partidos da oposição na monitoria e controlo do poder têm sido determinantes
- Edson Cortez, director do CIP, defende que “a política não pertence apenas aos políticos”, acrescentando que “os políticos foram escolhidos para representar o povo, e se o povo achar que não
está a ser bem representado é lógico exigir explicação”
Muito conhecidas pela sua pujança na mobilização em nome dos mais desfavorecidos, as Organizações da Sociedade Civil (OSC), assumidas como aquelas que se encontram separadas do
Estado e que trabalham dentro do espírito do voluntarismo para resolver certas carências da população, incluindo a promoção dos seus direitos, têm ultimamente surpreendido pela negativa,
ao trocar o activismo social pela política, prenunciando um verdadeiro assalto ao campo político. O objectivo, como se pode adivinhar, é depor o regime detido pela Frelimo, desde a Independência nacional, numa empreitada amplamente financiada pela Suíça, dois anos após o sumiço do programa AGIR, que chegou a gerar um nervosismo no seio de aproximadamente 60
OSC moçambicanas, que dependiam dos fundos do AGIR para o seu funcionamento.

MIGUEL MUNGUAMBE
Email: mmunguamb@yahoo.co.mz
Como se sabe, as Organizações
da Sociedade Civil são formadas por
membros da sociedade para proteger
e/ou realizar seus interesses. Elas existem há vários anos, mas só nos dias
de hoje o movimento associativo cresceu quantitativamente, transformando-se numa verdadeira“indústria”que
movimenta biliões de meticais, isenta
de impostos sobre o rendimento.
Mas o marco mais importante do
surgimento das Organizações da
Sociedade Civil (OSC) foi quando se
adoptou a Constituição de 1990 e a
subsequente Lei número 8/91, dois
instrumentos legais que, pela primeira
vez em Moçambique, permitiram aos
cidadãos, querendo, organizarem-se
e constituírem organismos da sociedade civil, desde que os objectivos que
enunciem sejam lícitos e possíveis.
É dentro deste prisma que o país
conta agora com muitas organizações
de carácter cultural, religioso, sóciorecreativo, organizações de provisão
de serviços de advocacia, entre outras.
No leque dos factores que ditaram
o seu surgimento figura, entre outros,
a necessidade de proteger os direitos e
liberdades dos cidadãos e satisfazer as
suas necessidades básicas.
A governação democrática, vigente
no país, terá ainda contribuído para a
mobilização dos cidadãos moçambicanos a assumirem a necessidade de
cada vez mais participar nos processos
de desenvolvimento do seu país, a necessidade de estabelecer maior con-

Adriano Nuvunga, do CDD

tacto com o mundo exterior, que abre
aos moçambicanos novos horizontes
e experiências antes não conhecidos e
sua réplica pelo país.
Da necessidade de resolver os problemas dos cidadãos moçambicanos,
concretamente os mais carenciados,
nasceu o problema da ganância pelo
poder, havendo já no seio da “Sociedade Civil” alguns representantes que
confundem o activismo social com a
política, prenunciando autêntico assalto ao campo político.
É que já não são os verdadeiros
políticos que fazem a política, mas as
Organizações da Sociedade Civil, que
nesta sua nova empreitada aproveitam-se das fragilidades dos partidos
políticos, que em mais de 30 anos do
multipartidarismo continuam a funcionar como cogumelos, aparecendo
apenas em épocas eleitorais.
Exemplos de líderes gananciosos e/

ou “maestros da confusão” entre o activismo social e a política nacional são
vários, com tendência de assumir contornos assustadores, porque cada vez
que se assiste à transformação de um
activista social em político é uma perda
para a “Sociedade Civil”. Aliás, foi assim
que Salomão Muchanga, antigo líder do
ParlamentoJuvenil(PJ),perdeuoprotagonismo como activista social, estando
agora a actuar como político e líder de
um novato movimento partidário denominado Nova Democracia (ND).
Entre vários exemplos de “maestros
da confusão” instalada na política
nacional, Adriano Nuvunga, líder do
CDD, é dos rostos mais visíveis, cujas
acções se evidenciam mais em política, onde aparece sempre a desferir
golpes contra os governantes, no lugar
de reportar acções levadas a cabo pela
organização que dirige.

João Pereira, da Fundação MASC

Edson Cortez, do CIP

Os ataques ao regime são feitos de
várias maneiras, onde Nuvunga, com
recurso a várias plataformas e aos organismos que dirige (sendo ele também
coordenador do Fórum de Monitoria
do Orçamento-FMO), incluindo ainda
o “Espaço de Comentários”, que lhe é
dado por algum órgão televisivo nacional, joga-sujo e age de má-fé contra a
sociedade, criticando de forma incisiva a
governação da Frelimo, numa perspectiva de depor o regime que lidera os
destinos dos moçambicanos desde a Independência nacional, passam 47 anos.
No lugar de intensificar os ataques
contra o regime, entendem analistas
políticos, Nuvunga devia se preocupar
com o trabalho que levou à criação da
organização que dirige, o CDD, sobretudo a implementação do seu Plano
Estratégico 2020-2024, que assenta
em pilares como Democracia e Direitos Humanos; Liderança da Juventude

e Justiça Económica.
É disso que o PÚBLICO, na tarde da
última sexta-feira, tentou entabular
numa conversa telefónica sobre o assunto com o activista social Adriano
Nuvunga, que, por sua vez, não colaborou, evocando doença. “Não vamos conversar porque estou muito
doente. Agora mesmo que estamos a
falar estou a fazer bafo”, disse Nuvunga,
desligando-se do Jornal.
Para o assalto do campo político,
referem os analistas, para além da
ganância de alguns representantes
das OSC, as fragilidades dos partidos
da oposição para o exercício da monitoria e controlo do poder têm sido
determinantes, incluindo também
a contínua necessidade de satisfazer
graves carências que os cidadãos experimentam, principalmente nas zonas rurais, onde as OSC são desafiadas
a intensificar a sua actuação.
POLÍTICA NÃO PERTENCE AOS
POLÍTICOS
O PÚBLICO ouviu igualmente o pesquisador Edson Cortez, director do Centro de Integridade Pública (CIP), que deixou claro que “a política não pertence
apenas aos políticos”, acrescentando
que “os políticos foram escolhidos para
representar o povo, e se o povo achar
que não está a ser bem representado é
lógico exigir explicação”.
Para Cortez, estaríamos a partir de um
pressuposto errado ao assumir que a Sociedade Civil quando critica o Governo é
porque está a fazer política.“A sociedade
tem que fazer pressão ao Governo,
Publicidade
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DESTAQUE
A Comissão Política da Frelimo
afirma que acompanha com satisfação as acções desencadeadas
por Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da Frelimo e da República de
Moçambique, no plano nacional
e internacional, e regozija-se por
continuar a honrar os compromissos assumidos perante os moçambicanos. Reunido na sua 74ª Sessão Ordinária, quarta-feira, na
capital do país, o órgão apreciou o
processo de implementação da Tabela Salarial Única (TSU) e encoraja
o Governo a continuar na busca
de soluções com vista a sanar as
irregularidades no processo de enquadramento.
Como forma de elucidar a governação virada para resultados, a Comissão
Política, dirigida por Filipe Nyusi, destacou a entrega de dois mil títulos de
Direito de Uso e Aproveitamento de
Terra (DUAT) às populações dos postos administrativos de Kambulatsitsi e
Benga, no distrito de Moatize, província deTete, numa iniciativa presidencial
denominada “Terra Segura”, que tem
como finalidade consolidar o sistema
de administração e gestão da terra,
único recurso que garante riqueza a
todos os moçambicanos sem qualquer tipo de distinção.
Apontou ainda a inauguração, há
dias, pelo Presidente da Frelimo e da
República de Moçambique da uni-

Sérgio Chichava, do IESE

para que as coisas aconteçam, não
devendo por isso ser vista como quem
tenta se intrometer na política em função da sua atitude crítica, porque como
ensinam-nos as ciências políticas, todos
nós vivemos de política”,sintetizou.
SERÃO AS OSCVOZ DO POVO?
Em Moçambique, as OSC são de
natureza “sem fins lucrativos”, mas
gerindo avultadas somas em dinheiro, inclusive pagando subsídios a
“voluntários”, muito acima dos salários
médios praticados na Função Pública.
No entanto, não são submetidas ao
escrutínio fiscal e público, havendo casos, e não poucos, em que as OSC enveredam por esquemas de corrupção
e de gestão danosa e que degeneram
em conflitos intra e inter-institucionais,
levando com que os doadores fechem
as “torneiras do dinheiro” e acontece a

Frelimo enaltece governação
virada para resultados
- E insta a Polícia para reprimir a violação do Código da Estrada, como forma de travar a sinistralidade rodoviária,
sobretudo na província de Maputo

Filipe Nyusi

dade de abate e processamento de
carnes, Canefood, a maior no país e

uma das mais modernas de África, localizada na cidade de Tete.

falência de tais organizações.
Apenas para elucidar com recurso a
alguns casos consumados, o PÚBLICO
faz lembrar o desaparecimento de
algumas organizações como a LINK,
POWER, M´Beu, AMAC, a Liga dos Direitos Humanos, e, muito recentemente,
o Parlamento Juvenil (PJ), entre muitas
outras que muita gente já nem se lembra delas, mas que foram muito pujantes no país e ou junto de doadores.
As OSC, na sua maioria, segundo
dados apurados pelo Jornal, nasceram de forma espontânea e dentro
da necessidade de resolver carências
específicas sentidas por um grupo
de cidadãos, uma comunidade ou
uma região. Elas usam as carências da
população para mobilizar o financiamento, mas na hora de implementação dos projectos a população já não
é chamada para os benefícios.
Acredita-se que tenha sido essa hipocrisia, em combinação com a falta
de transparência na gestão de fundos
doados, que levou ao abandono, em
2020, do programa AGIR, que financiava o barulho das OSC.
Muitas organizações nacionais, conforme dados apurados no terreno, empregam mão-de-obra intensiva e, quando aparecem em público, tentam dar
uma imagem de serem organizações
sem“finslucrativos”,masmovimentando
biliões de meticais e a pagar salários milionários aos seus colaboradores.
Igualmente, o PÚBLICO constatou
que muitas destas organizações se
baseiam mais nas zonas urbanas e
raramente se fazem sentir nas zonas
rurais, onde reside a maior parte da

população que muitas vezes aparecem a dizer-se representar e defender.
Estas são organizações que publicamente advogam pelos mais pobres,
mas na prática vão resolvendo mais os
seus próprios problemas, empregando
familiares, amigos, e até “amantes” das
suas lideranças, e atribuindo-se-lhes
salários invejáveis comparativamente
até aos pagos por algumas grandes
empresas privadas locais.
Um aspecto característico destas
organizações é que raramente são
geridas de forma profissional, estando
sempre dependentes de doadores, e
uma vez esgotados os fundos de ajuda,
se não se lhes dá mais dinheiro desaparecem do mercado sem deixar rastos.
Neste momento, a Cooperação
Suíça é o maior financiador da “Sociedade Civil”, em Moçambique, depois
de nos últimos dois anos ter sumido

Policarpo Tamele, da ADE

Entretanto, na mesma 74ª Sessão
Ordinária, a Comissão Política analisou
a actual situação política, económica e
sócio-cultural do país, tendo referido
em comunicado de imprensa enviado
à nossa Redacção que apreciou o processo de implementação da Tabela
Salarial Única e encoraja o Governo a
continuar na busca de soluções com
vista a sanar as irregularidades no processo de enquadramento.
No mesmo diapasão, o órgão que
orienta e dirige o partido no intervalo
das sessões do Comité Central passou,
de acordo com a nota de imprensa
em referência, em revista a situação de
sinistralidade no país, com particular
destaque para a província de Maputo,
e anotou com preocupação o elevado
índice de acidentes de viação que provocam dor, luto e destruição de infraestruturas públicas e privadas.
E, como forma de travar a sinistralidade rodoviária, a Comissão Política

do país o projecto AGIR, que financiava
cerca de 60 organizações.
Das organizações abrangidas pelo
financiamento da Cooperação Suíça,
destaque vai para o CIP,o CDD, a Fundação MASC, de João Pereira, e o Instituto
de Estudos Sociais e Económicos (IESE),
comandado por Sérgio Chichava.
Refira-se que no conjunto das quatro
organizações acima indicadas, as três
últimas estão a beneficiar de um financiamento da Suíça na ordem de 10 milhões de dólares americanos, no âmbito
do programa de coesão social em Cabo
Delgado, cujo impacto é pouco conhecido na sociedade moçambicana.
Policarpo Tamele, líder da Agência
de Desenvolvimento e Empreendedorismo (ADE), o braço económico
da Aro Moçambique, defende que as
Organizações Não-Governamentais
(ONG), ou grupos da Sociedade Civil,
não devem simplesmente criticar as
acções do Governo, mas sim apoiar na
realização de acções complementares,
com impacto sustentável nas comunidades carenciadas.
Para o caso da ADE, avança Tamele,
a aposta está voltada à incubação e
inovação agrícola, como uma abordagem e metodologia eficaz para a
modernização da agricultura, através
de desenvolvimento de habilidades e
capacitação profissionalizantes, como
forma de promover o empreendedorismo e a geração de renda, melhorar as cadeias de valor agrícolas e aumentar a produção e produtividade.
No âmbito deste desafio, acrescenta,
a ADE, em parceria com o Governo da
Província de Manica, capacitou 437

instou o Governo a reprimir as manifestações de inobservância da lei, ao
mesmo tempo que se trabalha na
elevação da consciência de cada automobilista de modo a que não conduza
em estado de embriaguez, à alta velocidade, sob efeito de fadiga e outras
irregularidades.
Contudo, a Comissão Política reafirma que reconhece o brioso trabalho
das Forças de Defesa e Segurança, que
travam sem tréguas e se esmeram na
luta contra o terrorismo, e na defesa da
nossa integridade territorial e soberania,
saudando ainda o trabalho das Forças
Locais, noTeatro Operacional Norte.
Na mesma senda, saudou as mulheres de todo o país por ocasião das
celebrações do Dia da Mulher Panafricana, enaltecendo o papel da mulher moçambicana e seu empenho na
construção da Nação, que em cada
fase histórica se deslumbra e se destaca
através da participação activa em actos de patriotismo, no reforço da unidade nacional, na preservação da Paz,
condições indispensáveis para o desenvolvimento equilibrado e sustentável.
Por outro lado, a Comissão Política
da Frelimo saúda o programa sobre
o aleitamento materno, exortando as
mães moçambicanas para fazerem do
programa um momento de melhorar
os níveis actuais de subnutrição nas
crianças.

Hermenegildo Mulhovo, do IMD

jovens em Agro-empreendedorismo
e inovação agrícola, no quadro da implantação da Incubadora de Báruè, em
Manica.
Refere ainda que cerca de 113
pequenos agricultores estão directamente envolvidos na produção agrícola àquele nível de distrito em Manica,
tornando-se em pequenos e médios
empreendedores na cadeia de valor
agrário, graças ao projecto da ADE
implantado nas províncias de Manica,
Tete, Zambézia e Maputo.
Outro exemplo digno de realce é reportado ao Jornal a partir do Instituto
paraDemocraciaMultipartidária(IMD),
uma organização representada por
Hermenegildo Mulhovo, que actua no
fortalecimento do sistema democrático em Moçambique, através de
assistência aos partidos políticos, assistência às instituições democráticas e
promoção da cidadania.
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Editorial

O saboroso suco dos frutos da paz
realização de eleições regulares, de
cinco em cinco anos, para a escolha do
Presidente da República e dos deputados da Assembleia da República. Criou
condições para a introdução de critérios e modalidades para formação e
reconhecimento de partidos políticos.
Infelizmente, ao cabo de pouco
mais de 20 anos de Paz, registaram-se
de novo desentendimentos de natureza política, que acabaram desembocando num outro conflito armado,
causando muitas mortes e destruição
de importantes empreendimentos
sociais e económicos. Para acabar
com este conflito, foi assinado a 05
de Setembro de 2014 um Acordo de
Cessação de Hostilidades, em Maputo,
convencidos de que era a última vez.
Mas o tempo veio provar que não
foi o último, uma vez que um ano depois as divergências pós-eleitorais se
agudizaram, culminando em novo
conflito armado.
Das lições apreendidas ficou evidente que a Paz efectiva e duradoura
é uma construção que exige muito
esforço e empenho permanentes. A
Paz efectiva implica, no nosso entendimento, a eliminação dos factores que
alimentam o conflito, a organização

Último sábado, o país parou para
assinalar a passagem do terceiro ano
da assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, o rastilho que veio
criar as condições necessárias para o
resgate da estabilidade, que desde a
nossa Independência, alcançada em
1975, conheceu vários momentos de
desconforto e descontinuidade.
Hoje, três anos depois do Acordo de
Paz e Reconciliação Nacional, podemos afirmar seguramente que a política
venceu o abismo da divisão e da
violência, que ao longo dos anos vinha
provocando mortes e destruição de
importantes empreendimentos sociais e económicos, colocando o seu
povo em pólos antagónicos.
A celebração deste episódio torna-se
mais emocionante, ainda, porque traz à
memória de muitos moçambicanos o
saudoso Afonso Dhlakama, antigo líder
da Renamo, com quem o Presidente da
República, Filipe Nyusi, iniciou as negociações para a Paz, um ano depois de
assumir o poder. No entanto, Dhlakama
não esperou o suficiente para saborear
esta Paz, tendo perdido a vida por
doença, na Serra de Gorongosa, um
ano antes da assinatura do acordo.
Neste momento de reflexão pela

passagem do terceiro ano do Acordo
de Paz e Reconciliação Nacional, é importante recordar aos moçambicanos
que antes deste o país conheceu outros acordos, no total cinco, a começar
pelo Acordo de Lusaka, assinado em 7
de Setembro de 1974, que pôs termo
ao regime colonial e fascista português, e criou as bases para a nossa Independência. A eclosão, em 1977, do
conflito armado que durou 16 anos
obrigou o Estado a procurar caminhos
para a Paz, tendo para tal assinado o
Acordo de Nkomati, em 1984, com
vista a assegurar a boa vizinhança
(entre Moçambique e África do Sul),
enquanto internamente se avançava
com a cartilha da Paz.
Trinta anos depois, lembremo-nos
ainda dos Acordos Gerais de Paz (AGP),
assinados em Roma, em 1992, pondo
fim ao conflito armado, na altura envolvendo as forças governamentais e
guerrilheiros da Renamo.
A implementação do AGP trouxe
transformações de relevo na sociedade moçambicana, no que tange
à organização do Estado, Constituição da República, estruturação, organização e composição das Forças
Armadas. Introduziu o processo de

O Canhão

Avós que discriminam os netos!

RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)
E-mail: r823812091@gmail.com
As avós são as mães dos nossos pais
ou das nossas mães. Desde os primórdios da existência do Homem na Terra,
as avós cuidaram dos netos quando
os pais estão ausentes, doentes ou
falecidos. Com a evolução das sociedades esta realidade reduziu. As avós
começam a ser pessoas cada vez mais
ocupadas, maldosas e até discriminadoras. Trabalham até a uma idade

superior a 80 anos. Já não tomam
conta dos netos como antigamente.
É a evolução da sociedade, no meu
ver. Mas nem com isso quer dizer que
todas agem de igual modo. No campo
ainda podemos encontrar boas avós.
Mas esse não é o problema. O
problema surge quando as avós discriminam os netos. Quando dão tratamento diferente aos netos. É normal
que alguém tenha filhos com sortes
diferentes em termos financeiros. Isto
é, alguns filhos com bons rendimentos
mensais e outros não. Os tais folgados.
E outros com renda baixa, os txonados.
Os filhos folgados dão às mães netos
também folgados, enquanto os filhos txonados dão às mães netos que vivem à
rasca.Estadiferençacostumadeterminar
o tipo de tratamento que algumas avós
dão aos netos. Tratam melhor os netos
folgados e maltratam os netos pobres.
Vovós, bassopa, a vida dá voltas.
Tratem todos os vossos netos com o
mesmo carinho e atenção. Estes netos
um dia vão crescer, e aqueles que hoje
sofrem, amanhã podem ficar folgados,

e os que hoje são folgados amanhã
podem cair em desgraça.
E quando já estiverem velhas demais, aqueles netos que sempre foram
bem tratados não vão ter tempo nem
dinheiro para vos cuidar da saúde.
Nessa altura vão precisar da ajuda dos
netos que andaram a maltratar. Imaginem então que tratamento eles lhes
vão dar... Vão vos tratar da mesma forma que vocês lhes trataram quando
eram pequenos e pobres.
Os filhos das vossas filhas são iguais
aos filhos dos vossos filhos. Há avós
que tratam melhor os filhos das suas
filhas e ignoram os filhos dos seus filhos. Alegam que há certeza de que os
filhos das filhas são netos de certeza,
enquanto os filhos dos filhos podem
ser filhos de um outro homem.
Cuidado vovós, isso um dia vai virar
contra vocês. Netos são netos, ponto
final. Evitem inventar problemas onde
não existem. Se continuarem assim
correm o risco de ninguém vos enterrar. Hão-de ir parar na vala comum.
Até a próxima!

do Estado que satisfaça a todos, e a
promoção de uma vida melhor para
todos, um exercício que envolve a participação de todos.
A construção da Paz, na nossa óptica, requer respeito pelo primado da
lei e a necessidade de os cidadãos, os
partidos políticos e outras forças da sociedade desenvolverem as suas actividades sem recurso à violência, mesmo
em situações de divergência de opiniões sobre determinados assuntos.
O processo de implementação do
Acordo Geral de Paz deixou a lição de
que tinha que se reintegrar os ex-combatentes, de modo a eliminar a vontade de se envolverem em conflitos.
Por isso, quando se assinou o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, a
06 de Agosto de 2019, o que mais se
fez foi acelerar o processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), o qual, até aqui, já abrangeu
pouco mais de 3.500 ex-guerrilheiros
da Renamo, de um total de 5.221.
Das 16 bases da Renamo que existiam em todo o território nacional,

apenas quatro aguardam pela sua desactivação, havendo já frescas informações dando conta de que estas serão
desactivadas até Dezembro deste ano,
sendo que a última a encerrar será a da
Serra de Gorongosa, o bastião da Renamo. No entanto, prevalecem ainda
outros focos de ataques armados, promovidos por grupos terroristas, onde
todos nós somos chamados a ser vigilantes, denunciando todos os suspeitos, a partir de cada bairro, residência e/
ou local de trabalho.
PS: Outro marco importante da última semana foi a Conferência Regional
sobre o Maneio Sustentável e Integrado da Floresta do Miombo, que se
realizou na capital moçambicana, sob
o lema “Por uma gestão sustentável e
integrada do Miombo na construção
de resiliência às mudanças climáticas
e protecção do Grande Zambeze”. No
encontro, o estadista moçambicano,
Filipe Nyusi, alertou para o perigo do
planeta e apelou para a sua preservação, sobretudo por ser o nosso habitat
e fonte de sustento.

Ficha Técnica
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Sapiência

BENJAMIM ALFREDO (PhD)
E-mail: ba@balfredo.com
O que fazer? Antes de mais é necessário haver forte ambição, uma vontade declarada e séria sobre a industrialização, e aceitar-se que muito ainda falta
porfazerequeesteédefactoumsector
fundamental para o desenvolvimento
económico do nosso país.
A seguir segue a nossa contribuição,
baseadaemalgumasacçõesquepoderiam ajudar a implementar um projecto
de industrialização capaz de ser atractivo e de interesse para quem de facto
está no sector industrial, ou que quer
enveredar por este sector e pretende
vê-lo a desenvolver em Moçambique.
Certamente que não é possível esgotar tudo numa folha, pois reconhece-se
que o processo de industrialização não
é linear, e muito menos simples, pois requer muito dinheiro, sacrifício, trabalho
e dedicação. Mas vale a pena enveredar
pela industrialização do que passarmos
todo o tempo a lamentar e a nada fazer
deconcreto,senãoreuniões,seminários
e workshops, e, no fim, projectos e mais
projectos que não produzem nenhuns
resultados.
Se alguém sabe onde se acha depositado o PPI- Plano Prospectivo
e Indicativo de 1980 seria bom que
mandasse ler para se compreender as
linhas de orientação sobre o que o país
pretendia nessa época. Não pretendemos ser saudosistas, mas vale a pena
ler um documento feito por moçambicanos imbuídos de um espírito

Mão na Massa

RUI DA MAIA (Gestor de Engenharia) E-mail: damaia.rui59@gmail.com
Uma das maiores dificuldades dos
operadores comerciais e industriais é
lidar com os custos de produção. Quando estivermos a lidar com uma empresa que já tem uma longa experiência de
produçãotorna-seextremamentedifícil
eliminar as restrições físico-financeiras

A industrialização de Moçambique
patriótico e com vontade de tirar o país
da pobreza e dependência externa
com poucos recursos financeiros.
Muitos da minha geração participaram na feitura desse maravilhoso
documento. Infelizmente, a guerra de
desestabilização não permitiu a sua
concretização, mas o espírito de desenvolvimento está lá e a indústria em
peso. O famoso PPI deve ainda estar
arquivado algures. Eis as contribuições:
1º- Divulgação ampla da Política e
Estratégia Industrial vigente. A divulgação ampla pretende significar dar
a conhecer publicamente, através
dos órgãos de comunicação social no
geral, as linhas gerais principais que orientam a referida política, e solicitar-se
opiniões sobre a validade e sustentabilidade da mesma, bem como as contribuições para o seu enriquecimento.
Não basta a entrega do documento
somente às associações empresariais,
mas sim a todos os interessados.
2º- Promover a discussão de uma
reforma legislativa da Política Industrial
baseada em objectivos fundamentais
e concretos, indicando-se o período
da sua implementação e os efeitos
desejados. Neste caso, seria correcto
dividir a política em duas partes: uma
referente às linhas gerais e outra indicando os sectores-chave de charneira
que podem servir de alavanca para
catalisar outros sectores afins.
3º- Inquirir as direcções das empresas industriais existentes sobre o tipo
de preocupações actuais que enfrentam e demandas na realização das
suas actividades.
4º- O projecto da nova Política Industrial deve tomar em conta a legislação referente ao sector industrial
no seu todo, ou seja, aglutinar os dispositivos legais que tornam exequível
a Política Industrial em Moçambique.
Tal instrumento poderia se considerar
de bíblia de condicionamento industrial
moçambicano e consistiria num docu-

mento único, onde as linhas gerais e
específicas sobre a industrialização
estariam descritas, o que permitiria
que os interessados tomassem conhecimento prévio sobre o que se deve e
como fazer, bem como outras obrigações administrativas inerentes, para se
obter o licenciamento da actividade
industrial em Moçambique e os incentivos fiscais e aduaneiros, entre outros.
É imperioso compatibilizar a legislação dispersa com o referido instrumento, como forma de se evitar interpretações díspares, por exemplo a legislação
aduaneira em vigor e o instrumento
sobre a indústria transformadora.
5º- Clarificar a terminologia técnica sobre diversos aspectos inerentes à indústria, nomeadamente o que se considera
peça, máquina, matéria-prima, etc., etc.
Paraoefeito,énecessárioverificarsetal
terminologia colide ou não com a constante na pauta aduaneira e no tal documento sobre a indústria transformadora.
A participação dos industriais nesta matéria é fundamental e imprescindível.
Outrossim, deve-se promover a
reforma da legislação aduaneira e o
instrumento legal sobre a indústria
transformadora, para se acomodar a
terminologia correcta.
Se o instrumento legislativo a adoptar é a Lei de desenvolvimento industrial, então o mesmo deve ser aprovado
pelo Conselho de Ministros e remetido
à Assembleia da República para a sua
análise, debate, aprovação e transformação em lei, e sua publicação no BR.
O Governo poderá, de acordo com
a delegação de poderes pela Assembleia da República, proceder, através
de Decreto, à regulamentação de tal
lei, para lhe conferir os aspectos de materialização necessários e eficazes para
a sua adequada implementação.
6º- O órgão que tutela a indústria
deve considerar este exercício como
prioridade máxima e desenhar a matriz de efectivação dos passos que

possam conduzir à aprovação, o mais
rapidamente possível, da Política e
Estratégia Industrial, abarcando os elementos necessários para a sua efectivação plena.
Como se disse atrás, a nova Política
Industrial deve indicar durante quanto
tempo pretende impulsionar a industrialização, por exemplo, num período
de 5 ou 10 anos, e, deve-se indicar com
clareza os benefícios durante esse
período e as consequências em caso
de incumprimento das obrigações
pelos interessados em instalar as suas
indústrias no país.
O mesmo instrumento poderá prever a alteração de condições quando
se achar necessário, devendo tal ficar
claro em que circunstâncias.
7º- Enquanto se aguarda pela aprovação da nova Política Industrial, o Governo devia, pelo menos, ir registando as
preocupações dos industriais que não se
esgotam na CTA ou outras associações
sócio-profissionais, e dar o devido encaminhamento célere, sem prejuízo do
efeito impulsivo que se pretende dar ao
surgimento de novas indústrias.
Pretende-se dizer que as decisões
ao nível da tutela e de outros órgãos
afins à indústria devem ser analisadas
e decididas em tempo útil e oportuno quanto às preocupações que lhe
forem ou são apresentadas.
8º- Das visitas que amiúde são feitas
por alguns dirigentes do Poder Executivo a algumas unidades industriais
devia-se produzir um documento
(relatório de visita), dando a conhecer
o nível de percepção dos problemas
colocados e perspectivas efectivas de
os mesmos serem atendidos em tempo útil. Uma resposta célere é sempre
bem-vinda.
Sabido que na indústria tempo é
dinheiro, não se pode prometer ou dar
alguma resposta ou solução de um
problema num prazo indefinido.
9º- Claramente que a política fiscal

e monetária, mormente de crédito,
devem conhecer atenção especial no
âmbito do projecto de industrialização,
pois a proliferação de impostos, taxas e
taxinhas, emolumentos, etc., e o crédito
bancário caro, não contribuem positivamente no processo da industrialização
do país. A indústria transformadora sofre muito com o efeito nocivo da actual
pressão fiscal no país e com as taxas de
juro bancário muito altas.
Costuma-se dizer que a indústria é
como uma panela onde a fervura às vezes coze menos e nada se consegue fazer.
Os que estão na indústria sabem muito
bem o que isso significa, pois é doloroso
esperar por uma resposta. Aliás, o mais
grave é chegar ao fim do mês e não ter
dinheiro para pagar encargos fixos e
comprar matérias-primas por causa das
dificuldades que o sector sente, e nalguns casos não saber o que mais fazer.
Mesmo assim, vale a pena apostar na
indústria porque, como dizem as crianças, anima,edequemaneira!
Mesmo assim, é preciso que as coisas corram a contento.
10º- As inspecções que têm sido
feitas pelos vários órgãos de inspecção
e fiscalização devem visar acima de
tudo a educação no cumprimento das
obrigações por parte dos industriais,
e não uma forma de os penalizar. Por
exemplo, por falta de um documento
ou falta da sua afixação. Aliás, o incumprimento das obrigações é sanável
sempre que se detecte uma situação
anómala e poderá haver penalização
em caso de recusa ou incumprimento
propositado. Em muitos casos, a inspecção usa um processo sumário
para penalização.
Finalmente, caso estas e outras ideias sobre a industrialização forem consideradas úteis e delas resultar uma
acção enérgica e concreta por parte
de quem de direito, certamente que
muitas e mais contribuições surgirão
e, podem crer, a custo zero para o país.

A engenharia e gestão dos custos de produção nas
Pequenas e Médias Empresas (1)
que se herdaram do passado. Quando
lidarmos com novos projectos esquecemos muitas vezes de incluir custos de
entrada. Lutar contra a resistência dos
antigos operadores e encontrar um
lugar para o trabalhador exercer a sua
actividade em condições de higiene,
saúde e segurança, permitir que o trabalhador comunique com seus colegas
e superiores sem ambiguidades, evitar
que o trabalhador esteja sujeito a trabalho escravo, à fome e à chuva, tudo isso
faz com que criar um posto de trabalho
industrial em Moçambique custe no
mínimo 300 mil meticais, no primeiro
ano de atividade.

Criar um lugar de trabalho custa muito dinheiro ao investidor e muito pouca
gente está ciente disso. É óbvio que
aquele que começa um projecto a pensar que vai dar emprego aos 10 membros da sua própria família alargada vai
ter que investir 3 milhões de meticais,
antes de colher um único fruto da empresa. Este valor pode não ser aparente
nos pareceres técnico-financeiros, mas
vai fazer cair novos projectos.
Os custos de produção variam de
sector para sector. Os custos de determinada operação industrial podem
ser divididos em duas partes: custos
das matérias-primas e custos com o

processamento industrial.
Os custos das matérias-primas:
nenhum operador de restaurantes
deve comprar peixe no mercado aberto, pois os seus custos de produção
serão determinados pelos custos da
matéria-prima no mercado. O nosso
mercado está completamente desequilibrado porque tem muitos intermediários parasitários e oportunistas,
que vão duplicando os custos cada vez
que se imiscuem na cadeia comercial.
Eu produzia piri-piri e colocava-o
no mercado do Zimpeto, a 25 meticais o quilograma. O revendedor que
ficava com toda a minha produção o

revendia num ápice e à minha frente
a 75 meticais o quilograma. Os revendedores que venderiam o piri-piri
aos consumidores faziam montinhos
e provavelmente ganhavam 100 meticais por quilograma.
Um operador comercial tem que
comprar as matérias-primas na fonte e
com base em acordos de longo prazo.
Veja-se outro exemplo: o preço da
laranja no mercado pode hoje atingir os 10 meticais o quilograma (um
monte de 5-6 laranjas no Xiquelene).
Um operador que queira processar
as laranjas industrialmente não pode
comprá-las no Xiquelene.
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OPINIÃO
Pensamentos Que Não São Meus

“África à espera dos cereais da Ucrânia?”
PEDRO FAELA (Mestre e
Doutorando em Direito)
Pedrofaela@gmail.com
No início dos primeiros anos de
estudos de qualquer criança, pelo
menos da chamada“Pátria Amada”, foi
aprendendo ou pelo menos ouvindo
que África é berço da Humanidade.
Me parece que até aqui foi consensual
esta abordagem, parecendo também
não ter existido ninguém que terá rebatido esta ideia de forma contrária.
Isto nos remete a pensar que só
por ser berço devia fazer uso desse
facto para ser igualmente berço da
produção, sim, incluindo a produção
de conhecimento e de cérebros, pelo
menos no sector produtivo, para alimentar os seus. Afinal, foi o primeiro na
existência, e em razão disso devia ser o
primeiro na produção.
Igualmente, as crianças foram aprendendo (creio que foram e estão sendo
informadas) que o Continente Africano
foi colonizado por países cujos territórios são, em relação a cada um dos
países colonizados, um pedacinho em
termos de espaço territorial de pouca
significância, por exemplo a província
do Niassa, no caso de Moçambique,
que engole, sem exagero, 10 vezes Portugal, sua potência colonizadora.
Até aqui não há problema pois o
que colonizou foi a ideologia ou regime daquele país na época da coloni-

zação, não equiparável ao fenómeno
territorial.
Ora, com este introito pretende-se
tentar encontrar argumentos que
fazem com que África: (i) Berço da
Humanidade; (ii) possuir um extenso
território em relação a alguns, senão
quase todos os países do “velho continente”(donde veio a colonização); (iii)
continuar a reivindicar ser colonizado.
Sim, continua a reivindicar ser
colonizado, pois desde que eclodiu a
guerra na Ucrânia, que a envolve com
a Rússia, nos parece que o Continente
Africano, em coro, pede que cesse a
guerra entre os dois países com vista
a facilitar a chegada de alimentos no
continente berço, mesmo com tanto
território, onde a produção poderia
não ser colocada em causa, principalmente por causa da disponibilidade.
A diplomacia africana está tudo
fazendo para que a guerra entre a
Rússia e Ucrânia termine (até aqui é
uma atitude lógica e de solidariedade),
porém, o pedido não incide sobre
as mortes que está a trazer (primeiro
motivo), mas sim talvez porque está a
trazer consequências alimentares no
continente, em virtude da escassez ou
falta de alimentos (não se consegue
importar os cereais ucranianos e os
respectivos insumos). Um paradoxo!
Paradoxo porque parece não fazer
sentido que um continente como o africano,primeiroriquíssimoemterraarável,
choramingar porque não está a receber
cereais que vêm de “um distrito”, por
exemplo de uma província de Moçambique. Até pode-se colocar a questão da
mecanização, a questão dos fertilizantes

ou outros insumos de que o continente
carece, ou ainda está aquém no que diz
respeito à sua produção, principalmente
em muitos países.
Grande desculpa esta, pois outros
territórios onde se mecanizou ou a agricultura é mecanizada houve e há investimentos nesse sentido, os quais, primeiro,sãonacomponentehumana,ou
seja, formar o homem em áreas agrárias
ou outras concorrentes com vista a melhor produzir o conhecimento para resolver os problemas alimentares.
Depois do investimento na componente humana (criar pensadores)
segue-se a componente de produção
de tecnologia com vista a melhorar a
produção, e em razão disso elevar-se a
produtividade.
África devia sentir vergonha de estar a choramingar em resultado de
os cereais e insumos ucranianos ou
mesmo russos não chegarem ao continente,pois,comodisseacima,temcapital humano (mão-de-obra abundante)
e a própria disponibilidade da terra.
Lembre-se que, por exemplo, a Líbia
criou rios em pleno deserto e provou
que é possível produzir, alimentar o seu
povo e vender. Então, o que pode estar
por detrás da“grande esmola africana”?
Falta de terra? Não! Falta de conhecimento? Talvez não! Falta de vontade?
Igualmente, talvez não! Talvez seja
necessariamente a falta de criação de
políticas que possam incentivar o incremento da produtividade. As políticas,
sim, essas é que deviam vingar e teriam
a ver com: (i) incentivar os jovens a ter
gosto na escolha de áreas de formação
que concorreriam para a elevação ou

mesmo valoração de áreas produtivas,
como é o caso da agricultura, tida como
a base de desenvolvimento. Isto iria criar
noseiodogrupo-alvoogostopelaterra.
Aliás, ultimamente se tem verificado o
chamado Êxodo Rural, onde até gente
adulta não opta por trabalhar a terra,
migrando do campo para os centros
urbanos, onde se diz que vai à procura
de melhores condições de vida, o que
prova-se contrário em muitos casos, até
porque agravam a sua condição, pois a
cidade tem um nível de exigências em
termos de provimento de emprego ou
postos de trabalho; (ii) orientar as políticas agrárias, desde o financiamento ou
subsídio para a área agrária, o que criaria
condições para a almejada mecanização dos meios de produção.
Destarte, nos parece que África (alguns países, claro) ainda não entendeu
da riqueza que tem, que é bastante
abundante: a terra, incluindo cursos de
água, diferentemente de alguns países
asiáticos e europeus que não têm tanta
terra disponível para produção, porém,
aqueles até doam comida para o continente berço da Humanidade, como o
caso do Japão, por exemplo.
Em relação à água, importa realçar
queaqueéfornecidapelaMãe-natureza
sem nenhum esforço (a chuva) é totalmente desperdiçada por não existirem
infra-estruturas para a sua retenção, para
posterior aproveitamento, tanto na agricultura como em outros fins.
África, onde se situa a chamada
“Pérola do Índico”, e não só, deve colher
vantagens comparativas em resultado
da guerra na Ucrânia (não somos apologistasdaguerra)parausardoqueaMãe-

natureza oferece e de forma gratuita (a
terra), para mais produzir e em razão disso prover alimentos às suas populações.
A guerra em algum momento deve
constituir algo que crie formas diferentes de pensar, embora naturalmente
não seja desejável, contudo, quando
esta houver, muitos devem procurar
colher o que pode ser um ganho,
como é o caso da guerra que envolve
a Rússia e Ucrânia, onde se podia tirar
proveito no que respeita à produção
de alimentos (um grande desafio para
África, e Moçambique em especial),
embora se reconheça não ser de hoje
para amanhã. Há que reduzir a dependência externa no que respeita à
produção de cereais.
O “continente negro” deve sair da
posição de pedinte (quem nos dá
até pode se arrogar o direito de nos
chamar de mendigos) ou receptor de
doações que muita das vezes custam
caro no futuro. Deve encontrar, de per
si, soluções para suprir as suas necessidades, incluindo as alimentares, que
parece ser um problema bastante
sério a ultrapassar a médio trecho.
Aliás, alguns esforços estão sendo envidados por muitos países africanos,
incluindo Moçambique, mas muito
ainda se deve fazer. África não deve
continuar a choramingar pela guerra
na Ucrânia em resultado de não receber os cereais que outrora vinham
daquele país, mas sim chorar em
forma de solidariedade pelas mortes,
destruição e deslocados que aquela
guerra está a causar. E Moçambique
deve continuar a melhorar a cadeia de
produção agrícola.

Um olhar à nossa Administração Pública

Riscos militares de Moçambique

Fronteira Marítima de Moçambique (8)
PEDRO MUFUUKULA (PhD)
E-mail: plavieque@gmail.com
Moçambique aguarda ainda o aval
da Organização das Nações Unidas
para alargar a plataforma continental
dos actuais 540 mil km2 para 676 mil
quilómetros quadrados, disse em Maputo o Director do Mar no Instituto de
Mar e Fronteiras (IMAF).
A plataforma continental de um Estado costeiro compreende o leito e o
subsolo das áreas submarinas até uma
distância de 200 milhas marítimas,
contadas a partir das margens, mas a
ONU concede aos Estados costeiros

a prerrogativa de estenderem a sua
plataforma continental para além das
200 milhas sem exceder as 350 milhas.
Citado pelo diário Notícias, de
Maputo, Eugénio Muianga, um destacado dirigente nesta matéria, disse
que Moçambique aguarda que o seu
pedido seja apreciado, uma vez que
a Comissão das Nações Unidas sobre
os Limites da Plataforma Continental
(CLCS), entidade que aprecia a documentação, tem vindo nos últimos tempos a receber cada vez mais pedidos
similares formulados por outros países.
Nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, existe o chamado mar territorial, espaço
com 12 milhas náuticas de extensão
(cerca de 22km), medidas a partir

da linha de base, onde se situam as
praias, os portos e demais facilidades
(Fonte: <https://macauhub.com.mo/
pt/2012/08/21/portugues-mocambique-aguarda-aval-da-onu-para-alargar-plataforma-continental/>. Acesso
em 6 de Outubro de 2019).
Eugénio Muianga especificou, na
sua abordagem, que depois segue-se
a chamada zona contígua, que cobre
24 milhas náuticas (cerca de 44km),
também contadas a partir da linha de
base e a seguir há 200 milhas (cerca de
370km), igualmente contadas a partir
da linha de base, considerada Zona
Económica Exclusiva, onde o Estado
detém exclusividade sobre os recursos
existentes nessa área.
Entretanto, qualquer Estado pode

realizar trabalhos de investigação
científica na Zona Económica Exclusiva, desde que tenha recebido anuência prévia do Estado costeiro, a quem a
Convenção adverte no sentido de não
colocar obstáculos injustificados às actividades de investigação científica.
São inúmeros os argumentos regionais que motivam o crescendo de
preocupações em relação ao clima de
paz para a região no seu todo e para
Moçambique, em particular.
Citam-se alguns requisitos da
CNUDM: serão estas possessões francesas (Ilhas Dispersas) verdadeiras
ilhas, e portanto com direitos ZEE e
de Plataforma Continentais, ou são
só rochedos vulcânicos e/ou atóis em
processo de formação? Se sim, como

se definirão as linhas-base destas inabitáveis geomorfologias? No caso
concreto de Moçambique, com quem
deverá negociar, com Madagáscar ou
com a França?
Em toda esta situação é de sublinhar a abundância de recursos marinhos no Canal de Moçambique, que
associados ao contexto geopolítico
configuram a base que fustiga a
história de Madagáscar, já que a sua
localização geoestratégica no Oceano
Índico, face aos interesses de potências
poderosas, alimenta a cobiça e inviabiliza a estabilidade da nação malgaxe, o
que poderá arrastar Moçambique em
caso de conflito, ou seja, o «Risco Militar» para Moçambique é real.
(Conclusão)

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
9

Público
Segunda-feira 08 de Agosto de 2022

NACIONAL
Pela primeira vez na sua história

SG da Frelimo oficializa comités de localidade
- E deixa apelo para que as eleições internas não sirvam de pretexto ou motivo de discórdia e desagregação, mas sim de oportunidade para a escolha do membro que pode melhor conduzir os destinos do partido
Pela primeira vez na sua história, a Frelimo oficializou sexta-feira, 5 de Agosto, na localidade de Munhiba, distrito de Mocuba, província da Zambézia, a criação dos comités de localidade, à luz
dos Estatutos aprovados no XI Congresso do partido, realizado em Setembro de 2017. Na ocasião, o Secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, que dirigiu a cerimónia, classificou o acto, perante
membros e simpatizantes do partido que testemunharam o evento, de um marco na história da Frelimo, o qual se enquadra na necessidade de alargar a extensão dos órgãos do partido na base,
de modo a responder aos desafios políticos cada vez mais crescentes e exigentes que se apresentam de momento.
Durante os três dias de trabalho na
província da Zambézia, o Secretáriogeral da Frelimo avaliou o desempenho
do partido, particularmente no âmbito
da preparação do XII Congresso da Frelimo, agendado para os dias 23 a 28 de
Setembro, na cidade da Matola, provínciadeMaputo,eomovimentodecelebração dos 60 anos da FRELIMO.
Nesse processo, escalou sucessivamente os distritos de Lugela e Mocuba,
e a cidade de Quelimane, onde encabeçou, na manhã de sábado, a pedalada vermelha que percorreu as principais
artérias da cidade de Quelimane, tendo
também orientado a cerimónia de aberturadoIISimpósioalusivoaos60Anos
da FRELIMO, subordinado ao tema“Democracia, Eleições e Unidade Nacional:
Percursos e Desafios”, e foi assistente de
honra na Gala alusiva aos 60 anos, abrilhantada pela Companhia Nacional de
Canto e Dança e das Forças Armadas.
No distrito de Mocuba, Roque Silva
explicou que os comités de localidade
que acabava de oficializar a sua criação são constituídos por 58 membros,

Roque Silva, SG da Frelima na Zambêzia

com um Secretariado constituído por
3 membros e 2 elementos de ligação.
Assim, para o cargo de Primeirosecretário do Comité de Localidade foi

penho do partido na zona.
Já no distrito de Lugela, Roque Silva
afirmou que as eleições internas na
Frelimo não devem ser motivo de discórdia e desagregação, mas sim uma
oportunidade para a escolha do membro que pode melhor conduzir os destinos do partido, a cada nível, atento ao
crescimento quantitativo e qualitativo,
rumo à criação do bem-estar de todos.
"O amor ao próximo deve ser uma
causa. Esta é a grande lição que o
Presidente Filipe Nyusi nos dá. Como
membros da Frelimo e como moçambicanos, devemos nos amar uns aos
outros”, frisou Roque Silva.
Sublinhou que o pressuposto fundamental é a união e coesão dentro do
partido e, também, para construção
e consolidação da paz na família
moçambicana, condição indispensável para a promoção do desenvolvimento rápido do país.

outros que assolam o país e o mundo.
"Temos estado a acompanhar discursos infelizes de alguns líderes políticos
que de forma recorrente, propositada
ou por ignorância, não sabem esclarecer ao povo que os problemas do custo
de vida que o país enfrenta é um problema global e que deriva, sobretudo, de
factores conjunturais alheios à vontade
do Governo e de dimensão internacional”,lamentou o dirigente político.
Para Roque Silva, esses políticos, por
não terem agenda política estruturada
e que possa contribuir para a solução
efectiva dos problemas do povo,
limitam-se a andar de conferência de
imprensa em conferência de imprensa
a propalar discursos nocivos, com o fim
único de distrair o povo moçambicano
trabalhador, que bem liderado pelo
Presidente Filipe Jacinto Nyusi se encontra empenhado no desenvolvimento do país, apesar das adversidades

À população de Lugela, o Secretáriogeral da Frelimo agradeceu pela forma
brilhante como contribuíram para a
vitória do partido e do seu candidato
Filipe Nyusi, nas últimas eleições gerais
realizadas em 2019.
Por isso, apelou a todos para trabalharem agora rumo às vitórias que
pretende nas eleições de 2023 e 2024,
guiados pelo histórico lema “A vitória
prepara-se, a vitória organiza-se”.

prevalecentes.
"Só acreditando em nós mesmos, olhando para os recursos que nos rodeiam, olhando para as potencialidades
que nos rodeiam, é que podemos
tirar proveito disso, para irmos aumentando os índices de produção e
produtividade, reduzir o nível de carências e de importações, aumentando
as exportações, ganhando divisas que
precisamos para a melhoria da rede de
infra-estruturas, factor importante para
o desenvolvimento”, apontou.
Com efeito, apelou ao povo para
estar calmo e centrado no trabalho, seguro de que com o Presidente Nyusi e
com o Governo da Frelimo continuará
a construir dias cada vez melhores.
Aliás, Roque Silva frisou que o acesso
à água, energia, ao telefone celular, carro próprio, ao ensino, desde o primário
até ao universitário, dentre outros que
as famílias e os moçambicanos desfrutam hoje, é fruto dos 60 anos da luta
travada pela Frelimo na construção do
bem-estar para todos.

eleito Renato Bacião Mucore, que, dirigindo-se ao eleito, o Secretário-geral
da Frelimo disse esperar que venha a
contribuir para melhoria do desem-

Com a chancela do CNDS

Oficiais das FDS promovidos para novas tarefas
No quadro da revitalização das Forças de Defesa e Segurança, nos termos da Lei nº 13/2019 de 23 de Setembro, o
Conselho Nacional de Defesa e Segurança (CNDS) chancelou quarta-feira, 3 de Agosto, a promoção de oficiais das
Forças de Defesa e Segurança para desempenho de tarefas a vários níveis. Dirigido pelo Presidente da República e
Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Jacinto Nyusi, o CNDS, reunido em X Sessão Ordinária,
analisou a situação da ordem e segurança pública, a avaliação do desempenho da Força Local e a promoção de
membros das Forças de Defesa e Segurança.
Sobre o Teatro Operacional Norte,
o Conselho Nacional de Defesa e
Segurança, um órgão de consulta e
aconselhamento do Chefe de Estado
em matéria da Defesa e Segurança,
congratulou as Forças de Defesa e Segurança pelo esforço abnegado na reposição da ordem e segurança pública
noTeatro Operacional Norte, facto que
culminou com a desactivação da base
de Katupa e o enfraquecimento da
acção dos terroristas.
Nesse contexto, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança encorajou
as Forças de Defesa e Segurança e seus
parceiros a envidarem mais esforços
no sentido de garantir a manutenção
da paz e segurança das populações e
seus bens.
Entretanto, o órgão manifestou
preocupação com o elevado índice de
sinistralidade rodoviária, facto que tem
semeado luto nas famílias moçambi-

ROQUE SILVA DEPLORA
AGITAÇÃO À POPULAÇÃO

canas e provocado danos materiais
avultados. Assim, o órgão instou as
instituições competentes a reforçarem
as medidas de fiscalização, bem como
a responsabilização dos prevaricadores do Código da Estrada e outros instrumentos legais.

O Conselho Nacional de Defesa e
Segurança saudou o desempenho e
o sentido patriótico da Força Local, na
província de Cabo Delgado, facto que
concorre para melhoria da segurança
das populações nos distritos afectados
pelo terrorismo.

No entanto, no primeiro dia da
sua visita à província da Zambézia, o
Secretário-geral da Frelimo deplorou o
movimento de agitação à população,
protagonizado por alguns dirigentes
políticos e outros quadrantes da sociedade, face ao elevado custo de vida,
decorrente de diversos factores adversos, como a Covid-19, o terrorismo em
Cabo Delgado, os desastres naturais, a
guerra entre a Rússia e Ucrânia, entre
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III. Declaração de Responsabilidade da Direcção Geral
pelas Demonstrações Financeiras
A Direcção Geral do INSS é responsável pela preparação e apresentação apropriada das demonÙϐ  ǡ ͵ͳʹͲʹͲǡ ǡϐ   À 
ϐǡÙϐ   À  À     À À ǡ  Àϐ 
 ǡ ͵ͳ ͳͻͻͲǤ

   ± 
       Ù ϐ      Ù
 À 
  ϐ Ǥ   ± 
ï Ǥ
        
   ²  
 ×Ǥ

±Ùϐ  
        À À    
ǡ  Àϐ 
 ǡ ͵ͳ ͳͻͻͲǤ

IV - Relatório Técnico da Conta Anual
4.1 Enquadramento Económico
4.1.1 Economia Global
ʹͲʹͲǡ ± ȋȌǡ  × ǦǤ 
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4.1.3 Economia Nacional
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4.2. Situação Geral da Segurança Social Obrigatória do INSS
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4.2.1 Inscrições

4.2.1.2. Manutenção Voluntária no Sistema (MVS
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4.2.1.3 Regime dos Trabalhadores por Conta Própria (TCP)
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4.1.2 Economia Regional
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4.2.1.1 Regime dos Trabalhadores por Conta de Outrem (TCO)
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 Ǧ56.720 TCP, 9,10% (5.145 TCP)  Ǥ
ǡ 13.875ǡ9.859 ǡ
ϐ Ǧ ±   44,50% e 54,9%ǡ Ǥ

4.2.2 Abertura de Delegaçoes e Representações Distritais
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4.2.3 Prova Anual de Vida
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4.2.4 Conclusões do Estudo Actuarial
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4.2.5 Medidas de Reforma

          Ù      
Ù  
Ǥ  ²  Ù     ǡ             
  ǡ 
 À ×Ǥ

   À   ʹͲʹͲǡ   À         Ǧ ǡ
responsável pela gestão do processamento e pagamento de pensões em todas as delegações
    ǡ ±      ×ǣ ȋ   
ϐÀ Ǣ ǢǢÙǢ 
ÙǢȌǤǡÀ  Ùǣ
Ȍ  ϐ     Ù Ù    ǡ   ÙǡǤ

Ȍ   À Ù
²  Ù  ± ÀǢ

Ȍ   ǡÙ    ×  ×  Ȁϐ  
ǢȀϐ   Ǣ
Ȍ ϐ   ϐÀ ÙǤ

4.2.6 Medidas de Contenção
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4.3 Eventos Subsequentes no âmbito da Covid-19
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4.4.2 Despesas
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4.4.2.1 Despesas Técnicas
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4.4.2.3 Amortizações e Reintegrações do Exercício
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4.4.2.4 Custos das Existências Vendidas e Consumidas
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4.4.2.5 Provisões do exercício

4.4. Principais Indicadores
4.4.1 Receitas
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4.4.3 Investimentos
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Evolução da Receita

Grafico 6 - Receita 2020

Vendas

a) Despesas de Capital Produtivo
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Receitas de Acção
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Outras Receitas

Resultados Extras
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Relatório dos Auditores Independentes
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Instituto Nacional de Segurança Social
Opinião com reserva
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VI – Demonstrações Financeiras

VI. iv. Mapa de Mutação de Valores

VI.i. Balanço

(c) Imobilizações Financeiras
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ͷȋ  Ȍ  Ǥ ±
   × Ù À Ǥ

(e) Imobilizado Incorpóreo

   ×ǡ ǡ Ǧ  ǡÀÙ 
Ǥ

(f) Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo

Ù   ǡ ±
ǡ ϐ ǡ
×ïǤ
Ù ǣ

ϐÀ  ÙʹΨ
ʹͲΨǦʹͷΨ
ͳͲΨ
ͳͲΨǦͳǡΨ
 ͳͶǡʹͺΨ
 ǡȂ ͵͵ǡ͵Ψ

g) Existências

 ²    
 Ǥ²   ±Ǥ

h) Receitas de Contribuições

VI.ii. Demonstração de Resultados

 Ù×±ΨǡͶΨ 
͵ΨǤ
 Ù     Ǥ
(i) Despesas com Prestações do Regime e Acção Sanitária Social

As despesas com prestações e acção sanitária social são reconhecidas no acto de
 Ǥ
(j) As Receitas e Despesas diferentes das em h) e i)

                 ǡǡ ǡ² 
 ȀÙ 
7.2 Disponibilidades

VI.iii. Mapa de Fluxos de Caixa

VII - Notas às Demonstrações Financeiras
 

   ȋ Ȍǡ±ï   ͑
ͳȀͺͺǡʹǡ   ×ǡ
   À ǡ   ǡ ϐ    ×
×Ǥ ± Ǥ

As provisões para outros riscos e encargos decompõem-se como se segue:

 ǡ ² 
 ǡ ǡǡǡ  ǡ
ϐǡ × À
  ×Ǥ

7. Bases de preparação

 Ù ϐ          À À 
ϐ Àϐ  ǡ͵ͳ ͳͻͻͲǤ
Ùϐ 
ǡ  Ùǡ 
 ǡ  ×  Ǥ
ǤͳÀ  À  ±± 

   À  À   ϐ       Ùϐ ǣ
(a) Custo histórico

Ùϐ   À  
× ǡ   ±
Ǥ
(b) Saldos e transações em moeda estrangeira

Ùȋ Ȍ      Ǥ

   
   Ǥ 
 ǡ   ǡ
     À Ǥ

7.3 Contribuintes
      ǡ    ͶǤͶͷʹǤʹͺʹǤͶ ȋʹͲͳͻǣ 
ʹǤͷͻͺǤͺͷǤͻͲȌǡ À À  ͳ͵ͳǤͲ
ȋʹͲͳͻǣ ͳͳͺǤͲʹͶȌ         ǡ  
ͷʹǤͻʹȋʹͲͳͻǣͶͷǤͻʹȌ  ǡ
 ÙÙ ±×Ǥ  ǡ   
 Ǥ

7.4 Devedores por Rendimentos e Amortizações

          Ùǡ   
ʹʹͷǤͶͳǤ͵ͻͲ ȋʹͲͳͻǣ  ʹʹͷǤ͵ͺͳǤͲͲͷȌǡ   ±   
    Ù   ǡ  ǡ  ² 
 ͵ͳ    ʹͲʹͲǡ         ×  ǡ
Ùǡ À ǡ  À Ǥ

7.5 Outros Devedores

       ǡ    ͷʹʹǤͳͶǤͷͷͻ ȋʹͲͳͻǣ
ͷʹͲǤͳͲ͵ǤͺȌǡ           
   Ǥǡ-
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7.20 INSS - Contribuições e Adicionais

ʹǤͷͳͲǤͺʹǤ  À ǡ   ͵ͲǤͻͷͺǤ͵ʹǡ
͵ͷǤͲͻ͵ǤͻͲϐ À Ǥ  ǣ

 ǡͶǤͶͷʹǤʹͺʹǤͶȋʹͲͳͻǣʹǤͷͻͺǤͺͷͻǤͷʹȌǡ  Ù  ±× ÙǤ À ͳǤͺͷ͵ǤͶʹʹǤͻͳͷǤ

7.21 Receitas Antecipadas

   ʹʹǤͳȋʹͲͳͻǣʹͳʹǤ͵ͷͳȌ   À ǡ ×   À Ǥ

7.22 Reservas

         
 ǡ    Ù ǡ ǡϐ͑͵ͺ͵ͻǡǤ͑
ͶͷȀͻͲǡͻǤ
  ±   ǡ ǣ

A provisão para Outros devedores decompõem-se como se segue:

 Ùϐ  ÙǦ ǣ

7.9 Despesas Antecipadas

7.6 Existências

 ǡͶǤͶͷͲǤʹͶͲȋʹͲͳͻǣʹ͵ǤͳǤͶͻͻȌǡ À Ǥ

² ǡͶʹͲǤͻȋʹͲͳͻǣͶ͵ʹǤͺͻͲȌǡǦ
  Ǥ

7.11 Despesas com Pensões – Prestações a Pagar

7.7 Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo

   À ǡ    Ù    ǡ  Ǧ   ϐÀ    ÙǤ

7.10 Despesas com População Activa - Prestações a Pagar

 ǡ͵ͳǤͶǤͲͶȋʹͲͳͻǣͶͻǤʹͲͶǤͷͻ͵Ȍ Ùϐ Ǥ À ͳǤͷ͵ͲǤͷʹͻǤ

   ǡ    ǤͻͷͻǤʹͻͳȋʹͲͳͻǣ ͻͶǤͻ͵͵Ǥ͵͵ͷȌǡ   
Ù   Àϐ 
  Ǥ À ͺǤͻͶǤͲͶͶǤ

7.12 Despesas com Subsídio por Morte – Prestações a Pagar

 ǡͷʹǤͶ͵ǤͺͳʹȋʹͲͳͻǣͷͲǤ͵ͶͷǤͻͲȌǡ
 À    ǡ         À  ϐ  ͵ͳ
ǡ Ǥ À  
ʹǤͳʹͺǤͲʹʹǤ

7.13 Despesas com Acção Sanitária e Social

   ǡ    ͳǤͷǤͳͶͻ ȋʹͲͳͻǣ ʹǤͲʹͲǤͻʹͺȌǡ ±   
  ǡ ²  Àϐ À Ǥ  À ǡʹͶǤͻǤ

De acordo com a ǡʹͶǡͷΨǡ
  ÀǤ

7.23 Contribuições do Regime

Ǧ      Ù     À ǡ  
        ǡ   ± À  
ȋͳΨȌǡÙȋ͵ǤʹͷΨȌǡȋͳΨȌ ȋͳǤͷΨȌǡ  ϐǤ À ϐ͵ͳʹͲʹͲǡ ÙͳͳǤͲͷǤʹͳͶǤ͵ͷȋʹͲͳͻǣͳͲǤͻͶǤͻͳǤͲȌǡ
ǡͷΨ ʹͲͳͻǤ

7.24 Outras Receitas

  Ǧ ǣ

7.14 Prestações em Prescrição

   ǡ    ͶʹǤʹͻ͵Ǥͳʹͷ ȋʹͲͳͻǣ ͶͶǤͲ͵ͳǤͷͷʹȌǡ  
Ù        ǡ ǡ  ǡ   
 ǡ  ȋ  ²ǡ
͑ʹǤ͵ͲǡͶȀʹͲͲ ȌǤǡ
ͳǤ͵ͺǤͶʹǤ

7.15 Sector Público Estatal

 Ù ǡ ÙǡÙ
  ϐǤ ͶͻǤʹͷǤͳͻ
ȋʹͲͳͻǣ ͵͵Ǥ͵ͳǤͺʹȌǡ     ʹͲͳͻ    
ͳͷǤͺͻͶǤͻ͵Ǥ

7.16 Fornecedores

 ǡͳͶǤͷͻǤͺȋʹͲͳͻǣͳͲǤͻͲ͵ǤͻͻȌǡ 
       À ǡ          
ǡ ʹͲʹͲ͵ǤͷǤͻͻ

7.17 Empréstimos Obtidos

ÙϐÀ  Ù  
×   Ǥ

ÙÙ    ϐÀ  
 ǡ   
 Ù     Ù  × ȋ Ȃ  Ȍǡ   
ͳͲͲǤͶʹͺǤ͵ʹͶ  ͶǤͻ͵ͺǤͲ   Ù   ʹͲͳͻ  ʹͺǤͶͻͲǤʹͶͺ ǦÙÙÀǤ

ÙÙ À  ͵ͺͷǤ͵ͲʹǤʹͲȋʹͲͳͻǣ
ͶͻͲǤͲ͵ʹǤͷͷͲȌǡ ͳͲͶǤʹͻǤͺ͵Ͳǡ² 
  ϐ  ʹͲͳͻǤ

7.8 Imobilizações Financeiras

  Ù   À  × 
  Àϐ   ǡ ϐ 
±ͳ͵Ǥʹʹ͵ǤͳͶͲǤʹȋʹͲͳͻǣͳͳǤͶͳʹǤͺͷͲǤͲʹȌǡǦͶͺǤͺͶ͵ǤͶͺͷ 
  À ͶͻǤͲͷǤʹ͵ À Ǥ   ǣ

   ǡ    ͷͶǤ͵͵ǤͷͲ ȋʹͲͳͻǣ ͳǤͶͻǤͲͳͷȌǡ  Ùϐ ǡ  
    ǡ
ǦʹΨȋ Ȍǡ À ͳʹǡʹͶǡͳ ǡ
ͳʹ͵ͲʹͲͳͻ͵ͳʹͲʹͳ Ǥ
 ʹͶǤ

7.18 Adjucatários com Cauções

 ǡʹǤͶͲͲǤ͵Ͳ͵ȋʹͲͳͻǣͳǤͲǤʹͲȌǡ   ǡ ʹͲͳͻͻ͵Ǥͺ͵Ǥ

7.19 Outros Credores

 ǡͷͳǤͷͺͶǤͺͻʹȋʹͲͳͻǣͳǤͻͻǤʹ͵Ȍǡ      Ǥ
  ǣ

Vendas Ȃ   Ǥ

Receitas Financeiras Correntes Ȃ       ×  
ȋͳͻǤʹͺͳǤͻȌǡ×ȋʹǤ͵ͲǤͲͺǤͷͻͷȌǡÙ
ȋͻͳʹǤͻǤʹʹͲȌǡ    Ù    ǡ    ȋͳͺǤ͵ͳǤͲʹ͵ȌǤ

Receitas Suplementares Ȃ×
×Ǧ ǡϐÀ ǡϐÀ ǡϐÀ 
 ǡ× ǡ  ÙǡÀ ǡ²  Ǥ
Receitas com Acção Sanitária e Social ȂÙ ȋ     Ȍǡ Ǥ

Outras Receitas –               
   Ǥ

 ǡ 
 ǡ±ʹͲʹͲȀʹͲͳͻǣ
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7.25 Prestações do Regime (as Prestações referidas neste número
incluiem Pensões e subsídios)
Ù 
 ǡǡ ǣ

 ǡ
 ±ʹͲʹͲȀʹͲͳͻǤ 
ʹͲʹͲ    Ǥ

7.28 Resultados Extraordinários do Exercício
 ±ͷ͵ǤͺͷǤͺͺ͵ǡȋʹͲͳͻǣͶͻǤͶ͵Ǥͳ͵ͶȌǡ Ù    ǡ
ǡ  Ǥ

7.29 Resultados Imputáveis a Exercícios Anteriores

 ± ͳǤͲʹͳǤͺͺͶǤʹͶͻȋʹͲͳͻǣͳͲͳǤͺͺͳǤͺʹͺ Ȍǡ
  Ù    À  ǡ  ǡ ǡ       À Ǥ

7.30 Resultado Líquido do Exercício
7.27 Provisões e Perdas por Imparidade do Exercício

7.26 Despesas Administrativas
   
 ǡ ǣ

ÙͳǤͷͳǤ͵ͺͳǤͲͻȋʹͲͳͻǣ͵ͻǤͳͳͶǤͻ͵Ȍǡǡ
 Ù    Ǧ͵ͺǤͳͶǡ  
ǦͳͶͻǤʹʹʹǤͺͷͲǡ   
 ÙͲ ͳ͵ǤͷʹͲͳͻǡ Ù
 ÀͳǤ͵͵ͲǤͳ͵ͳǤͲͷͺ 
͵ǤͶͲͷǤͺͷǤ
  Ǥ

À À   ±      ǡ     À ǡ  ͷǤͻǤ͵ͺͻǤ͵
ȋʹͲͳͻǣ ǤͳͺͷǤʹͳͻǤͻȌǤ ϐǦ           À ʹͲǤͻΨǤ

VIII – Proposta de Aplicação de Resultados

͑ͳͶͳͳʹǡ ͑ͷͳȀʹͲͳǡͻǡ
ÙǦ   À ǡ 
ǣ

ǡͳͺʹͲʹʹ

Publicidade

Publicidade

GRUPO

82 / 84 309 3410 / 21 471658 - MAPUTO SEDE
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UNIVERSIDADE ALBERTO CHIPANDE
(QJDMDGD1R'HVHQYROYLPHQWR&LHQWt¿FR

Universidade Alberto Chipande celebra 14 anos

O compromisso com o
futuro de Moçambique
 Breve Introdução
Havendo necessidade de expandir o
acesso ao ensino superior em Moçambique, o Conselho de Ministros
da República de Moçambique, através
do Decreto nº 81/2021, de 8 de Outubro, autorizou a Globalvisa Protocolos,
Lda., com sede na Cidade da Beira,
Província de Sofala, a criar uma insƟƚƵŝĕĆŽĚĞŶƐŝŶŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞůĂƐƐĞ
A, designada por Universidade Alberto
Chipande, com a sigla UNIAC. Nesta
conformidade, a Universidade Alberto
ŚŝƉĂŶĚĞĠƵŵĂƉĞƐƐŽĂĐŽůĞĐƟǀĂĚĞ
direito privado, dotada de personalidade jurídica e goza de autonomia

ĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌ͕ĐŝĞŶơĮĐĂ͕
ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕
patrimonial e disciplinar. A Universidade Alberto Chipande é, ainda, uma
ŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ hŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝĂ͕ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽ
ƉƌŝǀĂĚŽ͕ĐƌŝĂĚĂƉĞůĂĞŵƉƌĞƐĂŝŶƐƟƚƵŝdora, Globalvisa Protocolos, Lda., de
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉŽĚĞƌĞƐĂĞƐƚĂƷůƟŵĂ
atribuídos pelo Decreto n.º 81/2021
de 8 de Outubro, publicado no BoůĞƟŵĚĂZĞƉƷďůŝĐĂĚĞDŽĕĂŵďŝƋƵĞ͘
A Universidade tem a sua sede na
Cidade da Beira e as suas activiĚĂĚĞƐ ƐĆŽ ĚĞ ąŵďŝƚŽ ŶĂĐŝŽŶĂů Ğ
desenvolvem-se em todo o território da República de Moçambique.

internacional, a UniAC foi incorporada
na AULP (ƐƐŽĐŝĂĕĆŽĚĂƐhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĚĂ>şŶŐƵĂWŽƌƚƵŐƵĞƐĂ), conforme
ƐĞƉŽĚĞĐŽŶƐƚĂƚĂƌƉĞůŽŽİĐŝŽĚĞƐƐĂ
ĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽƋƵĞĚĄĐŽŶƚĂĚĞƐƐĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽƚŽŵĂĚĂŶĂƌĞƵŶŝĆŽĂϭϳĚĞ
^ĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ͕ĞŵDĂĐĂƵ͕ZD͕
ŚŝŶĂ͕ŶŽyyyŶĐŽŶƚƌŽĚĂh>W͘ƐƐĂ
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚĂĚĂ Ă ĐŽŶŚĞĐĞƌ ƉŽƌ
ŽİĐŝŽ ĚŝƌŝŐŝĚŽ ĂŽ DĂŐŶşĮĐŽ ZĞŝƚŽƌ
da Universidade, Professor Doutor
Rizuane Mubarak, face “ao cumpri   Cooperação e Desenvolvi- mento dos requisitos estatutários
mento Internacional
ĚĞĂĚĞƐĆŽĐŽŵŽDĞŵďƌŽdŝƚƵůĂƌĚĞ
dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĂƐƵĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽŶĂ pleno direito, conforme previsto no
comunidade das universidades a nível ĂƉşƚƵůŽ//͕ƌƚ͘Ǒ͕ϰǑĚŽƐƐƚĂƚƵƚŽƐ͘͟
 Desenvolvimento Institucional
A Universidade Alberto Chipande
sucede ao ISCTAC – /ŶƐƟƚƵƚŽ ^ƵƉĞƌŝŽƌĚĞŝġŶĐŝĂƐĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂůďĞƌƚŽŚŝƉĂŶĚĞ, fundado em 2008, com
sede na cidade da Beira, Província
ĚĞ^ŽĨĂůĂ͘ƐƚĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂ ϯϱ ĐƵƌƐŽƐ ĚŽƐ ƋƵĂŝƐ Ϯϯ ƐĆŽ
de Licenciatura e 12 de Mestrado,
estando presentes igualmente nas
cidades da Beira, Maputo e Pemba.

Telegram: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
18

Público
Segunda-feira 08 de Agosto de 2022

14 Suplemento

DIVULGAÇÃO Canal de Moçambique

| quarta-feira, 03 de Agosto de 2022

ƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽŵĞŵŽƌĂĚƵŵĚĞĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞŶƚƌĞĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞůďĞƌƚŽŚŝƉĂŶĚĞĞŽ/ŶƐƟƚƵƚŽWŽůŝƚĠĐŶŝĐŽĚĞ>ŝƐďŽĂ͕ŶĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞƵŝŵďƌĂŶŽĚŝĂϭϰĚĞ:ƵůŚŽĚĞϮϬϮϮ

ƐƚĂĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ
envolve os oito Países de Língua Portuguesa e a
ƌĞŐŝĆŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐƉĞĐŝĂůĚĞDĂĐĂƵ͕ƋƵĞ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĠƌĞĨĞƌŝĚŽŶŽĐŝƚĂĚŽŽİĐŝŽ͕ĞǆƉƌĞƐƐĂ
ƵŵĂ͞ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĂĐƟǀĂĚĂsŽƐƐĂ/ŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͕
ƋƵĞƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĞƐĞƌĄŵƵŝƚŽƷƟůƉĂƌĂƚŽĚŽƐŶſƐ͘͟
ŽŵŽĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚĞƐƐĂĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ͕ϮĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĚŽĐƵƌƐŽĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ'ĞƌĂůĚĂhŶŝǀĆŽ͕
ĞŵĮŶĂŝƐĚŽƉƌſǆŝŵŽŵġƐĚĞŐŽƐƚŽ͕ƉĂƌĂĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞEŽǀĂĚĞ>ŝƐďŽĂ͕ĂĮŵĚĞĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞăƐƵĂĨŽƌŵĂĕĆŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂŵŽďŝůŝĚĂĚĞ
académica. Por sua vez, a UniAC vai receber 2
ĐŝĚĂĚĆŽƐďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐĚŽϮǑĂŶŽƉĂƌĂĐŽŶƟŶƵĂĕĆŽĚĂƐƵĂĨŽƌŵĂĕĆŽƉŽƌǀŝĂĚĞŵŽďŝůŝĚĂĚĞĂĐĂĚĠŵŝĐĂ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ;ǀŝĚĞ ĂƌƚĂ ĚĞ ĚĞƐĆŽͿ͘
EĞƐƚĞŵĞƐŵŽƐĞŶƟĚŽ͕ĚĞƐƚĂĐĂͲƐĞŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽWƌŽƚŽĐŽůŽĚĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞŶƚƌĞŽ/ŶƐƟƚƵto Politécnico de Lisboa e a UniAC, conforme
ƐĞƉŽĚĞĐŽŶƐƚĂƚĂƌƉĞůŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽ͞ĐŽƌĚŽ'ĞƌĂůĚĞŽŽƉĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽ/ŶƐƟƚƵƚŽWŽůŝƚĠĐŶŝĐŽ
ĚĞ>ŝƐďŽĂĞĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞůďĞƌƚŽŚŝƉĂŶĚĞ͘͟
Consta nesse acordo, como expressa a cláusula
ƉƌŝŵĞŝƌĂ͕ƋƵĞŽŽďũĞĐƟǀŽĠ͞ƉƌŽŵŽǀĞƌĞĂƉƌŽĨƵŶĚĂƌĂĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐĚƵĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ
ƐŝŐŶĂƚĄƌŝĂƐĐŽŵŽĮŵĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞşŶĚŽůĞĂĐĂĚĠŵŝĐĂ͕ĐŝĞŶơĮĐĂĞ
ĐƵůƚƵƌĂů͘͟WŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ŶĂĐůĄƵƐƵůĂƐĞŐƵŶĚĂĚŽ
ƌĞĨĞƌŝĚŽ WƌŽƚŽĐŽůŽ͕ ĂƐ ĂĐĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽ
a empreender, sem prejuízo de outras que no
ĨƵƚƵƌŽǀĞŶŚĂŵĂƐĞƌĚĞĮŶŝĚĂƐ͕ĂďƌĂŶŐĞŶĚŽĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĄƌĞĂƐ͗ ͞/ŶǀĞƐƚŝŐĂĕĆŽ Ğ ŽĐġŶĐŝĂ͖͟
͞ŽŽƉĞƌĂĕĆŽdĠĐŶŝĐĂ͟Ğ͞WƌŽũĞĐƚŽƐŽŶũƵŶƚŽƐ͘͟
ŵ ƐşŶƚĞƐĞ͕ Ă ĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĐŽŵ
ŽƵƚƌĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝĂƐ͕ŶĂĐŝŽŶĂŝƐŽƵ
ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐ͕ ĐŽŶƐƟƚƵŝ ƵŵĂ ĐŽŶĚŝĕĆŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂƐĞĂƟŶŐŝƌĞŵƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĨŽƌŵĂƟ-

vos dos nossos formandos que valorizam aos
nossos estudantes e também ao nosso país.
A Universidade Alberto Chipande, sediada na CiGDGH GD %HLUD 3URYtQFLD GH 6RIDOD YRFDFLRQDGD
para o Ensino, Pesquisa e Extensão, possui, entre
RXWDV IDFXOGDGHV D )DFXOGDGH GH (QJHQKDULD H
7HFQRORJLD3RUVXDYH]HVWD)DFXOGDGHWHPGRLV
FXUVRVQDiUHDGDHQJHQKDULDGHVLJQDGDPHQWH(QJHQKDULDGH&RPSXWDGRUHVH6LVWHPDVH(QJHQKDULD
$JURSHFXiULD (VWD )DFXOGDGH HQFRQWUDVH ORFDOL]DGDQDVGHOHJDo}HVGD8QL$&GD%HLUDH3HPED
7UDWDQGRVH GH XPD LQVWLWXLomR GH HQVLQR VXSHULRU SHUVSHFWLYDVH XPD VLJQL¿FDWLYD FRQWULEXLomR FRP SURGXomR FLHQWt¿FD H D H[WHQVmR GDV
VXDV DFWLYLGDGHV SDUD IRUD GRV VHXV HVSDoRV ItVLFRVOLJDQGRRFXUVRjVHVFRODVHjVFRPXQLGDGHV
através de trabalhos de extensão rural, investiJDomR SURGXomR H SXEOLFDomR GH WUDEDOKRV FLHQWt¿FRV H ¿QDOPHQWH D WUDQVIHUrQFLD GH WHFQRORJLD
2 HVWiJLR DFWXDO GD LQG~VWULD DOLPHQWtFLD p FDUDFWHUL]DGR SHOD LQVX¿FLrQFLD GH SURGXWRV DOLPHQWDUHV HP TXDQWLGDGH H TXDOLGDGH TXH VDWLVIDoDP DV
QHFHVVLGDGHV GR SDtV $ LQVX¿FLrQFLD GH WpFQLFRV
HVSHFLDOL]DGRV HP TXDQWLGDGH H TXDOLGDGH DFHLWiYHO UHVXOWD QD LPSRUWDomR GH JUDQGHV TXDQWLGDGHV
GHDOLPHQWRVTXHFRPDQHFHVViULDIRUPDomRWpFQLFDHFLHQWt¿FDSRGHULDPVHUSURGX]LGRVQRSDtV
$ IRUPDomR QHVWD iUHD SHUPLWH PHOKRUDU D GLHWD
GRV PRoDPELFDQRV HRX GLPLQXLU DV LPSRUWDo}HV
GH EHQV HVVHQFLDLV DOLPHQWDUHV ( SRUTXH RV IRUPDQGRVWHUmRXPDFRPSHWHQWHIRUPDomRHPDXWRHPSUHJRSRGHUiDXPHQWDURQ~PHURGHSHTXHQDV
HPSUHVDVDJUtFRODVHRHPSUHJRUXUDOSHODFULDomR
GRVQRYRVHPSUHHQGLPHQWRV3DUDDWLQJLUHVWHREMHFWLYRHSUHVVXSRVWRRFXUVRGH$JURSHFXiULDGD
8QL$&UHVSHLWDDOHJLVODomRYLJHQWHHWHUiXPQ~FOHR GH GLVFLSOLQDV GH IRUPDomR JHUDO EiVLFD XP
Q~FOHRGHFRQWH~GRVGHkPELWRHGHIRUPDomRSUi-

WLFD SUR¿VVLRQDOL]DQWH DPERV GH FDUiFWHU PXOWLGLVFLSOLQDUTXHSHUPLWLUiDWURFDGHFRQKHFLPHQWRV
HUHFXUVRVKXPDQRVHQWUHDVGLIHUHQWHViUHDVDERUGDGDVYLVDQGRRFRPSOHPHQWRGHFRQKHFLPHQWRV
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WDPEpP D GHVWDFDU R FDPSR GH H[WHQVmR$JURSHFXiULR GH &DIXPSH ORFDOL]DGR QR GLVWULWR GH
*RQGROD SURYtQFLD GH 0DQLFD (VWH FDPSR HVWHQGHVHQXPDiUHDGHKHFWDUHV3DUDDOpPGD
0RULQJDH[LVWHPiUYRUHVGHIUXWDVWDLVFRPRODUDQMHLUDVWDQJHULQHLUDVOLPRHLURVHPDQJXHLUDV
3DUDDSUHVHQWHVDIUDSURGX]LXVHWDPEpPPLOKR
1XPDSULPHLUDIDVHRVSURGXWRVGHVWHVFDPSRV
LUmRSDUDRFRQVXPRHPSHTXHQDHVFDOD±DQtYHO GDV FRPXQLGDGHV FLUFXQYL]LQKDV ± H PDLV
WDUGHFRPRDXPHQWRGDSURGXomRRREMHFWLYR
VHUi DOLPHQWDU DV SHTXHQDV H PpGLDV LQG~VWULDV

)DFXOGDGHGH&LrQFLDVH7HFQRORJLDVGD8QL$&
SRVVXLFDPSRVDJUiULRVHP'RQGR3HPEDH&DIXPSH2&DPSR$JURSHFXiULRGH'RQGRFRPSUHHQGHXPDiUHDGHKHFWDUHV'HXPODGRHVWmRRVFXUUDLVSDUDRJDGRHFDSRHLUDVSDUDDVDYHV
GHRXWURHVWiDKRUWDHPTXHVHFXOWLYDPDVKRUWtFRODVWDLVFRPRFRXYHDOIDFHWRPDWHFHQRXUDH

FHEROD(PWHUPRVQXPpULFRVH[LVWHPQRFDPSR
$JURSHFXiULR GH 'RQGR  ³JDGRV GH FRUWH´
 SDWRV  RYLQRV  FDSULQRV H  FDYDORV
2 FDPSR DJURSHFXiULR GH 3HPED ¿FD ORFDOL]DGR QXPD iUHD HTXLYDOHQWH D  KHFWDUHV 3DUD
DOpP GH JDGR ERYLQR   RYLQR   H FDSULQR
  SURGX]VH WRPDWH FRXYH H EHULQJHODV +i

Alguns depoimentos sobre o Percurso Formativo
na Universidade Alberto Chipande
Armindo Chicava, um médico forjado na dedicação

D

U$UPLQGR&KLFDYD0pGLFR)RU- TXH R FXUVR TXH HVFROKHX H[LJLULD GHOH GHGHPRVWUDUTXHTXHPID]RHVWXGDQWH
PDGR SHOR ,6&7$&'HOHJDomR H GH RXWURV FROHJDV GH IRUPDomR PXLWR GH TXDOLGDGH ³QmR p R QRPH GD LQVWLWXLde Pemba
omRGHHQVLQRDVLQIUDHVWUXWXUDVSUySULDV
HVIRUoR
RXDOXJDGDVPDVRHPSHQKRHGHGLFDomR
$UPLQGR &KLFDYD LQJUHVVRX QD LQV'XUDQWH RV DQRV GH IRUPDomR IRUDP GRV HVWXGDQWHV H SURIHVVRUHV´ $ SURYD
WLWXLomR HP  SDUD FXUVDU 3VLFRORJLD YiULRV RV GHVD¿RV HQIUHQWDGRV RQGH GLVWR$UPLQGR YLQGR GR ,6&7$& XPD
&OtQLFD 0DV FRP D DEHUWXUD GR FXUVR VH GHVWDFRX R IDFWR GH WHU GH VH PXGDU LQVWLWXLomR MRYHP LQJUHVVRX QD RUGHP
GH 0HGLFLQD *HUDO HP  R 'U$U- QXPDFLGDGHFRPKRVSLWDOFHQWUDOQDDO- GRVPpGLFRVHSDVVRXFRPGLVWLQomR7RPLQGR&KLYDFDGHFLGLXPXGDUGHFXUVR WXUD R FRQWUDWR TXH KDYLD VLGR ¿UPDGR GDVHVWDVIDVHVIRUDPGHWHUPLQDQWHVSDUD
HVHJXLUFRPRVHXVRQKRGHVHU0pGLFR HUDFRPR+RVSLWDO&HQWUDOGD%HLUDSDUD RPHXFUHVFLPHQWRSHVVRDOHSUR¿VVLRQDO
(VWD GHFLVmR WHYH FRQWRUQRV SRXFR Ii- TXH IRVVH SRVVtYHO GDU VHJXLPHQWR FRP (QDGDIRLIiFLOGHVHUFRQTXLVWDGR
FHLV SRUTXH ³KDYLD YR]HV´ TXH GL]LDP R FLFOR FOtQLFR$UPLQGR D¿UPD TXH QD
TXHJDVWDULDGLQKHLURFRPRSDJDPHQWR FLGDGHGD%HLUDWHYHVHJXLPHQWRFRPRV
'HVGHVHPSUHGL]RPpGLFRIRLXPD
GDV PHQVDOLGDGHV SRLV R FXUVR H R GL- PHOKRUHVSURIHVVRUHVTXHOKHSHUPLWLUDP SHVVRD PXLWR GLVFLSOLQDGD H IRFDGD QR
SORPD³QmRVHULDPUHFRQKHFLGRVSRUTXH FRQFOXLURFXUVRHPWHPSR~WLOHVHPSDV- TXHTXHULDDOFDQoDU³(QWmRRTXHSRVVR
DLQVWLWXLomRQmRHUDFUHGtYHO´&RQWXGR VDUSRUDOJXPH[DPHGHUHFXUVR
GL]HUpTXHVHPSUHTXHXPDRSRUWXQLGD+RMHR'U$UPLQGR&KLFDYDRFXSD
$UPLQGR VHJXLX ¿UPH QR VHX VRQKR GH
de se apresentou, eu aproveitei da melhor
RFDUJRGH'LUHFWRUGRV6HUYLoRV'LVWUL&RP D LPSOHPHQWDomR GR H[DPH GH IRUPD SRVVtYHO VHPSUH DWHQWR QDTXLOR
VHUPpGLFR$SyVRLQtFLRGDVDXODVSHUFHEHXTXHWXGRRTXHVHIDODYDQmRFRQV- DFHVVR FRPR UHTXLVLWR SDUD LQJUHVVDU QD SRGHULD FRQWULEXLU SDUD R PHX FRQKHFL- WDLVGH6D~GH0XOKHUH$FomR6RFLDOGH
WLWXtD YHUGDGH 3HOR FRQWUiULR SHUFHEHX RUGHPGRVPpGLFRVYLXXPDRSRUWXQLGD- PHQWRHGHVHQYROYLPHQWR´
3HPEDGRFHQWHH0pGLFR

José Gonçalves, um estudante que se tornou empreendedor

J

RVp *RQoDOYHV IH] VHX JUDX GH
0HVWUDGR HP *HVWmR GH 5HFXUVRV
+XPDQRV QR ,6&7$&'HOHJDomR
GD%HLUD1mRIRLDSULPHLUDYH]$QWHV
OLFHQFLRXVHHP&RQWDELOLGDGHH$XGLWRULDSHODPHVPDLQVWLWXLomR

VHUFRQVLGHUDGRXPGRVPHOKRUHVHVWXGDQWHVGDLQVWLWXLomR

UDPRVGHFRQWDELOLGDGHUHFXUVRVKXPDQRVDVVHVVyULDHDXGLWRULD

Como resultado de seu empenho
GXUDQWH D VXD IRUPDomR DQLPDGR SHOR
GHVHMRGHS{UHPSUiWLFDRDSUHQGL]DGR
*RQoDOYHVDEULXXPDHPSUHVDHVSHFLDOL'XUDQWHDIRUPDomR*RQoDOYHVRE- ]DGDQDFRQVWUXomRGHSHTXHQDVHJUDQWHYH GHVWDTXH QR VHLR DFDGpPLFR QmR des empresas, denominada CGL, LIREVWDQWHRVGHVD¿RVGDFDPLQKDGD)RL 0,7$'$ VHGHDGD QD FLGDGH GD %HLUD
VHPSUHGHFDLUOHYDQWDUOLPSDURVRP- $HPSUHVDFRQVWLWXtGDHPSUHVWD
EURVHFRQWLQXDUDFDPLQKDU(FKHJRXD VHUYLoR D SHOR PHQRV  HPSUHVDV QRV

$ HPSUHVD LQLFLRX DSHQDV FRP GRLV
WUDEDOKDGRUHV D UHVLGrQFLD GH *RQoDOYHV IXQFLRQDYD FRPR HVFULWyULRV $FWXDOPHQWH D HPSUHVD HPSUHJD GR]H
WUDEDOKDGRUHVGRVTXDLVVHLVVmRWpFQLFR
PpGLRHPFRQWDELOLGDGHGRLVHPJHVWmR
GHUHFXUVRVKXPDQRVGRLVHPFRQWDELOLGDGHHGRLVDX[LOLDUHVGHHVFULWyULR8P
HVWXGDQWHTXHVHWRUQRXHPSUHHQGHGRU
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Msc. Rogério Jorge Tiago Jaime Ex estudante do ISCTAC

5

ogério Jorge Tiago JaiPHIRLSLRQHLURHP
DTXDQGR GD LPSODQWDomR
GD GHOHJDomR GH 3HPED
QR FXUVR GH OLFHQFLDWXUD
HPFLrQFLDVMXUtGLFDVHLQYHVWLJDomRFULPLQDO -i DVVXPLX R FDUJR GH 'LUHFWRU
3URYLQFLDO GH &LrQFLDV H 7HFQRORJLD H
DJRUDDVVXPHRFDUJRGH&KHIHGH'HSDUWDPHQWRGRHQVLQR6XSHULRUHP&DER'HOJDGR(VWHFRQVLGHUDDLPSODQWDomRGHVWDGHOHJDomRIRLFRPRXPEDOmR
GHR[LJpQLRSRLVSHUPLWLXTXHIXQFLRQiULRV S~EOLFRV TXH QD DOWXUD QmR WLQKDPRSRUWXQLGDGHGHGDUFRQWLQXLGDGH
GRVVHXVHVWXGRVQRSHUtRGRSyVODERUDO
SXGHVVHPRID]HU

3RUVHWUDWDUGHXPDLQVWLWXLomRQRYD
SDLUDUDPGXYLGDGDVVREUHDFUHGLELOLGDGHGDLQVWLWXLomRPDVHVWHVSURFXUDUDP
DFUHGLWDUWHQGRHPFRQWDRQtYHOGRVGRFHQWHVTXHOHFLRQDYDPSHVHHPERUDDV
VDODVGHDXODVIRVVHPDOXJDGDVHVHP
DV PHOKRUHV FRQGLo}HV FRPSDUDQGR
FRPGHKRMHTXHVmRLQVWDODo}HVSUySULDV FRP VDODV FOLPDWL]DGDV 3DUD
5RJpULRDXQLYHUVLGDGHHRORFDOTXH
os estudantes ganham maturidade,
SRLVHOHMiRFXSDYDXPOXJDUGHGHVWDque no seu posto de trabalho, mas não
VHQWLDRLPSDFWRGLVWRQDVXDYLGDGHSRLVGDFRQFOXVmRGRFXUVRVHQWLXTXH
HVWDYDHPXPDSRVLomRGHLQÀXrQFLD
WHQGRVLGRGLVWLQJXLGRFRPRRPHOKRU

Extensão Universitária
Rádio e Televisão Académica
de Moçambique

P

romover o desporto universiWiULR WHP LPSDFWR QR VXFHVVR
DFDGpPLFRDRSURSRUFLRQDUDR
HVWXGDQWHRDPELHQWHQHFHVVirio para o seu desenvolvimenWRHPRFLRQDOQRFRQWH[WRGHVSRUWLYRHVWDPRVDIDFXOWDUOKHIHUUDPHQWDVLPSRUWDQWHV
SDUD HQIUHQWDU R PHUFDGR GH WUDEDOKR
1DiUHDGR'HVSRUWRD8QL$FLQFHQWLYD
HDSRLDDSDUWLFLSDomRGDFRPXQLGDGHDFDGpPLFDQDSUiWLFDGR'HVSRUWRSDUDDOpP
GH FRPSHWLo}HV LQWHUQDV D QtYHO GH FDGD
GHOHJDomRFRQWDFRPR&OXEHVSRUW$FDGpPLFDGD8QL$FTXHDQtYHOGDSURYtQFLDGH6RIDODPRYLPHQWDDVPRGDOLGDGHV
GH)XWVDOH%DVTXHWHERODHTXLSDGHIXWVDO
FRQWDFRPSDUWLFLSDo}HVHPFDPSHRQDWRVQDFLRQDLVQDGHOHJDomRGH3HPEDWXWHOD
DHTXLSD)XWHEROFOXEHGH3HPEDTXHQHVWD
pSRFDSDUWLFLSDGRFDPSHRQDWR3URYLQFLDO

HVWXGDQWH H FRQVHTXHQWHPHQWH JDQKR
XPDEDOVDGHHVWXGRVSDUDID]HURQtvel de mestrado onde pode mais uma
YH] WHVWHPXQKDU ERD TXDOLGDGH GRV
GRFHQWHV
³&RQVLGHURKRMHDXQLYHUVLGDGHDOEHUWRFKLSDQGHXPDFDVDTXHPHUHFHEHXHHGXFRXFRPTXDOLGDGHHWRGRR
PpULWRTXHKRMHWHQKRHJUDoDVDHVWH
SURFHVVR GH HQVLQR H DSUHQGL]DJHP
GRTXDODFHLWHLID]HUSDUWH´YLQFRX
³3RU RFDVLmR GD FHOHEUDomR GR 
aniversario da universidade, deseja
SURVSHULGDGH H TXH FRQWLQXHP LQYHVWLGRQDTXDOLGDGHDWRGRVRVQtYHLV(
LQYHMiYHO TXH XPD LQVWLWXLomR MRYHP

D

XUDQWH R SURFHVVR HYRlutivo das Universidade
$OEHUWR &KLSDQGH IRL
QRWyULDDFULDomRGHXPD
XQLGDGH RUJkQLFD GH FRPXQLFDomRVRFLDOTXHYLVDPSURFHVVRGH
GLIXVmRDFDGpPLFDDFRPXQLGDGHHSHUPLWLUDYLVLELOLGDGHGDH[WHQVmRXQLYHUVLWiULD
$ 5iGLR H 7HOHYLVmR $FDGpPLFD GH
0RoDPELTXH p R H[HPSOR HVWD XQLGDGH IRL FULDGD HP  TXHP WHP FRPR
R REMHFWLYR SULQFLSDO D SURGXomR H GLVVHPLQDomR GH PDWHULDO DFDGpPLFR SURGX]LGR SHORV GRFHQWHV LQYHVWLJDGRUHV
HVWXGDQWH H GH HQWLGDGHV UHOHYDQWH FRP
YRFDomR SDUD D DFWLYLGDGH$ 7HOHYLVmR
$FDGpPLFD GH 0RoDPELTXH WDPEpP
WHP PHFDQLVPRV GH WUDEDOKR FRQMXQWR
FRPRVGLIHUHQWHVSURJUDPDVHSURMHFWRV

WHQKD LQVWDODo}HV SUySULDV LQGHIHULPHQWRGHDTXHODVUHQRPDGDVTXHFRQWLQXDP HP LQVWDODo}HV DUUHQGDGDV H
FRQGLo}HVSUHFiULDV%HPKDMDDXQLYHUVLGDGHDOEHUWRFKLSDQGH´

GHH[WHQVmRMiGHVHQYROYLGRVSHODVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRVXSHULRUQDFLRQDLVYLsando assim dar mais visibilidade a essas
LQLFLDWLYDVSRWHQFLDOL]DUVXDVIHUUDPHQWDV GH FRPXQLFDomR DPSOLDU R S~EOLFR
DWLQJLGRSRUHVVHVSURJUDPDVHHP~OWLPDLQVWkQFLDDSUR[LPDUDFRPXQLGDGH
GD LQVWLWXLomR XQLYHUVLWiULD SRU PHLR GD
H[SOLFLWDomR GRV HVSDoRV SRVVtYHLV GH
VHUHPRFXSDGRVHGDVSRVVLELOLGDGHVGH
XVRTXRWLGLDQRGRFRQKHFLPHQWRDFDGpPLFR 2 FDQDO GH WHOHYLVmR HQFRQWUDVH
GLVSRQtYHO FRP XPD JUHOKD GH SURJUDPDomR GLYHUVL¿FDGD HP WRGRV WHUULWyULR
QDFLRQDOQDSODWDIRUPDGD707DWUDYpV
GRFDQDOHLJXDOPHQWHRQOLQHHPWRGDV DV SODWDIRUPDV GLJLWDLV $ VLQWRQLD
GR VLQDO GH UDGLR SRGH VHU IHLWD QD SURYtQFLDGH6RIDODQDIUHTXrQFLD)0

Desporto

3DUWLFLSDomRGR,6&7$&QR&DPSHRQDWR1DFLRQDOGH)XWVDO
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NACIONAL
A Frelimo, através do Secretário do
Comité Central para Comunicação
e imagem e porta-voz do partido,
faz um balanço positivo dos três
anos do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo, assinalados sábado passado, 6 de
Agosto. Desde Janeiro de 2015, sobretudo nos últimos três anos, segundo Manasse, Moçambique deu
passos decisivos rumo à paz efectiva, duradoira e na reconciliação
nacional, através do processo de
Desarmamento, Desmobilização
e Reintegração (DDR) dos antigos
guerrilheiros da Renamo, a integração de alguns homens nas FDS,
sobretudo nas fileiras da Polícia da
República de Moçambique (PRM),
e a nomeação de Raúl Domingos,
líder de um partido da oposição,
para o cargo de Embaixador de
Moçambique junto da Santa Sé,
no Estado de Vaticano.

Acordo de Paz de Maputo coroa
juramento do Presidente Nyusi
- Considera Caifadine Manasse, Secretário do Comité Central para Comunicação e imagem e porta-voz da Frelimo

ANSELMO SEMGO
Email: Sengoans@yahoo.co.br

Caifadine Manasse, porta-voz da Frelimo

De acordo com o Secretário do
Comité Central para Comunicação e
imagem e porta-voz da Frelimo, o Presidente Filipe Nyusi soube, no seu juramento feito na Praça da Independência, em 2015, eleger a paz como a
chave do desenvolvimento nacional,
particularmente económico e social, e
agenda principal da sua governação.
“Sócomapazépossívelcolocaronosso país nos trilhos do desenvolvimento, e
o Presidente Filipe Nyusi teve essa visão, e
hoje colhemos os frutos”,disse.
Recuando no tempo, Caifadine
Manasse fez saber que o Presidente da
Frelimo e da República de Moçambique
começou a fazer este trabalho de busca
incessante da paz exactamente no dia
6 de Agosto de 2017, quando se deslocou, contra tudo e todos, às matas da
Gorongosa para se encontrar com o falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama, dando assim o primeiro sinal de que
está comprometido com a paz.
Nesse encontro, o Presidente Nyusi
e o líder da Renamo discutiram e acordaram sobre os próximos passos no
processo de paz, que viria a consumarse dois anos depois (6 de Agosto de
2019), com a assinatura, na capital do
país, com Ossufo Momade, do histórico Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, entre o Governo e a Renamo,
o qual foi precedido pela assinatura
do Acordo de Cessação Definitiva das
Hostilidades Militares, assinado a 1 de
Agosto de 2019, em Gorongosa.
“Na altura, os cépticos diziam que não
era possível dialogar via telefone, mas o
Presidente Nyusi habituou-nos a fórmulas mais simples e convincentes de fazer
as coisas e trazer resultados positivos”,
enalteceu Caifadine Manasse.
Por isso, o Secretário do Comité Central da Frelimo para Comunicação e
imagem e porta-voz do partido afirma
que, apesar da perturbação e tentativas
de desestabilização da região Centro,
por Mariano Nhongo, que liderava a
extinta Junta Militar da Renamo e que
viria a encontrar a morte em combate
com as Forças de Defesa e Segurança
(FDS), o balanço que se faz dos três anos
do Acordo de Paz de Maputo é positivo.

“Devemos ter em consciência que
Moçambique tem apenas 47 anos de
Independência, e nesse percurso sofreu a guerra de desestabilização dos
16 anos que destruiu todo o tecido
económico e social. Mas a Frelimo
sempre teve a visão e esteve comprometida com o bem-estar do povo e estabilidade do país, e de tudo tem feito
que estiver ao seu alcance para manter
Moçambique em paz”, afirmou.
Nessa ordem de ideias, o também
deputado da Assembleia da República
enfatizou que hoje, sob a direcção da
FrelimoedoPresidenteFilipeNyusi,incluindo com a dedicação das FDS, a região
Centro do país vive a paz, tranquilidade, e
as pessoas e bens circulam seguros.
Por isso,“o Presidente Filipe Nyusi está
de parabéns por ser um homem humilde e aquele que se preocupa com o seu
povo, e luta em todos os sentidos para
melhorar a vida dos moçambicanos”,
frisou o nosso entrevistado.
A título de exemplo, Caifadine
Manasse apontou a aprovação pela Assembleia da República e entrada em vigor da nova Tabela Salarial Única (TSU), na
Função Pública, sublinhando que, apesar
de constituir um desafio e as dificuldades
de vária ordem que o país enfrenta, o
Presidente do partido e da República
ganhou coragem e avançou na reforma
da pirâmide da tabela salarial do Estado.
E porque trata-se de uma reforma em
curso, o porta-voz da Frelimo esclareceu
que “a tabela salarial do Estado precisa
ainda de ser aprimorada, e o próprio PresidenteFilipeJacintoNyusieoseuGoverno
reconhecem os desafios que resultam da
sua implementação. Por isso, neste momento a tabela está sendo retrabalhada,
na busca de soluções que beneficiem os
moçambicanos e os funcionários públicos,emparticular”,observou.
Relativamente às situações adversas
que o país enfrenta e condicionam a
actividade do Governo, o porta-voz da
Frelimo indicou o terrorismo em Cabo
Delgado, as cheias cíclicas e ciclones, a
pandemia da Covid-19, e mais recentemente a guerra entre a Rússia e Ucrânia,
cujo impacto se manifesta através do
aumento dos preços dos combustíveis e

doscereais,econsequentementedocusto de vida no país, na região e no mundo.
“Paz é este exercício todo que o
Presidente Filipe Nyusi está a fazer,
desde o primeiro dia que assumiu
os destinos do país como Presidente
da República”, destacou, apelando à
calma dos funcionários, alegadamente
porque a breve trecho o Governo trará
as soluções necessárias para melhorar
a vida dos funcionários públicos e do
povo moçambicano em geral.
Em relação aos marcos dos três anos
do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo, Caifadine Manasse
indicou o processo de Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração dos
antigos guerrilheiros da Renamo, que
até à data já abrangeu 3.558 ex-combatentes, representando 68% do total, e 12
das16basesforamencerradasdeforma
permanente, esperando-se, contudo,
que até finais de 2022 o processo de
desarmamento e desmobilização seja

concluído, com maior ênfase na reintegração e reconciliação, em 2023.
Com efeito, o Secretário do Comité
Central da Frelimo para Comunicação
e imagem afirma que o DDR está a ser
um sucesso e a própria Renamo tem
reconhecido isso publicamente.
Igualmente, outro facto que marca
de forma indelével a passagem dos três
anos do Acordo de Paz de Maputo é, de
acordo com Caifadine Manasse, a integração dos ex-guerrilheiros da Renamo
nas FDS, sobretudo nas fileiras da Polícia
da República de Moçambique (PRM),
bem assim a nomeação de Raúl Domingos, presidente de partido de oposição
(PDD),peloChefedeEstado,paraocargo
de Embaixador de Moçambique junto
da Santa Sé, no Estado deVaticano.
“Este é sem dúvidas um grande indicativo e exemplo imensurável de que a
paz é apanágio do Presidente Filipe Nyusi, assim como a reconciliação nacional
é uma realidade no país”,enfatizou.

O nosso interlocutor referiu ainda
que “isso prova também aquilo que o
Chefe de Estado sempre tem defendido
de que ideias para a criação de estabilidade e desenvolvimento não têm cor
partidária. O Presidente Filipe Nyusi olha
para os moçambicanos como matériaprima para desenvolver Moçambique”,
sublinhou Caifadine Manasse.
Nesse prisma, realçou que a Frelimo
saúda esta nomeação porque pugna
pela unidade nacional e é uma tese de
todos os congressos, incluindo do XII
Congresso, que se vai realizar de 23 a
28 de Setembro, na Matola.
Para além disso, Caifadine Manasse
classifica a nomeação de Raúl Domingos como sendo a valorização dos
ganhos da Independência nacional
pelo Presidente Filipe Nyusi.
“Todos estes elementos provam o
apanágio e mostram o trabalho que
está sendo feito pelo Presidente Filipe
Nyusi na materialização dos ditames
da inclusão, na procura permanente
da paz e na consolidação do Estado de
Direito Democrático”, referiu.
Nesse contexto, o nosso interlocutor
recomenda aos moçambicanos para
acarinhar e consolidar a paz, como
forma de tornar-se efectiva, duradoira
e que nunca mais volte a ser perigada
pelos próprios moçambicanos.
Publicidade
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Na localidade de Cupo, em Funhalouro

Isaura Nyusi inaugura Centro de Saúde
Com a inauguração do Centro de Saúde, quarta-feira passada, pela esposa do Presidente da República, Isaura Nyusi, a população da localidade de Cupo, no distrito de Funhalouro, deixou de
percorrer cerca de 42 quilómetros para ter acesso aos serviços de saúde, na localidade de Mavume, ou 92 quilómetros, na sede do distrito de Funhalouro. Isaura Nyusi anotou que esta inauguração, testemunhada pelo ministro da Saúde, parceiros de cooperação e pela população local, constitui um marco importante na mudança de vida da comunidade, que passará a beneficiar de
assistência médica e medicamentosa no tratamento da saúde.

Trata-se de infra-estruturas resilientes, isto é, duradouras, consistentes e
resistentes aos cenários de vulnerabilidade a que todos nós estamos expostos, devido a frequente ocorrência
de eventos extremos, que vêm sendo
acentuados pelo fenómeno das mudanças climáticas.
“As infra-estruturas que hoje (quartafeira) entregamos concretizam a nossa
política de saúde, que visa, dentre outros objectivos, alargar o acesso aos cuidadosprimáriosdesaúdedequalidade,
para todos aqueles que se encontram a
residir no território nacional”,disse Isaura
Nyusi, acrescentando que está em conformidade com a Declaração da Organização Mundial de Saúde que define o
centro de saúde como o primeiro nível
de contacto dos indivíduos, da família e
da comunidade com o Sistema Nacio-

nal de Saúde.
A esposa do Presidente da República
referiu ainda que a entrega daquela
unidade sanitária concorre igualmente
para os objectivos traçados pelo
Programa Quinquenal do Governo
(20202024), que na sua prioridade três
preconiza a necessidade de assegurar
uma gestão sustentável e transparente
dos recursos naturais e do ambiente.
“Poderão perguntar o que é que o
Centro de Saúde tem a ver com a protecção do meio ambiente? A resposta
é simples. É que apenas um cidadão
saudável é capaz de se focar nas acções
de preservação ambiental e de desenvolvimento social e económico do
nosso belo país”,esclareceu Isaura Nyusi.
Paralelamente, prosseguiu a esposa
do Presidente da República,“respondemos aos objectivos da nossa Estratégia

Deputados exigem banco
para distrito de Muembe

Isaura Nhusi inahgurando Centro de Saúde em Funhalouro

Nacional de Adaptação e Mitigação às
Mudanças Climáticas (2013-2025), que
preconiza a necessidade de apostar na
implantação de infra-estruturas públicas e privadas resilientes às intempéries,
mas também a outros instrumentos
operacionais, cujos resultados, em última instância, concorrem para o alcance

dos Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável 2030”.
Explicou ainda que as obras construídas no contexto de implementação do programa local tiveram o
financiamento do Reino da Suécia
e contemplam uma maternidade e
uma casa para os profissionais que es-

tarão afectos ao Centro de Saúde e um
sistema de abastecimento de água.
Refira-se que o Centro de Saúde de
Cupo vai beneficiar directamente um
total de 1.638 habitantes desta localidade, e de forma indirecta outras centenas de cidadãos das comunidades
de Mangole e Macuacuane, na vizinha
província de Gaza.
Este Centro de Saúde irá contribuir
para a promoção dos serviços de atendimento personalizado e humanizado aos utentes, provisão do serviço
materno-infantil, bem como na prevenção de doenças como fístulas obstétricas, causadas muitas vezes pela
chegada tardia aos centros de saúde,
devido às longas distâncias que antes
a população era obrigada a percorrer.
“Com esta iniciativa estamos a
aproximar cada vez mais os serviços
de saúde primários às comunidades,
observando deste modo os compromissos assumidos pelo nosso Governo, não só de prover melhores serviços
de saúde, como também de melhorar
a resiliência das nossas comunidades
face aos desafios impostos pelas mudanças climáticas”, frisou.

Os deputados da Assembleia da República (AR), membros da Comissão
do Plano e Orçamento (CPO), instaram quarta-feira passada ao Governo
do distrito de Muembe, na província do Niassa, a envidar esforços para
a instalação de uma instituição bancária para que a população possa ter
lugar seguro para fazer as suas poupanças.
O apelo foi feito pelo presidente da
CPO, António Niquice, durante um
encontro de trabalho que aqueles

O deputado Niquice disse ser importante insistir junto das autoridades
governamentais da província para
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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)

mandatários do povo mantiveram
com os membros do Governo distrital,
tendo frisado que a falta de um banco
naquele ponto do país impede a criação do bem-estar da população.

que o processo de instalação de uma
instituição bancária, em Muembe,
possa conhecer um desfecho positivo
a breve trecho.
No encontro mantido com os

TAVERNA
(Baia Mall)
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Joseph Hanlon é jornalista Moçambique conquista medalhas nos
perigoso ao país
jogos da Commonwealth 2022
De origem britânica, mas focado nos assuntos moçambicanos, o jornalista
Joseph Hanlon, que chegou a ser banido pela Embaixada dos EUA, em
Maputo, por incoerências nas suas abordagens, é um profissional perigoso para Moçambique, com trabalho que suscita dúvidas, devido ao seu elevado nível de desinformação, numa altura em que a população moçambicana espera uma informação credível sobre o cenário que se vive em
Cabo Delgado.
Na sua mais recente publicação inglesa, o também chamado cientista social escreveu que a situação que se vive
em Cabo Delgado é uma “guerra civil”,
contrariando o que já é sabido, como
tratar-se de terrorismo, até aqui responsável pela decapitação de muita gente
inocente e destruição de importantes
empreendimentos sociais e económicos, gerando pânico que engrossou o
contingente de deslocados internos.
Hanlon escreve ainda que“após oito
meses de confronto, os grandes doadores entraram em colapso e pararam
de tentar pressionar o Governo a aceitar que as queixas locais desempenham um papel importante na guerra
civil de Cabo Delgado”.
Estas afirmações são meras criações
do jornalista, que de forma atabalhoada
tenta dar mérito às agressões terroristas
contra os moçambicanos, inventando
novas teorias que podem desviar as atenções da população e do mundo.
Na verdade, o país já sofreu de
guerra civil e dela se livrou há 30 anos,
com a assinatura do Acordo Geral de
Paz (AGP).
O que agora se está a viver, especificamente na província de Cabo
Delgado, é uma vaga de ameaça à
soberania nacional e integridade territorial, protagonizada por um grupo
de terroristas de progenitura islâmica,
com motivações não conhecidas.
Refira-se ainda que os parceiros do
paísnalutacontraoterrorismonãoestão
em colapso, porque continuam a apoiar

asForçasdeDefesaeSegurança(FDS)na
sua luta contra o terrorismo, onde contam também com o envolvimento das
forças ruandesas e da Missão da SADC
em Moçambique, a SAMIM.
Em 1996, recorde-se, Joseph Hanlon foi banido da Embaixada americana, devido à falta de profissionalismo nos seus trabalhos.
Na altura, o embaixador americano em Moçambique, Dennis Jett,
justificou o banimento do jornalista
indicando que Joseph Hanlon é um

agentes económicos e as organizações da Sociedade Civil os parlamentares ficaram a saber que decorrente da
falta de banco, os empresários têm sido
vítimas de assaltos nos quais são despojados de avultados valores monetários.
Reagindo à preocupação apresentada pelos parlamentares, a Secretária
Permanente de Muembe, Jerónima
Ricardo Huo, afirmou que o assunto
tem sido frequentemente abordado
nos encontros com o Conselho dos
Serviços de Representação do Estado
na província do Niassa.
Ela informou aos deputados que o
Banco Internacional de Moçambique
(BIM) é a instituição bancária que vai
construir a sua sucursal no distrito de
Muembe, estando já identificado um
espaço para o efeito.
Para além da falta de um banco, consta no rol dos desafios das autoridades
governamentais daquele distrito a
garantia do aumento da produção e

produtividade agrária, a melhoria dos
níveis de colecta de receitas e do reembolso do Fundo de Desenvolvimento
Distrital, o vulgo“7 Milhões de Meticais”.
No capítulo das finanças públicas, no primeiro semestre de 2022
Muembe arrecadou para os cofres
do Estado 504.079, 50 meticais de receitas próprias, de um plano anual de
1.264.364,95 meticais, representando
uma realização de 40 porcento, contra
624.391,05 meticais planificados, uma
realização de 35,2 pontos percentuais,
contra 10,170,00 meticais de 2021.
O administrador de Muembe, Cassimo Abdo, disse que no período
em referência foram reembolsados
261,456,00 meticais de um valor estimado em 421.580,00 meticais planificados, representando uma execução
de 62 porcento, contra 276.690,00
meticais do transacto ano de 2021.
O presidente da Comissão do Plano
e Orçamento da AR e a comitiva parla-

Joseph Hanlon

profissional cujo trabalho é total e
consistentemente parcial, proibindo-o
de fazer trabalhos naquela instituição
diplomática. Entretanto, 26 anos depois, o problema repete-se, desta vez
apoiando-se no caso Cabo Delgado
para desinformar, o que ao PÚBLICO
não passaria despercebido.

A delegação moçambicana na XXII edição dos Jogos da Commonwealth 2022 que decorrem na Inglaterra tem
vindo a somar vitórias e a conquistar medalhas nas diversas modalidades, particularmente no boxe, onde a pugilista moçambicana Alcinda Panguana confirmou sábado em Birmingham, a conquista da medalha de bronze da
categoria dos 66-70 quilogramas e a primeira medalha para Moçambique, desde 2014 em Glasgow, na Escócia,
quando a pugilista Maria Machongua (nos 60 Kg) venceu medalha idêntica.

Segundo o jornal desportivo
Lance, Alcinda Panguana entrou para
o ringue da Arena quatro do Centro
de Exposições com o título de vicecampeã mundial, por isso as atenções estavam voltadas para si, o que
aumentou a pressão e a vontade de
vencer neste combate, não faltou o
incondicional apoio dos moçambicanos presentes em Birmigham que
puxaram pela pugilista do primeiro ao
último minuto dos três assaltos.
Pela frente tinha a pugilista da Austrália Kaye Francea Scott campeã no
seu país na categoria dos 66-70 kg,
por isso, antevia-se um combate bastante equilibrado e foi o que acabou
por confirmar-se com as duas atletas

a baterem-se duro para chegar à final.
A australiana entrou melhor no primeiro assalto procurando dar golpes a
que Panguana tentou resguardar-se e
partir para o contra-ataque. Foi assim
que no final do primeiro round dois
juízes deram pontuação de 10 a Alcina
e três atribuíram os mesmos pontos a
Kaye, fazendo com que a australiana
estivesse em vantagem.
No segundo round a claque
moçambicana aumentou de intensidade no seu apoio, Alcinda Panguana
reagiu com uma melhor exibição,
conseguindo meter alguns golpes perante a pugilista Australiana que bem
tentou esquivar-se, mas não ao ponto
de evitar uma vantagem no assalto

para a moçambicana que conquistou
a pontuação máxima de três juízes,
fazendo com que o combate ficasse
empatado.
No terceiro assalto as duas pugilistas esmeraram-se para conseguir
ganhar o assalto, procurando lançar
golpes para pontuar, bem como
resguardar-se para evitar a derrota. O
combate foi muito intenso nesta fase,
mas a condição física dos jogadores
começou a degradar-se à medida que
os três minutos caminhavam para o
seu final.
No final os juízes tiveram que recorrer aos “split decision”, ou seja, houve
árbitros que deram a vantagem a Alcinda Panguana 3 outros a australiana
Kaye Frances Scott que venceu por 4-1.
Em masculinos, Tiago Muxanga fez
a sua estreia em grandes ringues do
boxe internacional e eliminou o pugilista olímpico camaronês, Albert Mengue Ayissi, que saiu derrotado por 5-0.
Muxanga continuou a impressionar e
merecer “standing ovation” após a reviravolta sobre o neozelandês Wendell
Stanley, garantindo a conquista da terceira medalha para o país.
No atletismo, a delegação moçambicana, sobretudo, a velocista Mocambicana Ancha Mandlate melhorou o
seu tempo nos 100 metros, ao retirar
49 centésimos de segundos do seu
anterior máximo no hectómetro.

mentar que encabeça mostraram-se
preocupados com o estado das vias
de acesso naquele distrito, tendo apelado aos dirigentes locais para envidar
esforços no sentido de garantir que as
mesmas sejam transitáveis.
Com uma superfície de 5.824 quilómetros quadrados e uma população
de 44.042 habitantes, o distrito de
Muembe tem ainda como desafios a

redução dos índices de criminalidade,
a expansão e melhoria dos serviços
públicos de saúde, educação, energia,
água e saneamento.
Para além do presidente Niquice, a
delegação parlamentar que visitou a
província do Niassa integrava os deputados Cernilde Amélia Muchanga,
Carlos Manuel, Marquita Alexandre
Loforte Jaime, Sábado Chombe, Faizal

António, Mustagibo Atimo Bachir e
Fernando Bismarque Ali.
Com a visibilidade suportada pelo
Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD), no âmbito do memorando de entendimento rubricado
com a AR, o grupo concluiu sextafeira, dia 29, o seu périplo por Niassa,
rumando depois para a província de
Nampula.
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XIBAKELA XA BUD
Faz tempo que vinha
vigiando e seguir as peugadas
deste ancião britânico, que usa
o título de jornalista para espalhar mentiras pelo mundo, sobre
Moçambique. A ideia, como
se pode adivinhar, é agravar os
problemas que o país vive hoje
e pressionar a comunidade
internacional a abandoná-lo,
porque não faz sentido, em 30
anos do Acordo Geral de Paz
(AGP), ainda falar de“guerra
civil”,logo em Cabo Delgado,
uma província que está a ser
agredida pelos terroristas.
Concretamente, de que
guerra civil está a falar? Terrorismo para si é guerra civil?
Quando é que“os grandes
doadores”, como diz, anunciaram o colapso da sua ajuda
a Cabo Delgado?
A mentira é a coisa que mais
detesto, pior quando esta vem
de um ancião, que pela sua
idade não é admissível que
minta. Por esta e outras razões,
vou aqui lhe sovar muito bem
e não se atreva a tentar lutar,
porque vou-lhe apertar o
pescoço.
Pela primeira vez na sua história, o Serviço Nacional de Migração (SENAMI) vai
realizar um recenseamento de cidadãos estrangeiros residentes em Moçambique, processo que tem como objectivo obter dados
sobre a legalidade dos mesmos no país.
O recenseamento, ainda sem data marcada, visa igualmente modernizar o sector,
segundo deu a conhecer o director-geral da
Migração, Fulgêncio Seda.
“Estamos a planificar um recenseamento
de raiz dos cidadãos estrangeiros residentes
no país, visando saber onde é que eles se localizam, qual foi o primeiro visto que deu entrada na República de Moçambique, e quais
são as actividades que eles estão a desenvolver. Esta é uma actividade de controlo da
permanência e da legalidade dos cidadãos
estrangeiros no nosso país”, explicou Fulgêncio Seda.
O recenseamento em alusão passará a ser
contínuo, sendo que se enquadra nos desafios que o Serviço Nacional de Migração se

propõe a levar a cabo no desenvolvimento
das suas actividades.
“Estamos, neste momento, a desenhar a
plataforma das informações que nós precisamos para que façam parte deste leque de
controlo que desejamos implementar pela
primeira vez no país”.
Ainda no combate à imigração ilegal, o
Serviço Nacional de Migração vai aprimorar a
sua relação com outras instituições nacionais
para travar este fenómeno que afecta vários
países.“A imigração ilegal é uma situação que
envolve, além de funcionários, outros actores
que não são do sector da migração”, frisou.
Fulgêncio Seda falava na cidade da Beira,
no âmbito de uma visita de monitoria das actividades do seu sector, na província de Sofala.
Recentemente, a ministra do Interior, Arsénia Massingue, desafiou o Serviço Nacional
de Migração (SENAMI) a moderniza-se para
melhorar a prestação de serviços e garantir
a segurança nacional, evitando a imigração
ilegal.
Publicidade

