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DESTAQUE
Anúncio do Pacote de Medidas para Aceleração Económica

Confiança do Presidente Nyusi reforçada
- E sector privado considera mais do que merecido atribuir o “Prémio Formiga”, tal como sucedeu na última CASP sobre facilitação do ambiente de negócios em Moçambique
Contrariamente ao cepticismo manifestado por alguns sectores relativamente ao real impacto do Pacote de Medidas para Aceleração Económica (PAE), última terça-feira anunciado pelo Presidente da República, para o alívio do custo de vida no país, que afecta directamente o cidadão, vários actores abordados pelo Jornal vêem as medidas com optimismo e confiança, afirmando que
vão reduzir a pobreza no país; os sectores produtivos de culturas alimentares vão aumentar a produção e produtividade, e as empresas terão conforto financeiro para aumentar os salários dos
trabalhadores.“As medidas que assentam no PAE irão reforçar, ainda, o programa do Governo, cujo desiderato é melhorar a qualidade de vida dos moçambicanos e a imagem do país a nível
internacional, onde terá que ser visto como o melhor destino para a realização de investimentos.

ANSELMO SENGO, ATÁLIA CAVELE
& HERMÍNIA MUHUMANE
Entretanto, é um facto que o custo de
vidanasfamíliasmoçambicanastornouse muito elevado nos últimos anos por
causa de vários factores, e no mesmo
período o desempenho da economia
moçambicana ficou e continua a ser afectado por sucessivos choques internos
e externos sem precedentes, que vêm
condicionando o seu ritmo de crescimento.
Um destes choques foi a suspensão
do apoio externo ao Orçamento do
Estado, motivada pelas dívidas não declaradas, que retirou mais de oitocentos
milhões de dólares por ano de recursos,
que eram instrumentais para o Estado
realizar investimentos.
Outros factores incluem a acção terrorista em Cabo Delgado, que já causou
mais de 850 mil deslocados internos, a
crise sanitária causada pela pandemia
da Covid-19 e o aumento da frequência
e intensidade dos ciclones e inundações, tendo Moçambique enfrentado
mais de nove ciclones nos últimos
quatro anos.
Essa situação tem vindo a causar perda de vidas e enormes danos a infra-estruturas públicas e privadas, com custos
anuais directos superiores a 100 milhões
de dólares americanos.
Esta conjugação de factores criou
uma conjuntura que resultou na de-

Na cerimónia que teve lugar no
Estado-Maior General, o Presidente da
República começou por patentear três
Oficiais Superiores das Forças Armadas
de Defesa de Moçambique e um da
Polícia da República de Moçambique.
Trata-se do Major-General Freitas
Norte, nomeado para o cargo de Comandante do Instituto Superior de
Estudos de Defesa Tenente-General
Armando Emílio Guebuza (ISEDEF), do
Brigadeiro Moisés Manuel Cau, para
o cargo de Vice-Comandante para a
Área Académica, e do Comodoro Patrick Luís Enessi, para o cargo de ViceComandante para a Área Administrativa do ISEDEF.
Na mesma cerimónia, o Chefe de
Estado patenteou também o Superintende Principal da Polícia da República
de Moçambique Damião Consolo
Cheia, para a classe de ComissáriosGenerais, como resultado do seu des-

Presidente da República no acto do relançamento da economia moçambicana

saceleração abrupta do ritmo de crescimento da economia e coloca uma
gigantesca pressão aos já complexos
desafios existentes na gestão financeira
do Estado, tornando mais evidente algumas fragilidades estruturais da economia do país, entre as quais os crónicos deficits orçamentais, desequilíbrios
históricos da balança de pagamento,
baixo nível de competitividade e o el-

evado nível de endividamento público.
Como resultado, o crescimento do
Produto Interno Bruto sofreu um abrandamento, passando de uma média de
7.3% por ano - entre 2006 e 2014 - para
uma média de 2.8%, nos últimos sete
anos, o que constitui um sério empecilho à habilidade do Governo realizar os
objectivos de desenvolvimento socioecónomico propostos durante a vigên-

cia do programa de governação.
O conflito na Ucrânia, despoletado
no início do ano, veio agravar a conjuntura macroeconómica mundial,
provocando pressões inflacionárias à
escala global, com sucessivos aumentos dos preços de bens essenciais, com
destaque para os produtos alimentares
e combustíveis.
É neste contexto que o Governo

Formação de forças especiais deve
estar no centro do MDN e MINT
- Recomenda o Presidente da República e Comandante-Chefe das FDS, durante a cerimónia de patenteamento de
Oficiais Superiores das Forças Armadas de Defesa de Moçambique
Para responder aos desafios actuais do país, caracterizados pelo terrorismo na província de Cabo Delgado, tráfico de seres humanos e seus órgãos, crimes cibernéticos, branqueamento de capitais, entre outros males que
ameaçam cada vez mais a estabilidade e soberania, o Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças
de Defesa e Segurança (FDS) recomendou quinta-feira, em Maputo, aos ministérios da Defesa Nacional e do
Interior a priorizarem a formação das forças especiais, incluindo nas áreas de informação e reconhecimento.
Filipe Nyusi apontou a formação de sargentos como outra prioridade que deve ser assumida pelas FDS, pois no
teatro operativo têm estado, cada vez mais, a provar a sua importância no comando intermediário das tropas,
fazendo valer o seu papel de coluna vertebral das FDS, em todos os ramos.
empenho e comprometimento com a
causa da prevenção e combate à criminalidade, nas suas diferentes facetas.
Debruçando-se sobre o ISEDEF, Filipe Nyusi fez saber ser uma instituição

que constitui um dos principais alicerces para a formação e aconselhamento
do sector da Defesa Nacional, no
cumprimento da sua missão perene
de defesa da soberania e integridade

territorial.
Referiu ainda que, como organismo
académico superior em matéria de
defesa, o ISEDEF deve liderar a investigação, consolidar o conhecimento

liderado pelo Presidente Filipe Nyusi
decidiu ajustar a sua estratégia, visando
impulsionar o relançamento da economia face a sucessivos embates, para que
desse modo possa honrar os compromissos assumidos perante o povo, no
quadro do programa de governação.
Ao avançar com este pacote estruturado de medidas de reforma o Governo coloca o sector privado no centro
da transformação económica e do
desenvolvimento do país, promove a
diversificação das actividades produtivas, ampliando as oportunidades para
a sua expansão, bem como garantir o
aproveitamento do potencial existente
e não explorado.
“Os reajustes e incentivos do Programa de Medidas de Aceleração
Económicairãocriarcondiçõesparaque
os sectores-chave da economia se desenvolvam, através da maior captação
de investimento e da criação de novos
empregos, assegurando uma melhoria
da estabilidade macroeconómica e a
sustentabilidade do sistema fiscal a médio e longo prazo”, afirmou o Chefe de
Estado. Sublinhou também que o pacote de medidas de reforma incorpora
uma forte componente de melhoria do
ambiente de negócios, da transparência e da governação, com acções específicas para aumentar a produtividade e
melhorar a dinâmica do sector público,
através de abordagens que permitam
dotar o Es- Continua nas Pags 12&13

no âmbito da procura de soluções
estratégicas face às ameaças da instabilidade do país.
“Nos desafios do momento, a segurança do país assume um carácter
transfronteiriço, onde crimes como o terrorismo, tráfico de seres humanos e seus
órgãos, cibernéticos, branqueamento
de capitais, entre outros, ameaçam cada
vez mais a estabilidade e soberania dos
Estados, onde Moçambique não é excepção”,indicou o Chefe de Estado.
Com efeito, Filipe Nyusi sublinhou
que ao sector de Defesa Nacional, em
particular a este centro de ensino e
pesquisa, são exigidos esforços adicionais para melhor abordar as ameaças
acima descritas.
De modo geral, observou, o ISEDEF,
usando das suas valências, é chamado
a ser cada vez mais proactivo na prestação dos serviços necessários ao Estado.
“O ISEDEF é convidado a minis-
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Falando na província de Manica
para os membros e simpatizantes
do partido e ao povo moçambicano, em geral, onde esteve em visita
de trabalho de três dias, que terminou quarta-feira, o Secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, qualificou o Presidente da República,
Filipe Nyusi, de um homem pragmático, bastante visionário e atento a soluções estruturantes dos
problemas de desenvolvimento
económico e social do país. Sobre
o périplo de três dias, Roque Silva
disse que saía de Manica satisfeito
porque testemunhou o crescimento económico e social da província,
e pela vitalidade do partido a diversos níveis

No âmbito do Plano de Aceleração e Estímulo à Economia

lação de Manica ganhou a consciência
de que só com o trabalho é que se
pode superar as dificuldades.
"A província avançou muito na agricultura e pecuária, mas também está
preocupada em explorar o potencial
que tem noutras áreas. Estamos certos
de que Manica está no caminho certo
e vai superando passo a passo aquilo
que são as grandes carências que sempre a caracterizaram", enfatizou.
No entanto, no primeiro dia da visita
a Manica, Roque Silva orientou encontros com os órgãos de base do partido,
organizações sociais e personalidades
influentes para junto destes com-

preender o grau de preparação do XII
Congresso, as dinâmicas de desenvolvimento e reiterar a necessidade da
contínua promoção da paz e reconciliação nacional.
Neste encontro, o SG da Frelimo
saudou a realização com tranquilidade
das conferências eleitorais locais, facto
que demonstra que os membros do
partido, em Manica, acataram devidamente a mensagem de que este constitui um momento ímpar de consolidação da unidade e coesão internas
no seio do partido.
Nesse contexto, apelou para que
os órgãos locais do partido, recentemente eleitos (células e círculos), exerçam de forma activa o seu papel
social no seio da comunidade em que
estão inseridos, contribuindo para a
solução dos problemas que afectam
as comunidades, mobilizando a população para o trabalho, aumento da
produção e da produtividade, actos
que concorrem para o melhoramento
das condições de vida do povo e da
continuidade da Frelimo como partido garante da estabilidade social e
económica do país.
Aos líderes religiosos e comunitários, Roque Silva enalteceu o seu papel
na promoção da paz, na solidariedade
de moçambicano para moçambicano, moralização da sociedade, promoção de valores de cidadania e no
amor ao próximo.
Por outro lado, destacou o papel desempenhado por estes na fase crítica
da Covid-19 e no actual cenário crítico
da violência terrorista em Cabo Delgado, tendo os encorajado a continuar.
Entretanto, ainda neste encontro,
as lideranças comunitárias de Manica
deixaram saber que estavam preocupadas com os baixos salários que
auferem e com a morosidade na disponibilização dos fundos outrora prometidos à população visando conter o
impacto da Covid-19. Os líderes religiosos queixaram-se da alegada soltura
imediata de criminosos e entrada massiva de cidadãos estrangeiros no país.

aplicadas na prática quotidiana, geram
melhor compreensão de fenómenos
e ameaças, bem como o novo conhecimento”, frisou.

Refira-se que volvidos vários anos
de funcionamento da instituição e em
face da multiplicidade de novas exigências, o Presidente da República e
Comandante-Chefe das FDS explicou
que viu a necessidade de refrescar e
fazer a rotação dos seus quadros.
Para o efeito, o Presidente da
República, no uso das competências
exonerou, através de despacho presidencial, Samuel Luluva, do cargo de
Comandante do Instituto Superior de
Estudos de Defesa Tenente-General
Armando Emílio Guebuza, David Roai
Koriasse Munongoro, do cargo de
Vice-Comandante do Instituto Superior de Estudos de Defesa TenenteGeneral Armando Emílio Guebuza, e
o Tenente Freitas Norte, do cargo de
Vice-Comandante da Academia Militar Marechal Samora Machel.
Num outro despacho presidencial
separado, Filipe Nyusi mandou à reserva
o Brigadeiro Albino Gabriel Mandlate.

Presidente Nyusi é pragmático
e visionário
- Classifica o Secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, durante a sua visita de três dias à província de Manica

BENEDITO COBRISSUA
beneditoantoniocobrissua@gmail.com

Recorde-se que o Presidente da Frelimo e da República, Filipe Nyusi, lançou
terça-feira, na capital do país, o pacote
de Medidas de Estímulo à Economia.
No evento, presenciado por membros do Governo, sector privado, associações económicas, Sociedade Civil,
representantes dos parceiros de cooperação para desenvolvimento, Filipe
Nyusi fez saber que Moçambique tem
muito para dar certo e anunciou vários
incentivos fiscais, como por exemplo a
redução da taxa de IVA para 16%, a isenção do IVA na importação de factores de agricultura e energia, a redução
da taxa de IRPC de 32 para 10%, na
agricultura, aquacultura e transportes,
a redução para metade de impostos
na agricultura e transportes urbanos,
com mais de 20 postos de trabalho
permanente, e a simplificação de repatriamento de capitais.
Anunciou ainda o fortalecimento à
exportação, incluindo a alocação de
10% das receitas fiscais para o desenvolvimento das províncias com exploração de recursos naturais, a criação
de um fundo de garantia mutuário
para apoiar a banca nacional para os
juros de dívidas bancárias às PMEs
e introdução de misturas aos com-

trar cursos que municiam aptidões
aos quadros superiores do sector de
Defesa Nacional, e não só, de modo
a terem a ferramenta necessária que
lhes habilite a antecipar actos atentatórios à soberania e à nossa integridade territorial”, instou o governante,
realçando ainda a imperiosidade de
ser igualmente o repositório ou a massa pensante das Forças Armadas.
“Deve ser o centro onde se gere
o pensamento estratégico para as
Forças de Defesa e Segurança (FDS),
obedecendo a lógica científica, conjugada com a síntese do conhecimento
próprio que o nosso corpo de oficiais
vai adquirindo para o bem das nossas
Forças Armadas”, recomendou.
Deve igualmente, e de forma permanente, contribuir para a elevação
da capacidade das Forças Armadas
de Defesa de Moçambique, num
exercício contínuo de interacção e
cooperação com as outras instituições

SG da Frelimo na sua visita à Manica

bustíveis.
Emfacedestasmedidas,oSGdaFrelimo convidou a população de Manica
e todos os moçambicanos a tirarem
proveito das medidas aprovadas pelo
Presidente Nyusi, devendo para isso
cada um fazer a sua parte.
Para Roque Silva, “esta corajosa e
valiosa decisão tomada pelo Governo
sob a liderança do Presidente Nyusi
vai contribuir para atrair mais investimento nacional e estrangeiro, melhoria do ambiente de negócio, facto
que irá concorrer para a aceleração
da economia nacional, aliviando por
consequência a tendência do elevado

custo de vida”.
Sobre o périplo de três dias, Roque
Silva disse que saía de Manica satisfeito
porque testemunhou o crescimento
económico e social da província e pela
vitalidade do partido a diversos níveis.
Na ocasião, o SG da Frelimo referiu
que apurou no terreno a determinação da província em realizar os eventos internos rumo ao congresso, num
clima de cordialidade e que os órgãos
do partido assumem o sentido de que
acima da Frelimo não há outro interesse e estão focados no fortalecimento e
consolidação da coesão e união.
Destacou igualmente que a popu-

Chefe do Estado no acto de patenteamento de novos oficiais das FADM

de Defesa e Segurança para que se
garanta a permanente coordenação
e inter-operabilidade dos actores de
Defesa e Segurança.

“Por isso orientamos para que flexibilize a instalação e funcionamento do
centro de investigação do ISEDEF que,
com base na ciência e na arte militar,
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Em resultado de violação do acordo de subvenção

EISA na lista negra dos doadores
- O facto já está a criar um embaraço que obrigou a organização africana a despedir todo o seu pessoal em Moçambique e fechar o escritório
- No país, o EISA fazia trabalhos sólidos, que tinham como principais actores activistas sociais de grande gabarito, como Egídio Gwambe, Domingos do Rosário e a advogada Ana Sénia Sambo
No âmbito do trabalho de monitoria de funcionamento das Organizações da Sociedade Civil (OSC) que o PÚBLICO decidiu levar a cabo, para influenciar o debate sobre o real papel das organizações nacionais, um relatório de doadores foi enviado à Redacção deste semanário, contendo informações não muito boas para o futuro do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em
África (EISA), uma organização muito pujante no continente, incluindo em Moçambique e junto dos doadores. É que, depois de denúncias sobre a ingerência da organização, a Agência Sueca
de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (ASDI), uma das quatro financiadoras do EISA, encomendou uma auditoria forense da Ernst & Young (EY) que constatou várias situações
fraudulentas na utilização dos fundos doados.

MIGUEL MUNGUAMBE
Email: mmunguamb@yahoo.co.mz
Com efeito, o actual ambiente de relacionamento entre o EISA e parte dos
seus doadores não é dos melhores. No
caso de Moçambique, por exemplo, os
doadores decidiram parar de financiar
os programas da organização e, como
consequência, o EISA demitiu todo o
seu pessoal e fechou o seu escritório
em Maputo.
O encerramento do escritório do
EISA é de facto um claro indicativo de
que esta organização já não existe no
país, onde fazia um trabalho sólido,
contando com um pessoal altamente
qualificado, como Egídio Gwambe,
Domingos do Rosário e a advogada
Ana Sambo.
O encerramento do escritório de
Maputo acredita-se que foi o culminar
de uma auditoria forense que constatou várias situações fraudulentas nas
contas da organização, o que ditou
a inclusão do EISA na lista negra dos
doadores ocidentais e o consequente
despedimento dos seus colaboradores.
RECONTAGEM DOS FACTOS
Os contornos que levaram os doadores ocidentais a colocarem o EISA na
lista negra começam com um acordo
de subvenção.
A Embaixada da Suécia, em Maputo, assinou um acordo de subvenção
com o seu parceiro de implementação, o EISA, para apoio ao programa
“Capacidade dos Intervenientes
mais fortes no processo eleitoral de
2018/2019 em Moçambique”.

Mette Sunnergren, embaixadora da Suécia em Moçambique

A contribuição total da Suécia para o
programa foi de 35 MSEK. O objectivo
desse programa era apoiar o processo
eleitoral de 2018-2019, através de um
maior envolvimento de todos os intervenientes eleitorais no processo.
Segundo o programa, este objectivo seria alcançado através de um
papel efectivo desempenhado pelos
partidos políticos na governação e
monitoria eleitoral, de um quadro legal e institucional melhorado para as
eleições, bem como de um envolvimento cívico forte no processo eleitoral.
Sucede que enquanto decorria a
implementação do aludido programa,
a Embaixada da Suécia no país ia

recebendo denúncias, desde Maio de
2018 a Junho de 2019, relacionadas
com os “potenciais subornos, nepotismo, uso indevido de fundos nos recrutamentos, uso de consultores, salários
e deslocações, bem como despesas
de representação do dirigente do EISA.
E porque nada se fazia para reprimir
o comportamento antiético dos representantes do EISA, em Novembro de
2019 outras denúncias foram reportadas à embaixada, com alegações semelhantes, apontando também para
a mesma organização.
A persistência de denúncias acabou
merecendo a atenção da ASDI que, desta vez, não demorou em encomendar

uma auditoria forense realizada pela
ErnstYoung (EY) às contas do EISA.
AUDITORIA FORENSE
A auditoria forense teve como objectivo apurar se os fundos da ASDI
foram ou não afectados por actividades irregulares ou fraudulentas durante o período de Janeiro de 2019 a
Dezembro de 2020, no que diz respeito à suspeita de subornos, nepotismo,
por exemplo, em nomeações para
vagas, utilização indevida de fundos,
por exemplo, em recrutamentos, uso
de consultores, salários e deslocações
e custos de representação.

Considerando os objectivos gerais
estabelecidos nos Termos de Referência (ToR) para a auditoria forense, investigou-se ainda a potencial tendência
de má conduta e violação dos requisitos dos acordos e/ou das políticas e
procedimentos da organização, no
decurso da execução de tarefas por
parte de pessoal específico; o risco de
nepotismo e má utilização de fundos,
por exemplo, no recrutamento, utilização de consultores, salários (incluindo
bónus e benefícios) e deslocações, e a
suspeita de má gestão no âmbito do
projecto, relacionada com o incumprimento do acordo de subvenção,
incluindo os seus anexos e/ou regras e
regulamentos internos.
A ideia de auditoria era na verdade
identificar com e por quem poderiam
ter tido origem as possíveis práticas irregulares e fraudulentas, e descobrir
se haveria algum montante perdido
devido às práticas corruptas.
Nomes sonantes como o da consultora responsável Jennifer RockBaley, Erik Skoglund, Lena Hedenberg,
Beatriz E. Muchanga e Enoque U.
Ngomane integraram a investigação
que trouxe uma realidade chocante
daquela que, pela sua atitude crítica,
era suposto que fosse íntegra e transparente na sua actuação.
DAS CONCLUSÕES
Da investigação feita pela EY não
foram constados quaisquer esquemas
de subornos, tal como descrito nos
relatórios dos denunciantes. No entanto, identificou-se a ocorrência de nepotismo e má utilização de fundos no
âmbito do EISA, tendo os relatórios
Publicidade
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O XII Congresso da Frelimo, agendado para os dias 23 e 28 de
Setembro, na Matola, incluindo os
pleitos eleitorais de 2023 e 2024,
estão a movimentar a Associação
dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLIN). Para o
efeito, o Secretário-geral da associação, Fernando Faustino, visitou
sábado passado a cidade de Maputo e interagiu com os veteranos
da Luta de Libertação Nacional,
incluindo membros do partido
e das suas organizações sociais,
nomeadamente a Organização
da Mulher Moçambicana (OMM)
e a Organização da Juventude
Moçambicana (OJM).

XII Congresso da Frelimo
movimenta ACLLIN
- E Fernando Faustino esclarece que “a grande preocupação do presidente Nyusi não é o terceiro, quarto nem
quinto mandato, mas sim de acabar com os terroristas em Cabo Delgado, acabar com a fome e pobreza, com o
custo de vida em Moçambique…”
das eleições do próximo ano de 2023
e de 2024.
Nas eleições marcadas para o
próximo ano serão eleitos os presidentes dos conselhos autárquicos e em
2024 os deputados da Assembleia da
República, governadores provinciais e
o Presidente da República.
Sobre este engajamento naqueles
eventos, Fernando Faustino fez saber
que a ACLLIN está preocupada em a
Frelimo e os seus candidatos saírem vitoriosos e bem nas próximas eleições.
Com efeito, Faustino observou que
os combatentes da Luta de Libertação
Nacional são os grandes protagonistas
da Frelimo.

ANSELMO SENGO
Email: sengoans@yahoo.co.br
Falando à imprensa, Fernando Faustino explicou que a sua visita à capital
do país estava inserida no acompanhamento do grau de implementação
das decisões saídas da conferência
nacional da ACLLIN, realizada em Abril
último, na Matola, dos preparativos e
engajamento dos veteranos rumo ao
XII Congresso da Frelimo, assim como

SG da ACLLIN, Fernando Faustino

Referiu ainda que “são protagonistas porque em 1962 foram eles que
criaram a Frente de Libertação de
Moçambique, em 1964 iniciaram com
a Luta Armada de Libertação Nacional, em 1974 assinaram o Acordo de
Lusaka e, porque em 1975, sob o comando do Presidente Samora Machel,
proclamaram a independência total e
completa de Moçambique. Portanto,
nós somos os grandes protagonistas,
por isso estamos preocupados que
tudo corra bem”.
Ainda no encontro de sábado, a ACCLIN avaliou também o grau de implementação, a nível da capital do país, da
Lei do Combatente, que fixa alguns direitos, como por exemplo a pensão de
sobrevivência, projectos económicos,
assistência médica e medicamentosa,
incluindo o acesso a bolsas de estudo
pelos seus filhos.
Em relação à iniciativa da OJM de
propor e apoiar um hipotético terceiro
mandato do Presidente da Frelimo e
da República na liderança do partido,
o SG referiu que a ACLLIN distancia-se
do assunto porque na reunião do Comité Central, recentemente realizada
na Matola, não foi objecto de debate.
“A preocupação do Presidente
Nyusi não é o terceiro, quarto nem o
quinto mandato”, afirmou Fernando
Faustino, sublinhando de seguida que
“a grande preocupação do Presidente
Nyusi é de acabar com os terroristas
em Cabo Delgado, acabar com a fome
e pobreza, com o custo de vida em
Moçambique e com os bandidos em
todos os cantos. Esta é que é a grande
preocupação do Presidente Nyusi”.
Ademais, o Secretário-geral da ACCLIN esclareceu que “o Presidente Nyusi nunca manifestou esse interesse.
Perguntem à OJM onde se inspirou
para falar isso”.

Combatentes de luta de Libertação Nacional engajados na preparação do XII Congresso

dos denunciantes sido identificados
como parcialmente fundamentados.
Aliás, conforme o resumo das conclusões e observações, a auditoria constatou também a violação do acordo
e/ou políticas de subvenção, com
cinco ocorrências de documentação de
apoio incompleta para despesas relacionadas com procurement, actividades
de empregados, deslocações e outras
despesas. “Isto constitui uma violação
do acordo com a ASDI e não se compadece com a política da EISA”, anotam
os auditores que, igualmente, apontam
ter constatado seis casos em que não
foram seguidos os procedimentos de
procurement que não concordam com
a política do EISA, estando duas destas
seis aquisições relacionadas com uma
violação do acordo com a ASDI.
Os auditores constataram ainda

que vezes sem conta eram efectuados
pagamentos bancários sem dois signatários, o que constitui uma violação
do acordo com a ASDI e que não se
compadece com a política do EISA.
Os auditores avançam também terse identificado um exemplo indicando
actividade irregular e/ou fraudulenta
relacionada com potencial nepotismo,
em que um procedimento de contratação de um consultor seleccionou o
preço mais elevado sem justificação. O
consultor, referem os auditores, trabalhou no mesmo painel de televisão que
é o representante do EISA, onde aparecia a comentar sobre vários assuntos
políticos da actualidade moçambicana.
Mas indo mais a fundo, especificamente no caso de Moçambique, o
relatório fala de utilização indevida de
fundos para despesas de deslocação

com documentos de apoio incompletos. Denuncia também a falta de procedimentos de procurement e preços
excessivos, o que constitui uma má
utilização de fundos doados pela ASDI.
Segundo a auditoria forense, a
documentação de apoio incompleta
indica uma violação do acordo com a
ASDI, indicando consequentemente
que o programa foi mal gerido em
relação às compras, custos relacionados com práticas corruptas, utilização
indevida de fundos doados.
Para custos relacionados com práticas corruptas constatou-se um montante de 75,6kUSD devido à violação
do acordo, incumprimento da política,
preços excessivos e indicação de nepotismo. O prejuízo financeiro destes
custos é de 75,6 kUSD.
Por má utilização de fundos e in-

cumprimento da política do EISA e do
acordo com a ASDI constatou-se um
montante de 352,3kUSD, dos quais o
prejuízo financeiro é de 342,8kUSD, de
acordo com o relatório dos auditores.
No capítulo de não cumprimento
da política, dos 320kUSD, o prejuízo
financeiro foi de 311,1kUSD; a violação
do acordo e incumprimento da política,
onde dos 29,3kUSD o prejuízo financeiro esteve na ordem de 28,7kUSD e,
por último, a utilização indevida de fundos, sem respeitar a política, violando-se
o acordo, com um prejuízo financeiro
na ordem de 3kUSD.
OUTRASVIOLAÇÕES
Foi igualmente constatada uma violação do orçamento no caso de duas
compras superiores ao orçamento no

valor de 56 kUSD.
A documentação de apoio incompleta para custos e aquisições mostra
uma não aderência a uma boa gestão
financeira no EISA.
O actual ambiente de controlo interno do EISA indica que existe um risco
significativo de que os procedimentos
de procurement e compras não obedeceram as políticas do EISA.
A título de exemplo, os salários do
EISA em Moçambique chegaram a ser
17-46% mais elevados comparativamente a outra organização em África
com papéis semelhantes.
A proporção de custos atribuída aos
quatro doadores do EISA não esteve
de acordo com a doação dos doadores no decurso do ano 2019, situando-se as diferenças entre 0,2 e 1% para
cada doador.
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Editorial Não confundam Constituição com a Bíblia!
Confundir a Constituição da
República com a Bíblia ou com o Alcorão seria, na verdade, o pior erro que
uma pessoa normal e devidamente
esclarecida tinha que evitar sempre.
Isto porque, se a Bíblia e o Alcorão são
livrosquenãopodemsofreralterações,
por uma questão meramente divina, o
mesmo já não se pode dizer em relação à Constituição que, sendo um documento produzido pelo Homem para
servir a sociedade, havendo razões de
fundo que o justifiquem, a mesma
pode ser alterada, em função dos
avanços registados, quer no campo
político, quer na economia nacional,
mas sem prejuízo para o interesse do
Estado e da sociedade.
A Constituição estabelece a forma
de organização e funcionamento
do Estado, bem como reconhece os
direitos, deveres e liberdades fundamentais dos cidadãos. A Constituição
é a Lei fundamental do nosso Estado
e serve como base de todas as leis que
existem em Moçambique.
Desde a primeira República, proc-

O Canhão

RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)
E-mail: r823812091@gmail.com
Fingir que tudo anda bem no lar isso
não dá, vai-te prejudicar futuramente.
Vale a pena falar do que viveres com
nó no coração, ou até na garganta,
desde que saibas aonde e a quem falares. Há casais que fingem que no lar
tudo tá-se bem, mas na verdade o nível
de relacionamento bate mais que a
fúria do Tsunami. Quero com isto dizer
que muitos casais têm um relacionamento aparentemente bom, de fora,
e de dentro da casa zero, não se falam,
não partilham a mesa, muito menos a
cama, mas sempre estão juntos como

lamada a 25 de Junho de 1975, até
aos dias de hoje, a Constituição da
República sofreu várias transformações e acreditamos que não será
desta vez que a mesma deixará de sofrer, só porque algumas correntes de
opinião entendem que não se deve
alterar, ignorando por completo as
várias razões de fundo que impõem
essa alteração.
Essas correntes, como se pode
adivinhar, pretendem empurrar, por
via disso, o actual regime detido pela
Frelimo ao descrédito, por não ter prevenido certos problemas, alterando a
Constituição.
A primeira Constituição, como devem saber, entrou em vigor à data da
Independência nacional, fruto da Luta
Armada de Libertação Nacional, que
devolveu ao povo moçambicano os
direitos e liberdades fundamentais.
A Constituição de 1975 vigorou por
quase 15 anos, período durante o qual
o país conheceu várias transformações
que obrigaram, em 1990, à introdução
de uma nova Constituição, com algu-

mas alterações no seu texto.
Uma das inovações que a segunda
Constituição trouxe foi o Estado de Direito Democrático, alicerçado na separação e interdependência dos poderes
e no pluralismo, lançando os parâmetros estruturais da modernização,
contribuindo de forma decisiva para a
instauração de um clima democrático
que levou o país à realização das primeiras eleições multipartidárias.
Depois disso, em 2004, a Constituição da República voltou a sofrer uma
nova transformação, muito propriamente para acomodar o capítulo de
descentralização, que iniciou com a
realização das primeiras eleições autárquicas, em 2008.
Com o decorrer do tempo, sobretudo na vigência do actual Executivo,
liderado por Filipe Nyusi, foi constatado que no pacote de descentralização
os administradores distritais podiam
também passar por um sufrágio e,
assim, em 2018, a Constituição da
República foi novamente alvo de alteração para acomodar a ideia.

Viver de fingimentos!
de irmãos se tratasse.
Há diversas razões para que um
casal deixe de ter um relacionamento
saudável, porém, simplesmente dizer
que viver de aparência nem sempre é
uma definição tão simples. Até porque
existe um motivo para as pessoas permanecerem juntas. Na maioria das
vezes considera-se um casamento de
aparência o relacionamento conjugal
que é inexistente. O desrespeito e a
desunião entre ambos contribuem
para o desentendimento e começa a
nascer a vivência por aparências (fingimento).
As pessoas que nos conheciam
e viam de fora nos admiravam, mas
a realidade era outra. Há gente que
até diz que o grande exemplo está ali
naquele casal vizinho. É exemplo que
o casal transporta de fora e não é tão
real como podemos imaginar. Trata-se
de uma aparência, pois, mesmo em
meio aos problemas, o casal continua
fechado e sem dar a entender que
no lar há problemas. Existem aqueles
casais que discutem seus problemas
na rua e até nas barracas. Batem-se na
rua e meia volta estão a se beijar, a sorrir de felicidade. Este comportamento

é bom, mas também não.
Aliás, o casal que vive de aparência
complica-se mais. Vencer o problema
não é impossível na vida, uma vez
que existem outras soluções além do
divórcio. Existe um motivo para as pessoas permanecerem juntas, então, o
melhor a fazer é buscar a fundo o entendimento das mágoas e recomeçar
a relação.
Assim e deste modo, aproximem às
pessoas que mais respeitam. Se não
existem essas pessoas podem recorrer à Igreja, pois Deus faz tudo para o
bem dos seus filhos. Nos encontros de
amigos, da Igreja e até de família vocês
podem receber boas orientações de
como proceder para obter sucesso
nesta área em que há tanto sofrimento. O segredo do sucesso é o diálogo,
a união, amor, sentimento, fidelidade,
humildade, sabedoria, inteligência,
paciência, e não deixar a sua carametade sofrer. Para as pessoas que me
conhecem podem testemunhar isso.
Passei dessas fases, graças a paciência
que minha esposa teve, sinal de amor.
Hoje estamos juntos e peço aos caros
leitores com problemas similares para
seguirem este conselho.

Neste momento, de forma parcial,
o debate gira em torno de realização
das primeiras eleições distritais, que
deverão decorrer em simultâneo com
as gerais e legislativas.
Nos debates, o primeiro prognóstico não esconde o risco de as eleições
distritais virem a encarecer o processo,
numa altura em que o país, mesmo
para acolher as já conhecidas eleições
(autárquicas, legislativas e presidenciais), tem-se debatido muito com a
questão de insuficiência de verbas,
facto que poderá se agravar mais ainda com a convocação de eleições
distritais.
Entretanto, mesmo cientes desse
risco, existem vozes, e não poucas, a
defender a realização de eleições distritais, com fundamento na Constituição de 2018 que acomoda as eleições
distritais, a partir de 2024.
Uma vez previstas na Constituição
da República, tais vozes defendem que
as eleições distritais terão que acontecer, porque são de lei, esquecendo que
essa lei, diferentemente da Bíblia e do

Alcorão, que são obras divinas, foi feita
pelo Homem para servir a sociedade
e pelo Homem pode ser alterada em
função das exigências.
O debate sobre a necessária revisão
da Constituição da República não
pode ser feito de forma isolada, onde
cada um que achar aparece a expressar as suas ideias sobre o assunto. É um
debate que deve merecer a atenção
de todos os actores sociais, a começar
pelos representantes das Organizações da Sociedade Civil (OSC), os partidos políticos com ou sem assento na
Assembleia da República (AR), deputados, empresários, jornalistas, entre
outros actores da sociedade.
O debate sobre a necessária revisão da Constituição da República
não pode ser visto como obra da iniciativa do Presidente da República,
que até apelou, de forma clara, na
recente Conferência Nacional sobre
Descentralização, para uma reflexão
exaustiva em torno da realização de
eleições distritais e consequente revisão constitucional.

Ficha Técnica
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Sapiência

BENJAMIM ALFREDO (PhD)
E-mail: ba@balfredo.com
O Mundo atravessa um momento
particularmente difícil, senão mesmo
conturbado, devido a várias crises,
calamidades, guerras, doenças pandémicas e endémicas, entre outras
várias confusões políticas que colocam
em causa a vida humana na terra. Parece que muitos ainda não se aperceberam que aTerra é o único Planeta que
o ser humano pode habitar. Se porventura algo de grave acontecer era uma
vez o Planeta Terra. A dinâmica da vida
humana, influenciada pela ambição de
riqueza desenfreada, aliada ao facto de
nos últimos tempos a diplomacia internacional parecer estar a colapsar, coloca
em causa as relações internacionais. As

Mão na Massa

RUI DA MAIA (Gestor de Engenharia) E-mail: damaia.rui59@gmail.com
Estamos na porta de entrada da
próxima campanha agrícola. Dentro
de 30 dias os nossos dirigentes vão
fazer aquilo que sempre fizeram: um
discurso de lançamento da época
agrícola com promessas de aumento
de produção e da produtividade. Mas
nada vai ser dito sobre as promessas
das campanhas agrícolas anteriores.
Assim nunca saberemos o que correu
bem e precisa ser reforçado, não partilharemos nada sobre o que correu mal
e precisa ser descartado. Faremos novas promessas em língua portuguesa
sem que isso seja traduzido para as
línguas nacionais e naturalmente os
camponeses ficarão indiferentes ao
que vamos prometer porque nem
sequer vão entender o que estamos a
prometer, não vão entender o que esperamos que seja o papel deles e não
vão entender as possibilidades que
existem para eles participarem nem
os recursos que serão colocados à sua
disposição para participarem.
Este ano agrícola vai ser complicado

Relações internacionais em vias de crise? (1)
crises políticas e guerras que vão acontecendo e perdurando e que não têm
solução a curto prazo agravam ainda
mais a situação e colocam em desespero todo o Mundo.
Por exemplo, a guerra da Rússia
com a Ucrânia está a demonstrar que a
diplomaciainternacional não está a funcionar como deve ser. Sobre esta matéria muito se pode dizer, tendo em conta
os posicionamentos renitentes e sem
qualquer sinal de diálogo construtivo,
por parte dos diplomatas dos dois beligerantes, da NATO, da União Europeia e
dos Estados Unidos da América. Os diplomatas, com os seus posicionamentos,
vão aquecendo cada vez mais a panela e
a guerra está a conhecer uma incógnita
quanto ao seu fim. O mais grave é o accionamento de blocos belicistas, que ao
invés de contribuir para o amainar da
guerra, tendencialmente contribuem
para o seu recrudescimento. Em face
disso, algumas economias europeias,
no lugar de atingirem os objectivos
que auguravam com as sanções que
juntamente com os Estados Unidos
da América aplicaram à Rússia, estão a
enfrentar graves crises, principalmente
em relação aos bens alimentares, com

realce para os cereais e combustíveis. Os
países menos desenvolvidos, no caso
concreto os africanos, estão a ser forçados a um processo de rendição política
e económica sem precedentes, e, em
última instância, obrigados a capitular,
colocando em causa as suas soberanias. A crise alimentar e de combustíveis
constitui hoje uma das grandes crises
que demonstra que o Mundo caminha
sem dúvida para uma nova ERA de
submissão ao capitalismo exacerbado,
em que as potências militares mundiais
pretendem fazer valer a sua hegemonia. Se as crises económicas e sociais do
passado recente e as várias guerras frias
colocaram o Mundo perante um desafio sério e penoso, desta vez a situação
é muito mais séria. Cada vez mais fica
claro que afinal as grandes potências
enquanto fingiam que apoiavam os
países pobres, em silêncio estavam
a armar-se, e, hoje, podemos assistir
o desfile de material bélico de última
geração a ser usado na Guerra Rússia –
Ucrânia, com uma previsão de efeitos
nefastos para a Humanidade. Tanto os
beligerantes como os que fomentam a
guerra não têm sido severamente criticados pelas organizações humanitárias

internacionais pelos efeitos nefastos
que causam aos países pobres. A guerra está a consumir mais de 5 biliões de
dólares por dia, valor que qualquer país
africano se tivesse daria para resolver
em grande medida os seus problemas
económicos e sociais durante o período de um ano. O extermínio de várias
pessoas indefesas, a sua utilização
como escudos humanos e a destruição de infra-estruturas nesta guerra
demonstram que o Mundo enlouqueceu. Mais grave ainda é o facto de esta
guerra estar a colocar em causa as relações internacionais e a soberania dos
vários países africanos que lutam por
encontrar alternativas para resolver
os problemas da crise alimentar e de
combustíveis que se vive no Mundo.
Se há bem pouco tempo com o eclodir da Covid-19 especialistas e analistas
dos países desenvolvidos apresentaram estudos que demonstravam que
a África teria muitas mortes em virtude
daquela calamidade, a bala saiu-lhes
pela culatra, pois os números demonstraram o contrário. Aqui importa referir
que Deus foi africano, pois protegeu
este continente, pese embora os diversos problemas que o mesmo enfrenta.

Mesmo com a pobreza extrema, a
miséria, a fome, conseguimos minimizar o impacto nefasto da Covid-19. No
meio de grandes dificuldades para a
sua sobrevivência, os países africanos
lutam por conseguir apoios e estabelecer relações com os Estados que lhes
podem ajudar a sair da crise. Eis que
surge a Sra. Linda Thomas –Greenfield,
Embaixadora norte-americana nas
Nações Unidas, com palavras ameaçadoras, de ingerência nos assuntos
internos dos Estados africanos e colocando em causa as suas soberanias,
dizendo que se algum país africano
comprar o combustível da Rússia há
de sofrer consequências. (!?). Come on!
Ameaçou os países africanos, e certamente que a sua agenda foi bem
preparada com o objectivo de colocar
em risco as relações internacionais e a
soberania dos Estados africanos. Algumas vozes apareceram a defender que
não se devia questionar as palavras da
dita diplomata, e alguns disseram que
era preciso ter muito cuidado, pois
Moçambique não pode levantar a voz
porque depende muito dos apoios
do Ocidente e dos Estados Unidos da
América, etc., etc. etc.

A engenharia da próxima campanha agrícola
em todo o mundo. Nos demais países
não haverá suficiência de semente de
cereais, leguminosas e oleaginosas,
faltarão fertilizantes porque isso, ou vai
ficar mais caro ou vai ser retido na Ucrânia e na Rússia. Também não sabemos
se haverá diesel suficiente para a agricultura, agroquímicos e mata-pragas,
nesses outros países. Nesse sentido,
os preços dos produtos agrícolas
poderão vir a disparar. Os outros países
é que determinam o preço e esse
preço vai acabar por ser único e universal e vai nos afectar negativamente.
Temos o caso de Mandimba, onde
a fronteira entre Moçambique e Malawi é só um lugar imaginário do outro
lado do caminho. Quando começar
a época agrícola os camponeses de
Mandimba vão fazer o seu trabalho
como sempre fizeram. Assim que for
altura de colher, os operadores intermediários do Malawi vão aparecer em
Abril e comprar o milho de Mandimba
a baixíssimo preço e irão armazenar
no Malawi. A partir de Outubro-Novembro os mesmos operadores vão
voltar para Mandimba para vender o
milho a um preço altíssimo correspondente ao valor que o milho vai valer no
mercado internacional nessa altura. Os
camponeses de Mandimba que nessa
altura estarão ao passar fome vão agradecer aos operadores e nem sequer se
vão recordar que estão a comprar o
milho que eles mesmos produziram.
Todos os anos é assim em todos
os cantos fronteiriços do nosso país

e logo vamos ouvir os governadores
provinciais a falarem disparates a dizerem que a população não deve vender
tudo em Abril, deve guardar uma parte para apodrecer ou ser comida por
ratos nos pobres silos da população. A
população sabe o que faz, transforma
o milho em pouco dinheiro em Abril e
a seguir usa muito dinheiro em Outubro para pagar pelo milho que produziu. Se assim não fizer, não só não
vai conseguir comer e vai morrer de
fome como não terá nenhum milho
guardado porque este terá apodrecido ou sido comido por muché ou
ainda roubado por estranhos. O milho
é como peixe. Quando o pescador
volta do mar tem que o vender todo.
Se assim não o fizer o peixe apodrece.
Então qual é a engenharia a seguir?
Pedir milhões de dólares para construir
silos, para esses milhões ficarem nos
bolsos dos directores de Maputo? O
povo sabe engenharia e aquilo que o
povo faz é aquilo que tem que ser feito.
Mas deixemos de discutir
dilemas… o que fazer de diferente
nesta campanha agrícola? Nesta campanha temos que dizer: como correu a
campanha passada e porquê? O que
planeámos para esta campanha e
porquê? O que vai fazer a população
nos meses de Agosto a Novembro e
porquê? O que vai fazer o Governo
nos meses de Setembro a Novembro
e porquê? O que faremos durante o
período de Outubro a Janeiro? O que
é que faremos no período Janeiro a

Abril? Quem vai comprar e armazenar
a produção dos camponeses? Quais
os bancos comerciais que estarão envolvidos nisso? Quais são os parceiros
adequados para monitorizar e inspeccionar isso? Serão os nórdicos? Os
canadianos? Os tanzanianos? Quem
vai transformar a produção dos camponeses? O que vai acontecer quando
chegar a fome do mês do Novembro,
no momento em que a comida armazenada pelos camponeses tiver
acabado, mas o milho das machambas ainda não tiver amadurecido? O
que vamos comer nessa altura? O que
vai comer o gado? O que vão comer
os patos? Temos que listar tudo o que
vamos fazer antes, durante e depois
de lançarmos a campanha agrícola
e assim completar uma listagem dos
riscos logísticos mais visíveis para que
possamos lançar essa informação
para a população, usando as rádios
comunitárias, em cada localidade para
termos a certeza que todos estarão
inclusos nos esforços da campanha
agrícola.
O próximo ano vai ser muito complicado dentro e fora do país e o segredo da vitória não serão discursos, mas
sim uma planificação criteriosa.
Temos que reunir a população, localidade a localidade e estimular que
tudo aconteça, que em cada lugar se
cultive pelo menos 1km2, quer dizer,
100 campos agrícolas de dimensão
100m de comprimento por 100m de
largura. Como não temos dinheiro

para comprar fertilizantes temos que
controlar a acidez dos solos procurando operadores que forneçam 1000kg
de calcário por cada campo agrícola
(20 sacos de calcário por hectare). Há
muito calcário desperdiçado nas fábricas de cimento ao longo do país.
Os camponeses poderão aplicar o calcário por simples distribuição manual
na terra. Isto tem que ser feito antes das
chuvas de Novembro próximo. Com
este simples tratamento e usando as
suas próprias sementes, os camponeses vão ter uma produção recorde
de milho, feijão, mapira e mexoeira e
ainda vão conseguir controlar completamente as pragas agrícolas que nos
afligem todos os anos.
A OJM tem que parar de fazer
política, tem que arregaçar as mangas
e distribuir 2 hectares de terra por cada
membro e usar essas machambas
como os indicadores-piloto do que vai
acontecer com os níveis de produção
dos camponeses. Se é verdade que
temos 5 milhões de jovens membros
da OJM, então teremos 10 milhões de
hectares de controlo que produzirão
15 milhões de toneladas de culturas
diversas de sequeiro. Aí sim, os jovens
poderão mostrar na prática que são
capazes de trabalhar a terra que tanto
custou a libertar, em vez de andarem
de camisas de capulana amarelas
a beber cerveja nos corredores das
conferências e congressos do partido.
Provem que sabem trabalhar! A vitória
prepara-se. A vitória organiza-se!
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Dos problemas que o país enfrenta

Prémio Jovem Criativo é
um“veículo de divulgação
de soluções”
- Sublinha Adriano Maleiane, na cerimónia da 8ª Gala Nacional do Prémio Jovem
Criativo, realizada sexta-feira, em Marracuene, província de Maputo
Para além de ser uma plataforma onde convergem ideias, o Programa
Prémio Jovem Criativo é um “veículo de divulgação de soluções” protagonizadas por jovens para os problemas que o país enfrenta. Segundo o
Primeiro-ministro Adriano Maleiane, que falava sexta-feira na 8ª Gala
Nacional do Prémio Jovem Criativo, realizada no distrito de Marracuene,
província de Maputo, o Programa Prémio Jovem Criativo representa, também, mais uma janela de oportunidade onde a juventude pode mostrar o
seu potencial em termos de inovação, criatividade e empreendedorismo.
ANSELMO SENGO
Email: sengoans@yahoo.co.br
“Hoje, na verdade, estamos aqui
para dar continuidade a este amplo
movimento de promoção e valorização de obras e projectos de jovens talentosos moçambicanos que têm no
Programa Prémio Jovem Criativo um
“veículo de divulgação de soluções”,
afirmou o Primeiro-ministro na
cerimónia de premiação dos 15 jovens
nas três categorias do Prémio Jovem
Criativo, designadamente Criação
artística, Inovação tecnológica e Empreendedorismo.
De seguida esclareceu que o Governo ao instituir o Prémio Jovem Criativo
tem por objectivo principal incentivar
e estimular o surgimento de talentos
no seio dos jovens moçambicanos e,
desta forma, estabelecer uma plataforma de inclusão e envolvimento da
juventude no processo de desenvolvimento do país.
“A realização da 8ª Gala Nacional do
Prémio Jovem Criativo é o culminar
de eventos similares realizados, nas
últimas semanas, ao nível dos distritos
e das províncias do nosso país”, disse
Adriano Maleiane, acrescentando
que, ao apostarem na inovação tecnológica, criatividade e empreendedorismo, os jovens estão a fazer a sua
parte no processo de crescimento e
desenvolvimento de Moçambique de
forma marcante, tangível e visível, e assim contribuir para a melhoria da vida
das comunidades onde cada um está
inserido.
O Primeiro-ministro referiu ainda
que para juntos continuarmos a construir um Moçambique cada vez mais
próspero é crucial que os mais de 11
milhões de jovens moçambicanos
abracem o Programa Jovem Criativo,
promovido pela Secretaria de Estado
da Juventude e Emprego, cuja implementação é assegurada pelo Instituto
Nacional da Juventude.
Nesse contexto, o governante felicitou a todos os jovens moçambicanos
que concorreram nas diferentes fases
do Prémio Jovem Criativo, expondo
desta forma ao país e ao mundo o seu
potencial e talento nas áreas de Cria-

ção artística, Inovação tecnológica e
Empreendedorismo.
Relativamente aos prémios atribuídos, Adriano Maleiane frisou que devem servir de estímulo para elevarem,
cada vez mais, o espírito criativo, inovador e empreendedor dos jovens, factores importantes para o sucesso de
cada um e, consequentemente, para
a contínua melhoria do bem-estar do
povo moçambicano.
“Os 15 laureados nesta edição devem servir de exemplo para todos os
jovens moçambicanos. Os vencedores
não são somente os 15 jovens que
aqui foram laureados pelo Júri Nacio-

Jovens devem abrir sua página
na história da Nação
- Afirma Roque Silva, Secretário-geral da Frelimo, em Angónia, província de Tete, tendo para o efeito apontado a aposta no
trabalho como a principal ferramenta para solucionar os problemas que o país enfrenta
Como garante do futuro da Nação moçambicana e da Frelimo, em particular, Roque Silva convidou sexta-feira,
no distrito de Angónia, província de Tete, os jovens moçambicanos a apostarem no trabalho como única e melhor via para solucionar os principais problemas que o país ainda enfrenta. “Os jovens de hoje devem abrir a sua
página na história da nossa jovem nação, empenhando-se cada vez mais à causa nacional, por via de participação
activa na produção, nos desafios de combate à pobreza em geral, salvaguardando os valores que nos permitam
continuar a construir uma Nação forte”, disse o Secretário-geral (SG) da Frelimo, no quadro da visita de trabalho
que efectuou à província deTete, tendo exortado para um maior engajamento nos preparativos do XII Congresso,
agendado para 23 a 28 de Setembro próximo.

Roque Silva em Tete

O Secretário-geral da Frelimo fez
este apelo por ocasião do Dia Internacional da Juventude, comemorado
sexta-feira em todo o Mundo, incluindo no país.
Para o efeito, Roque Silva destacou
a importância particular que a Frelimo
e o Presidente Filipe Jacinto Nyusi dispensam à juventude, como garante
do futuro da Nação moçambicana em
geral e da Frelimo, em particular.
Como exemplo apontou a criação
da Secretaria de Estado que se ocupa
exclusivamente dos assuntos da juventude e emprego como sinal da prioridade que se dá a este grupo etário.
Ainda na busca de soluções para os

problemas da juventude, Roque Silva fez
saber que o Presidente da Frelimo e da
República lançou várias iniciativas, com
destaqueparaoprogramaMeuKit,Meu
Emprego, FAIJ, Eu Sou Capaz, Emprega,
Habitação para Jovem, dentre outras.
De seguida saudou os jovens integrados nas Forças de Defesa e Segurança que com muita bravura e
elevado sentido patriótico estão empenhados na luta contra o terrorismo
em Cabo Delgado.
“Estes homens e mulheres da nossa
juventude são um exemplo de como
se defende uma bandeira, razão do
nosso orgulho”, disse Roque Silva.
Com efeito, o SG da Frelimo convi-

dou a juventude a juntar-se aos esforços do Presidente Filipe Jacinto Nyusi,
repudiando e condenando as acções
terroristas na província de Cabo
Delgado e manter alta a chama da
solidariedade para com os moçambicanos que sofrem os efeitos destas
acções macabras.
Na ocasião, Roque Silva realçou o
facto de se comemorar o Dia Internacional da Juventude numa altura
em que decorrem as celebrações dos
60 anos da Frelimo e os preparativos
do XII Congresso, justificando assim a
necessidade de a juventude valorizar
as conquistas alcançadas pela Frelimo
nos 60 anos da sua existência.

mentar, indispensável e que fortalece
a simbiose nas relações humanas”,
afirmou, tendo de seguida vincado
que quando os jovens e os adultos
trabalham juntos, os resultados são

mais expressivos, impactantes e
abrangentes. Por isso, “ao encararmos
na perspectiva de complementaridade a relação entre jovens e adultos
estaremos a contribuir com atitudes e

acções concretas para o processo de
consolidação da Unidade Nacional e
na dinamização do desenvolvimento
sócio-económico do nosso país”, exortou Maleiane.

Adriano Maleiane, PM

nal, mas sim o nosso maior vencedor
é a juventude moçambicana”, apelou.
E porque a 8ª Gala Nacional do
Prémio Jovem Criativo coincidiu com
a celebração do 12 de Agosto, Dia Internacional da Juventude, sob o lema
“Solidariedade inter-geracional: Criando um mundo para todas as idades”,
o Primeiro-ministro fez saber que a
idade, quer cronológica assim como
biológica, não deve ser usada para
separar e dividir as diferentes gerações
de moçambicanos.
“A diferença de idades entre as pessoas, ou seja, entre jovens e adultos,
não pode ser vista como factor de
separação ou distanciamento, mas sim
encarada como elemento comple-
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Na cerimónia, o Presidente da
República começou por saudar os
CFM por se juntarem aos esforços colectivos do país e do Governo no que
tange à procura de soluções para os
problemas dos moçambicanos, sublinhando que os investimentos realizados
na aquisição destes novos equipamentos vieram suprir as necessidades de
procura de transportes de passageiros
e carga, como também passaram a
reforçar a capacidade existente no
quadro dos objectivos do Programa
Quinquenal do Governo 2020-2024,
que contempla a aquisição de 90 carruagens, 300 vagões e 5 locomotivas.
Para Filipe Nyusi, a retoma do crescimento económico do país registou
uma taxa positiva acima de 4 porcento
e representa em grande medida o resultado dos investimentos que o Governo tem vindo a realizar em diversas
infra-estruturas e equipamentos, que
suportam as actividades primárias
nos sectores de agricultura, pesca,
turismo, que se junta às políticas macroeconómicas prudentes que propiciaram a elevação dos níveis de confiança do país, perante os mercados
financeiros internacionais.
“Esta dinâmica atesta a capacidade de produção e a importância das
condições que as infra-estruturas
criaram para a mecanização e agroprocessamento, na facilitação das
transacções internacionais, por via da
mobilidade de pessoas e bens, especialmente na ligação entre as zonas rurais e os mercados, após um período de
crescimento significativo da produção
agrícola e do comércio externo”, disse.
Para o efeito, foram realizadas obras
de reabilitação e modernização dos
portos de Maputo, e nas linhas férreas
de Machipanda, Limpopo, estando
em progresso as obras da linha da Vila
Nova de Fronteira, que liga Moçambique ao Malawi, que se encontrava
paralisada desde 1986.
Assim, “o equipamento que hoje inauguramos serve para suprir as necessidades de atender o problema do transporte público urbano. Não o resolve
definitivamente”,aclarou Filipe Nyusi.
Reconhecendo a necessidade de
atender o problema do transporte

Para além de poupar tempo e dinheiro com ligações nos “chapas”

Transporte ferroviário vai descongestionar
estradas de Maputo
- Afirma Filipe Nyusi depois de inaugurar, quinta-feira, o novo equipamento ferroviário rolante constituído por 150 vagões, 34
carruagens e duas automotoras para o sistema Sul e Centro do país
O sistema ferroviário Sul e Centro tem, desde quinta-feira finda, a sua capacidade de transporte de passageiros
e carga avolumada, com a inauguração, pelo Presidente da República, e entrada em funcionamento de novo equipamento ferroviário rolante, constituído por 150 vagões, 34 carruagens e duas automotoras, para além de um
novo e moderno sistema de telecomunicações ferroviárias para a linha férrea de Ressano Garcia. Na ocasião, Filipe
Nyusi sublinhou que além de apresentar vantagens económicas directas sobre o rendimento real dos cidadãos, o
transporte ferroviário de passageiros e cargas vai descongestionar as estradas na zona metropolitana de Maputo,
permitindo uma maior fluidez do transporte rodoviário nas horas de ponta.

PR na inauguração das novas locomotivas

público urbano, o Chefe de Estado fez
saber na cerimónia que 30 das 90 carruagens planificadas foram convertidas em cinco automotoras, duas das
quais inauguradas esta quinta-feira.
Incluem ainda 34 carruagens, 150
vagões e duas automotoras, para além
de um novo e moderno sistema de
telecomunicações ferroviárias para a
linha férrea de Ressano Garcia.
Desta forma, Filipe Nyusi afirmou
que os sistemas ferroviários Centro e
Sul recebem uma nova capacidade
para atender mais de 12 mil passageiros por viagem, incluindo as duas

automotoras com capacidade unitária
para transportar cerca de 633 passageiros por viagem.
Relativamente às duas automotoras, inauguradas na Estacão Central
dos CFM, na cidade de Maputo, o Presidente da República disse que deverão
transportar passageiros de e para o
centro da cidade de Maputo, explorando a vantagem comparativa do
transporte ferroviário de passageiros,
nomeadamente a grande capacidade
e rapidez, cumprindo horários e carreiras previamente definidas.
Observou que a quantidade não é

fundamental, mas a regularidade da
passagem dos comboios ou das automotoras é, sim, fundamental para
ajudar os alunos e trabalhadores que
eram obrigados a acordar cedo para
lutar por um autocarro para chegar ao
centro da cidade.
Por outro lado, sublinhou que além
de apresentar vantagens económicas directas sobre o rendimento real
dos cidadãos, esta alternativa permite
descongestionar as estradas na zona
metropolitana de Maputo, permitindo uma maior fluidez do transporte
rodoviário nas horas de grande movi-

mento de pessoas, mais conhecidas
por horas de ponta.
“O sistema ferroviário não vem
concorrer com o sistema rodoviário,
vem sim especializar as rotas dos transportes rodoviários e passam a fazer
distâncias curtas e com regularidade”,
esclareceu o Presidente da República,
acrescentando que mesmo assim o
transporte público urbano continuará
a merecer investimento do Estado.
“Temos a consciência de que o
transporte público urbano é uma actividade eminentemente social e, por
isso, contará sempre com uma intervenção do Governo, para proteger os
utentes de baixa renda, sobretudo em
momento de instabilidade de preços
como este que atravessamos”, disse.
Nessa base, observou que a empresa Portos e Caminhos de Ferro de
Moçambique assume o custo, com
recurso a fundos próprios, das operações de transporte de passageiros em
cerca de 90%, repassando apenas os
restantes 10% para os utentes, através
do custo do bilhete de passagem, facto
que torna este serviço acessível para a
maioria da população.
A cerimónia marcou igualmente
a entrada em funcionamento de equipamentos de carga através de 150
vagões de bordas altas que se juntam
aos outros 150 inaugurados no passado mês de Fevereiro, na cidade da
Beira, que vão dinamizar o transporte
ferroviário de minério no sistema ferroviário Sul.
Com capacidade para transporte
até 60 toneladas por vagão, em plena
utilização, o sistema ferroviário Sul
recebe uma capacidade adicional de
cerca 2.1 milhões de toneladas por ano.
“Este equipamento vai dinamizar
o transporte de minérios no sistema
ferroviário Sul, complementado pela
melhoria do sistema de operações”,
apontou Filipe Nyusi, frisando que a
assinatura recente de memorandos de
entendimento entre os CFM, o Reino
da Eswathini e a República da África
de Sul vai eliminar as paragens únicas
obrigatórias nas fronteiras de Ressano
Garcia e de Goba, respectivamente.
No concerne ao novo Sistema Independente de Telecomunicações
Ferroviárias, igualmente inaugurado, o
Chefe de Estado referiu que constitui
uma ferramenta fundamental para a
gestão das operações e promoção da
segurança ferroviária.
Trata-se de uma plataforma moderna que permite a visualização e localização das composições em tempo
real, interacção permanente com as
tripulações, controlo de velocidade,
entre outras vantagens.
Entretanto,FilipeNyusidesafiouoministro dos Transportes e Comunicações a
desenvolver e implementar na prática
o transporte marítimo, dando como
exemplo a ligação entre a cidade de Maputo e o distrito Municipal KaNyaka, que
se encontra isolada devido à avaria do
ferryboat que garantia o transporte de
pessoas e cargas, indicando igualmente
a necessidade de se assegurar as ligações
marítimas para Inhassunge, na Zambézia, e Ibo, em Cabo Delgado.
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Juventude deve continuar na
vanguarda do patriotismo
- Apela Filipe Jacinto Nyusi, por ocasião do 12 de Agosto, Dia Internacional da Juventude, assinalado sexta-feira passada,
em todo o Mundo
Pelo 12 de Agosto, Dia Internacional da Juventude, assinalado sexta-feira passada, em todo o Mundo, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, exortou a juventude moçambicana para celebrar o dia focada no espírito de
servir a Nação moçambicana, aprimorando as medidas para o combate a comportamentos desviantes, através da
intensificação da vigilância no seio das comunidades, por forma a garantir o bem-estar da sociedade. Dirigindo-se
ainda aos jovens, cujo dia internacional, este ano, foi celebrado sob o lema “Solidariedade intergeracional: Criando
um mundo para todas as idades”, Filipe Nyusi recordou que, aquando da VII Conferência Nacional da Juventude,
realizada há dias, na capital do país, o Governo reiterou o seu apelo para que a juventude continue na vanguarda
da consolidação do patriotismo.

PR na Conferência Nacional da Juventude

Em mensagem enviada à Redacção
do PÚBLICO, o Chefe de Estado faz saber que o lema deste ano foi escolhido
pela Organização das Nações Unidas
para homenagear a juventude pelo
seu imensurável papel no desenvolvimento das Nações.
Com este lema, as Nações Unidas
pretendem incentivar uma interacção
mais construtiva entre pessoas de
diferentes gerações, tendo em vista
maximizar a vitalidade dos jovens e a
experiência dos mais velhos na pro-

moção do desenvolvimento sustentável das comunidades.
“Por ocasião da efeméride, a juventude moçambicana deve unir-se no
cultivo do espírito de solidariedade,
respeito e amor para com o próximo,
em geral, e para com os mais velhos,
em particular, buscando valiosas experiências desta faixa etária, para o
alcance de respostas concretas aos
problemas comuns que assolam a
sociedade, nomeadamente a pandemia da Covid-19, desastres nat-

urais, focos de terrorismo e o impacto
das mudanças climáticas”, exortou
Filipe Nyusi.
Nesse contexto, o Presidente
da República exortou a juventude
moçambicana para celebrar o dia 12
de Agosto focada no espírito de servir
a Nação moçambicana, aprimorando
as medidas para o combate a comportamentos desviantes, através da
intensificação da vigilância no seio das
comunidades, por forma a garantir o
bem-estar da sociedade.

Arborizada estrada
Macaneta - Vila de
Marracuene
O vice-ministro da Terra e Ambiente, Fernando Bemane de Sousa, dirigiu
sábado, 13 de Agosto de 2022, a jornada de plantio de árvores que marca
o início da iniciativa de arborização, com mais de 5.000 árvores, da estrada
que liga a localidade de Macaneta à vila-sede do distrito de Marracuene,
na província de Maputo.

O evento enquadra-se no âmbito
das relações de cooperação na área
do ambiente entre a República de
Moçambique e a República do Congo,
e insere-se nas celebrações dos 62
anos da independência daquele país
francófono. O mesmo foi organizado
pelo Ministério da Terra e Ambiente,
Governo do distrito de Marracuene,
Instituto de Investigação Agrária de
Moçambique, em parceria com a Embaixada da República do Congo, e contou ainda com o apoio do PNUD, Terra
Vital e Ethiopian Airlines.
Para além do vice-ministro da Terra
e Ambiente e do Embaixador da
República do Congo participaram na

Na IV edição

Prémio global da Corrida
Azul ultrapassa 260 mil meticais
Com um prémio global de 260 mil meticais, a IV edição da Corrida Azul - uma meia maratona organizada pelo
Standard Bank, com assistência técnica da Associação de Atletismo da Cidade de Maputo, visando impulsionar o
desenvolvimento do atletismo e despoletar talentos - terá lugar a 3 de Setembro, na capital do país.
A prova, inserida nas celebrações dos
128 anos de implantação do Standard
Bank, visa também incentivar a adoptação de hábitos de vida saudáveis e o
abandono do sedentarismo.
Para o efeito, a corrida vai incorporar as componentes de caminhada e
ginástica aeróbica, concretamente a

dança zumba.
Na conferência de imprensa de lançamento da iniciativa, ocorrida quintafeira, 11 de Agosto, em Maputo, o
director de Marketing e Comunicação
do Standard Bank, Alfredo Mucavela,
referiu que a mini-maratona terá
quatro categorias, nomeadamente

21, 15, 12 e 4km, sendo a última para
cadeirantes.
Nesta edição, conforme explicou
Alfredo Mucavela, a corrida contará
com um novo formato de premiações,
que consistirá na entrega dos prémios
monetários ao primeiro e segundo
classificados de cada categoria, em

Gilberto Gomes, vice-presidente da Associação de Atletismo da Cidade de Maputo

ambos os sexos.
Por sua vez, Gilberto Gomes, vicepresidente da Associação de Atletismo
da Cidade de Maputo, instituição que
assiste tecnicamente à corrida, indicou
que tudo será feito de modo a garantir
a realização de uma prova com grande

jornada outros membros do corpo
diplomático acreditado no país, membros dos governos provincial e distrital,
parceiros de cooperação, Sociedade
Civil e comunidade local.
Refira-se que a arborização desta importante via de acesso visa realçar a importância das árvores como um valioso
recurso natural renovável e gerador de
múltiplos bens e serviços, nomeadamente garantir o melhoramento da
estética da paisagem, sombreamento
e o ar fresco para os utentes, protecção
contra a degradação dos solos e combate às mudanças climáticas, contribuindo deste modo para uma melhor
qualidade de vida da população.

qualidade.
“Tudo faremos para garantir que a
prova tenha melhor qualidade e que
possa cumprir com todos os padrões
internacionais que ela exige. Para este
ano, temos o desafio do horário, pois a
partida será às 5:30h”, enfatizou.
Na ocasião, foi apresentada a
camiseta oficial da IV edição da Corrida Azul.Trata-se de uma camiseta que
obedece todos os requisitos técnicos
que este tipo de competição exige e
apresenta elementos culturais, históricos e arquitectónicos representativos
de vários pontos do país, como a timbila e a Ponte Maputo-Katembe.
"É uma forma metafórica e abstracta
de dizer que todo o país far-se-á presente no evento", foi referido.
Importa realçar que, para facilitar
a participação de todos os interessados, com destaque para os que se
encontram noutras províncias ou no
estrangeiro, as inscrições serão feitas,
apenas, de forma electrónica, através
do website do banco: www.standardbank.co.mz.
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CENTRAIS
Continuação da Pag 2 tado moçambicano de melhor regulação, maior
eficiência, sustentabilidade financeira,
actuação das instituições no combate
à corrupção e prestação de melhores
serviços ao cidadão.
OPAE,divulgadonaúltimaterça-feira,
assenta num pacote de 20 medidas de
reforma com foco em duas áreas de intervenção que constituem a base para
a retoma do crescimento económico,
nomeadamente medidas fiscais e de
estímulo à economia e medidas que
visam a melhoria do ambiente de negócios, transparência, governação e de
aceleração de projectos de infra-estrutura estratégica.

PAE REFORÇA CONFIANÇA
Vasco Manhiça, vice-presidente da CTA

A Confederação das Associações
Económicas de Moçambique (CTA), no
geral, considera que o PAE representa
um renovar de confiança da economia,
no geral, e do diálogo público-privado,
em particular.
“A CTA considera que o anúncio do
Presidente da República representa um
reforço da confiança do diálogo público e privado porque na história deste
diálogo não há registo do Governo, em
tão pouco tempo, responder positivamente a várias questões colocadas pelo
sector privado”, disse Vasco Manhiça,
vice-presidente da agremiação.
Para sustentar, fez saber que, do trabalho de auscultação desenvolvido pela
CTA, desde a pandemia, resultou em 22
questões que fizeram parte do que foi
designado por proposta de Plano para
a Recuperação Empresarial.
Nessa proposta, apresentada na Décima Sétima Conferência Anual do Sector Privado (CASP), havia medidas fiscais
de facilitação ao acesso ao financiamento, laborais e conteúdo local e culminou
com a assinatura do um memorando
de entendimento, no qual o Governo
se comprometia a analisar e aprovar as
medidas em seis meses.
Volvidos esse período, o Presidente
da República anuncia medidas de
estímulo à economia, dentre as quais
11 tinham sido propostas pelo sector
privado.
Nesse contexto, “a avaliação da CTA
é de que 70% da matriz apresentada
na Décima Sétima CASP foi aprovada,
o que representa um sinal claro de que
o diálogo entre o Governo e as empresas pode produzir efeitos positivos na
economia”, destacou o vice-presidente
da CTA.
Aliás, sublinha que “com isto, a CTA
considera mais do que merecido o“Prémio Formiga”atribuído ao Presidente da
República na CASP, a distinção mais alta
sobre facilitação do ambiente de negócios em Moçambique”.
MEDIDAS FISCAIS
Neste capítulo, o vice-presidente da
CTA referiu que sempre defenderam
que ao sector de agricultura, sendo crítico para a segurança alimentar, e num
contexto onde se reitera a necessidade
de produção local de alimentos, era pre-

ciso conceder incentivos que possam
alavancar a área.
“Com a redução dos 32% do IRPC
para 10% para agricultura, o Governo
está a libertar recursos a custo zero para
reinvestimentos. Recorde-se que o
custo de financiamento acima de 20%
no sistema bancário não responde aos
anseios do sector”, explicou Vasco Manhiça, acrescentando que este incentivo
está alinhado com os desafios actuais,
onde o país tem que produzir, particularmente culturas alimentares.
“Acreditamos que o investimento
privado nacional poderá aumentar o
que dinamiza a agricultura comercial”,
frisou.
Actualmente, a agricultura comercial não é mais do que a metade da
produção do sector. “Ou seja, dos cerca
de 3,7 mil milhões de dólares que o
sector contribui para o PIB maioritariamente ainda é do sector familiar.
Aliás, isso explica também a questão
de produtos que são perdidos pósprodução”, disse, tendo de seguida indicado que o produto das empresas é
aproveitado em quase 100%, enquanto
a produção familiar talvez menos que
50%.
Nesse contexto, o vice-presidente da
CTA esclareceu que não é para acabar
com a produção familiar, mas sim dinamizar a produção comercial.
“Já vimos experiências nas quais as
empresas e famílias convivem e colaboram através de sistemas de fomento.
Isto é positivo e o Governo poderia
incentivar através da redução do IRPC
para 10%”,enalteceu.
Vasco Manhiça salientou que no âmbito das negociações para o reajuste salarial em 2021 tinha sido assumido um
acordo onde os empregadores se comprometiam a aumentar o salário dos
trabalhadores, até no sentido de reduzir
as pessoas que se encontram abaixo do
limiar da pobreza no sector, e o Governo
concederia este incentivo.
“Assim, o sector privado tudo
promete fazer para desenvolver o sector
e melhorar as condições de trabalho da
massa trabalhadora”,disse.
Relativamente à incorporação no
PAE do estímulo da produção local de
bens adquiridos em escala pelo Estado,
a CTA afirma ter sido uma decisão ac-

erta, porque defendeu a necessidade
de desenvolvimento de política de conteúdo nacional na despesa pública.
“O Governo realiza compra de bens
e serviços em mais de 500 milhões de
dólares, em média anual. Este montante
tem sido uma razão para pressionar o
agravamento do défice da balança de
pagamentos e desestabilizar a taxa de
câmbio, porquanto tudo comprado
tem sido importado”,vincou.
Assim, ao mudar a sua política, o Gov-

erno abre espaço para a industrialização
e mais oportunidades de negócios para
as empresas moçambicanas.
No entanto, anotou que o sector privado tinha pedido mais, mas

Edson Chichongue, director executivo da ASIS

entende as limitações financeiras e a
pressão pela qual passam as finanças
públicas nacionais.
“Reiteramos a rápida implementação
destas medidas para que o benefício às
empresas, população e economia no
seu geral chegue o mais rápido. A CTA
estará ao lado do Governo para colaborar e apoiar de todas as formas. Congratulamos o Governo, o Presidente da
República pela coragem demonstrada,
o nosso Prémio Formiga”, concluiu Vasco Manhiça.
Ainda na CTA, Miguel Joia, membro
do Pelouro de Política e Serviço Financeiro, referiu que para os empresários
a medida de baixar de 32% para 10%,
principalmente para os sectores de agricultura, aquacultura e transporte urbano, vai de alguma forma complementar
a redução da própria taxa do IVA.
“Um investidor que à partida consegue ter mais lucros porque o Estado
não tira uma grande fatia desses lucros,
a nível dos impostos sobre o lucro, vai
ter mais incentivos para investimento
naqueles projectos que são normalmente de difícil de execução”,indicou.
ACIS EXIGE CUMPRIMENTO E
FLEXIBILIDADE NA EMISSÃO DO
VISTO DETRABALHO E DIRE
Para a Associação de Comércio, In-

dústria e Serviços (ACIS), além de saudar
as medidas agrupadas no PAE, lançado
no dia 9 de Agosto pelo Presidente da
República, apela para que a sua implementação seja feita com responsabili-

dade e que haja uma maior flexibilidade
na emissão de documentos como o
Visto de Trabalho e a Autorização de
Residência (DIRE), a favor de trabalhadores e investidores estrangeiros no
país.
De acordo com o director executivo
da ACIS, Edson Chichongue, a implementação do PAE vai eliminar os diversos constrangimentos burocráticos
enfrentados pela classe empresarial
estrangeira no país, sobretudo no acto
de legalização da sua situação.
“Condiciona-se, em todos os casos,
o exercício da actividade laboral do estrangeiroaumaaprovação,quando,em
certos casos, como o-é da curta duração
e quotas, basta uma simples comunicação ao Departamento do Trabalho
Migratório, tal como decorre do regime
legal”, frisou Chichongue, para quem a
prática está dissociada da lei.
O director executivo da ACIS considera ainda que o sistema não permite
a tramitação de uma nova autorização
de trabalho quando existe uma outra
em vigor, mesmo que as datas sejam
sucessivas.
“Esse tipo de práticas, com a introduçãodasnovasmedidasqueassentam no Pacote de Aceleração Económica, esperamos que seja descontinuado,
porque dificulta a realização de investimento estrangeiro em Moçambique”,

frisou, para depois acrescentar que o
anúncio sobre a facilitação de emissão
de visto e DIRE para mão-de-obra e investidores estrangeiros já era necessário
e, por isso, é bem-vindo porque vai
permitir a aceleração do crescimento
de negócios, contribuindo para o desenvolvimento do país e melhoria da
qualidade de vida dos moçambicanos.
Mas sugere, para a boa implementação das novas medidas, especificamente no capítulo de facilitação
de emissão de documentos como o
Visto de Trabalho e DIRE, “a responsabilização da Administração Pública pelos
prejuízos incorridos por provada inobservância da lei”.
Sugere também que devem ser
regulamentados e uniformizados os
requisitos adicionais que são solicitados
pelos funcionários aos trabalhadores
estrangeiros e que a legislação inerente
à contratação e legalização de trabalhadores de nacionalidade estrangeira seja
alterada, para que esteja adaptada às
necessidades actuais.
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CENTRAIS
RENAMO ESPERA RESPOSTA
EFICAZ
Já a Renamo, o maior partido de
oposição com assento parlamentar,
considera que o PAE não visa aliviar o
custo de vida e, por isso, afirma que está
condenado ao fracasso, alegadamente
porque não existe qualquer conexão
entre as medidas anunciadas e o real
problemaqueenforca,cadavezmais,os
moçambicanos. Mesmo assim, o líder
da Renamo diz esperar por resposta eficaz ao alto custo de vida.
Em comunicado de imprensa enviado à nossa Redacção pelo gabinete
do presidente do partido, Ossufo Momade, a Renamo reconhece que o país
continua a ser confrontado por várias
adversidades, entre as quais o terrorismo
que está a ceifar vidas de moçambicanos
e a destruir infra- estruturas públicas e
privadas em Cabo Delegado, bem como
o elevado e asfixiante custo de vida.
“Sempre exigimos do Governo do
dia medidas eficientes e eficazes para
estancar os ataques terroristas e aliviar
este penoso custo de vida, o que não
tem tido a devida resposta, antes pelo
contrário temos assistido a opções paliativas que estão muito longe de acudir
o sofrimento dos moçambicanos”, lê-se
no documento.
É neste sentido que, de acordo com a
Renamo,napassadaterça-feira,dia09de
Agostode2022,“oPresidentedaRepúblicaanunciouoquechamoudePacotede
Estímulo à Economia de Moçambique,
que infelizmente não são medidas de
alívio ao actual custo de vida”.
Para justificar, a Renamo refere no comunicado de imprensa que sob ponto
de vista económico, as medidas são do
lado de oferta.“Isto é, beneficiam alguns
produtores e empresários, e não a população e os trabalhadores, porquanto os
32%queforamreduzidospara10%não
têm nenhum impacto na produção
da comida, mas sim na produção da
macadâmia e outros produtos de exportação”,refere.
Considera igualmente irrisória a
redução da taxa do Imposto de Valor
Acrescentado (IVA) dos actuais 17%
para 16%.
“As despesas que afligem o cidadão
como os combustíveis são acrescidas
do IVA, o que vai continuar a encarecer
a vida dos moçambicanos. O mesmo
acontece com os produtos de primeira
necessidade e outros bens e serviços,
como a electricidade e as comunicações”,afirma.
Relativamente a este imposto, “nós
a Renamo sempre defendemos que
em face da nossa economia, que ainda
é emergente e como forma de conter
o custo de vida, o Estado não pode cobrar o IVA acima de 14%. Aliás, esta é a
posição do empresariado nacional que
é um dos actores de dinamização da
economia”,refere a nota de imprensa.
Contudo, a Renamo entende que a
redução do IVA sobre os produtos de
primeira necessidade, de forma significativa, seria uma medida de protecção
social e defesa de um dos direitos fundamentais dos moçambicanos, como por
exemplo o direito à alimentação.

dos da Constituição da República, pois
os impostos são criados ou alterados
por lei, que os fixa segundo critérios de
justiça social, determina a incidência, a
taxa, os benefícios fiscais e as garantias
dos contribuintes, para além de que
compete àquele órgão de soberania
definir as bases da política de impostos
e o sistema fiscal”.

CRIAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DO FS

No que concerne à redução para
metade dos impostos aplicáveis aos
transportadores urbanos com mais de
20 postos de trabalho permanentes, o
partido liderado por Ossufo Momade
refere no documento que cerca de 80%
da população moçambicana ficou excluída deste benefício, uma vez que vive
na zona rural.
Ou seja, “apenas cerca de 20% de
moçambicanos que vivem nas cidades
é que se vão beneficiar desta hipotética
medida, o que significa discriminar cidadãosdomesmopaísqueigualmente
são sufocados pelo mesmo elevado
custo de vida”,frisou.
Outra consequência desta medida,
segundo a“Perdiz”, é o facto de significar
que só os transportadores que têm dez
viaturas é que serão os únicos privilegiados. “Os operadores com apenas uma
ou duas viaturas não poderão beneficiar-se desta medida e são a maioria”,
salienta a Renamo.
Sobre os 10% do rendimento dos
recursos destinados às províncias onde
são extraídos, este partido diz haver
várias questões que se levantam, alegadamente por não estar claro quem fará

diversos distritos da mesma província
é também pouco clara, porque nem
todos têm a mesma extensão e mesma
densidade populacional”,aclara.
No mesmo comunicado de imprensa, a Renamo considera estas medidas
de médio e longo prazo alegadamente
por não haver espaço para um orçamento rectificativo no de 2022, e tal só
deverá ocorrer no orçamento de 2023,
a ser aprovado pela Assembleia da
República na próxima sessão agendada
para o mês de Outubro.
Para a Renamo, a medida que iria
aliviar o custo de vida do povo seria a
redução do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRPS),
alegadamente porque tem mutilado o
salário dos funcionários.
“É nosso entendimento e convicção
que o alívio do custo de vida passaria
necessariamente pela redução do IRPS
para metade, como forma de dar maior
poder de compra aos cidadãos. Isso sim
iria trazer um impacto directo e imediato no bolso do cidadão”,considera.
Aliás, a Renamo afirma que“as medidas anunciadas, para além de não corresponder com as expectativas criadas

Uma das 20 medidas anunciadas
pelo Chefe de Estado é a criação e
implementação do Fundo Soberano
de Moçambique, que contará com um
quadro regulatório robusto que assegure que as receitas petrolíferas sejam
utilizadas de forma transparente, e ao
mesmo tempo protejam a economia
contra efeitos de volatilidade das receitas e choques externos, contribuam para
promover o desenvolvimento socioeconómico que beneficie as gerações
actuais e, simultaneamente, garantam
reservas para as gerações futuras.
O Fundo Soberano, de acordo com
Filipe Nyusi, deverá estar em efectividade operacional antes do início do
fluxo de receitas que advirão dos projectos de produção do gás natural liquefeito localizados na Bacia do Rovuma.
Em paralelo, o Governo irá aprofundar e acelerar a reforma do sector
empresarial do Estado, para melhorar
a sua prestação e para preparar a privatização das empresas não estratégicas
com vista a reduzir o seu risco fiscal e a
pressão sobre as contas públicas e para
eliminar as distorções económicas e a
concorrência desleal que algumas delas trazem para mercados competitivos
específicos.
No que concerne ao sistema de administração financeira do Estado, o Chefe de Estado anunciou igualmente a necessidade do aprimorar a governação,
a transparência e a prestação de contas
na administração do Estado, que estará

a sua gestão, se será o governador ou o
secretário de Estado.
“Outro aspecto relevante é que esta
percentagem não devia ser aplicável a
todos os recursos, uma vez que todos
não têm o mesmo valor económico, e,
por outro lado, a sua distribuição pelos

no seio das populações que julgavam
ser de alívio ao elevado custo de vida,
enfermam de alguns vícios, como seja a
usurpação de competências da Assembleia da República, tomando em conta
os artigos 100, número 2 do artigo 127
e alínea o), número 2 do artigo 178, to-

assente na reforma do subsistema de
auditoria interna do Estado.
“Com esta medida iremos adequar
a estrutura e o modelo de governação,
controlo e gestão de riscos a padrões
internacionais orientados para a consolidação do sistema de administração

Ossufo Momade, Renamo

financeira do Estado, visando contribuir para a redução da corrupção e do
desvio de fundos públicos”, disse Filipe
Nyusi.
ESTRADAS
PARA DESENVOLVIMENTO
No entanto, no âmbito da implementação do PAE será aprofundada e
acelerada a reforma do sector empresarial do Estado para melhorar a sua
prestação e preparar a privatização das
empresas não estratégicas, com vista
a reduzir o seu risco fiscal e a pressão
sobre as contas públicas, assim como
eliminar as distorções económicas e a
concorrência desleal que algumas delas trazem para mercados competitivos
específicos.
As medidas incorporadas no PAE são,
de acordo com Filipe Nyusi, arrojadas e
profundas, e deverão ser implementadas num prazo de dois anos.
“Isto vai requerer um esforço colectivo do Governo como um todo, da
Assembleia da República e dos vários
subsistemas do poder judicial para a sua
implementação com êxito”, exortou o
Chefe de Estado, observando que estas
medidas colocam o cidadão e o sector
privado nacional no centro da actividade económica, com acções específicas visando a maximização do potencial
de produção nacional para expandir as
fronteiras do crescimento económico,
promover o emprego e assegurar um
desenvolvimentomaiscélereeinclusivo
do nosso país.
Simultaneamente, frisou, vão libertar
o Estado para aumentar o seu foco na
área da protecção social e provisão de
serviços públicos essenciais à população, com especial enfoque nos sectores
da saúde, educação, das estradas, da
segurança e da protecção de pessoas e
bens.
Como consequência haverá incremento do espaço orçamental do Estado para o aumento da cobertura de
protecção social para 40.000 agregados
familiares adicionais e para a implementação de outras medidas para mitigar o
efeito da subida do custo de vida sobre
as populações em situação de pobreza
e vulnerabilidade.
O Programa de Medidas de Aceleração Económica incorpora ainda novos
investimentos públicos e privados em
infra-estrutura superiores a dois mil
milhões de dólares americanos para
os próximos três anos, cobrindo as
áreas-chave de desenvolvimento, com
destaque para os sectores da saúde,
educação profissional, rodovias, energia,
águas, telecomunicações, desenvolvimento agrícola e turismo.
O programa perspectiva resultados a
curto e médio prazo, simultaneamente
criando as bases para uma mudança
de paradigma no desenvolvimento do
país que irá impactar a vida dos moçambicanos por gerações. Para a monitoria
do programa, o Governo irá estabelecer
uma Unidade de Coordenação do Programa (Delivery Unit), que se vai dedicar
unicamente na implementação, acompanhamento e monitoria das reformas
e projectos prioritários listados.
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Empregadores instados FACIM 2022 apresenta inovações
a reflectir sobre futuro
do trabalhador

No âmbito da 57ª Edição da Feira Internacional de Maputo – FACIM 2022, que se realiza em Ricatla, distrito
de Marracuene, de 29 de Agosto a 04 de Setembro de 2022, o Ministério da Indústria e Comércio, através da
Agência para a Promoção de Investimento e Exportações, IP (APIEX), apresenta algumas inovações, inseridas
na nova estratégia de atrair mais expositores, sobretudo investidores para o país.

A administradora do Conselho de Administração do Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS), em representação do Estado, Cidália Chaúque, instou os gestores de algumas empresas da cidade de Maputo a não se distanciarem da sua responsabilidade social para com os seus trabalhadores,
no âmbito da relação laboral.
Cidália Chaúque fez esta recordação
às empresas e instituições durante a
visita, de três dias, que está a efectuar
à cidade-capital, por ter constatado
que algumas delas não cumprem com
as suas obrigações sociais, particularmente a canalização dos descontos
salariais dos trabalhadores ao Sistema
de Segurança Social Obrigatória, nos
termos previstos pela legislação laboral, sobretudo a protecção social.
Daí que a administradora do INSS

que assiste a cidade de Maputo instou
a todos os actores do mercado, em
especial os contribuintes, no sentido
de regularizarem a dívida de contribuições à Segurança Social, como
forma de salvaguardar a protecção
social dos trabalhadores e dos seus dependentes.
Num encontro com os gestores de
empresas da capital do país, Cidália
Chauque, cuja visita teve como objectivo verificar o grau do cumprimento
das actividades desenvolvidas pela
sua instituição, bem como auscultar
as preocupações e anseios dos parceiros sociais e dos utentes do sistema,
deplorou a indiferença de alguns empregadores no que concerne à vida
presente e futura da sua massa laboral,
ao não canalizarem os descontos feitos
ao INSS.
No Fundo de Fomento de Habitação, a título de exemplo, a administradora do INSS interagiu com gestores
da empresa sobre as implicações
decorrentes da não canalização das
contribuições à Segurança Social, tendo apelado, na ocasião, a entidade empregadora no sentido de regularizar a
situação da dívida que contraiu para
com o sistema.
Ainda no quadro da sua visita à cidade de Maputo, iniciada na passada

quarta-feira, Chaúque visitou as futuras
instalações do Posto de Atendimento
do INSS ao nível do Distrito Municipal
da KaTembe, para além de oferecer
uma cesta básica a um pensionista de
velhice, constituída por 25 quilogramas
de arroz, 1 embalagem de farinha de
milho, igual quantidade de açúcar castanho, leite fresco, uma caixa de sabão
e de velas, 5 litros de óleo, 2 litros de
azeite, 5kg de feijão, 1 saco de batata,
2 litros de vinagre, 1 embalagem de

massa esparguete e outra de folhas de
chá, pasta dentífrica, sal, 1 embalagem
de sardinha, atum, sabão em pó, bem
como embalagem de caixas de fósforo.

A FACIM é uma feira comercial, com
carácter anual e multissectorial, que
congrega num único espaço todos os
sectores económicos à escala nacional
e internacional. Como objectivo geral,
a feira serve de rampa para os homens
de negócio exporem as potencialidades para produção e exportação
do país e promover oportunidades de
negócios e de investimento nos diversos segmentos nacional e estrangeiro.
A presente edição da FACIM irá
decorrer no modelo tradicional (presencial), permitindo a participação
do tecido empresarial nacional e estrangeiro a todos os níveis, tendo em
consideração a reabertura gradual da

economia nacional e mundial, face à
situação da pandemia da Covid-19,
prevalecendo o modelo híbrido (presencial e virtual) para os seminários
temáticos.
A feira irá proporcionar uma plataforma de intercâmbio e de cooperação com a realização de uma série de
actividades, incluindo a exposição,
seminários, sessões de promoção e
bolsas de contacto.
Para a presente edição da FACIM
2022 destacam-se algumas inovações,
dentre as quais (1) Pavilhão de Exposição de Serviços Financeiros e Seguros (instituições bancárias, de crédito, microcrédito e seguradoras); (2)

Pavilhão dos Exportadores; e (3) Feira
de Emprego, de Empreendedorismo,
de Inovação Tecnológica e outras iniciativas juvenis.
Segundo o director-geral da APIEX,
IP, Gil Bires, esta edição traz componentes de inovação não só a nível do
formato do evento (pavilhões temáticos) como também no domínio de
facilitação de negócios, com destaque
para serviços de assistência aos investidores, nomeadamente registo
de marcas e patentes, licenciamento
simplificado, certificação de qualidade,
registo de propostas de projectos de
investimento, acesso a mercados, entre outras.

(INSS) de Matutuíne, através de palestras
em diferentes instituições e níveis de ensino deste ponto do sul da província.
A iniciativa do INSS visa dotar os alunos finalistas do ensino médio, técnico-

profissional, estudantes universitários,
bem como outros estratos juvenis de
conhecimentos sobre os seus direitos
e deveres inerentes à Segurança Social,
numa perspectiva de futuros trabalhadores e contribuintes ao Sistema de
Segurança Social.
Há dias, estudantes da Escola Comunitária Graça Machel, localizada na Vila
da Ponta D`Ouro, foram consciencializados sobre a importância de estarem
inscritos e contribuir para o Sistema de
Segurança Social, enquanto cedo, para
poderem usufruir dos benefícios que o
sistema oferece aos seus inscritos.
No encontro, onde participaram 70
estudantes, o INSS esteve representado pelo delegado distrital de Matutuíne, Arnaldo Muteto, que destacou a
importância dos alunos terem conhecimentos sobre o Sistema de Segurança
Social, como forma de garantir a sua
protecção social e de seus familiares.
Os estudantes congratularam-se
com a iniciativa do INSS em partilhar

ESTUDANTES
CONSCIENCIALIZADOS

Já em Maputo, concretamente
no distrito de Matutuíne, estudantes
foram consciencializados sobre a importância de estarem inscritos no Sistema de Segurança Social, como forma

de, desde a tenra idade, prepararem o
seu futuro social.
As acções educativas estão a ser
levadas a cabo pela Delegação Distrital
doInstitutoNacionaldeSegurançaSocial
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Transitex transportou 47 contentores Religiosos aderem ao
da Tropigalia
INSS em Sofala

A Transitex, operador logístico e transitário especializado no transporte internacional de carga porta-a-porta,
efectuou o transporte de um total de 47 contentores marítimos, com diversos materiais de construção, destinados à edificação, do maior centro de distribuição de produtos alimentares e não-alimentares do país, pertencente à Tropigalia.

Os materiais de construção partiram dos portos de Valência, em Espanha, e de Leixões, em Portugal, e
tiveram como destino o Porto de Maputo, de onde seguiram para o distrito
turístico de Marracuene, onde já está a
ser construído o referido centro, com
mais de 10 mil metros quadrados.
O proprietário do empreendimento em construção é o maior distribuidor de produtos alimentares e
não-alimentares em Moçambique,

sendo responsável pela comercialização de produtos para as mercearias,
supermercados, centros comerciais e
para cadeias de lojas em todo o país,
tendo a seu cargo a distribuição das
marcas de grandes grupos comerciais
internacionais.
Para Tiago Martins, director executivo da Transitex para Moçambique e director regional para África, constitui um
orgulho contribuir para a dinamização
económica de Moçambique, fazendo

chegar os produtos distribuídos ao
retalho e ao canal HORECA, correspondente à área de actividade económica
onde actuam os sectores de hotelaria,
restauração, cafetaria e catering.
Referindo-se especificamente ao
transporte dos materiais de construção, Tiago Martins indicou que
a Transitex garantiu que todo o processo se desenvolve dentro das datas
previstas e com uma elevada taxa de
sucesso.

Alguns colégios cristãos e líderes religiosos da província de Sofala manifestaram há dias, na cidade da Beira, interesse em inscrever os seus membros e outros colaboradores no Sistema de Segurança Social, com vista a
preparar o seu futuro social, nomeadamente após terminarem a sua idade
profissionalmente activa.

O interesse foi manifestado durante
uma palestra realizada pelo Instituto
Nacional de Segurança Social (INSS)
e dirigida a representantes das igrejas
e colégios cristãos naquele ponto da
região Centro do país, que juntou trabalhadores e colaboradores daquelas
instituições, onde uma equipa da
Delegação Provincial do INSS em Sofala sensibilizou os presentes sobre a
necessidade de garantir um futuro social condigno, inscrevendo-se e canalizando regularmente contribuições ao
Sistema de Segurança Social.

De referir que nos últimos tempos
mais grupos sociais, incluindo agremiações religiosas, têm-se mostrado sensíveis quanto à matéria de protecção
social, mais concretamente na componente de Segurança Social, em parte
como resultado das campanhas e palestras de divulgação da legislação sobre a Segurança Social, com destaque
para o Regulamento da Segurança
Social Obrigatória, aprovado pelo Conselho de Ministros, através do Decreto
51/2017, de 9 de Outubro.
Algumas congregações religiosas,

Manuel Matchissa, líder religioso,
intervindo na ocasião, disse que os
religiosos em Sofala estão a envidar
esforços no sentido de massificar
a inscrição dos seus associados no
Sistema de Segurança Social e garantir a canalização assídua de contribuições ao sistema, como forma de
preservar o futuro destes e dos seus
dependentes, ao mesmo tempo que
prometeu trabalhar, de forma articulada, com o Instituto Nacional de Segurança Social para a concretização
do desejo.
Na referida palestra, o INSS em Sofala abordou vários assuntos, dentre
os quais a inscrição de Trabalhadores
por Conta Própria (TCP), a Manutenção
Voluntária no Sistema (MVS), o acesso à
plataforma M-contribuições, os passos
para o pagamento de guias das contribuições, através do M-Pesa e IZI, incluindo a distribuição de desdobráveis.
Na mesma ocasião foram entregues
cartões de beneficiários inscritos no
sistema, nomeadamente aos líderes
religiosos.

inclusive, têm solicitado palestras,
visando inteirar-se do sistema e os
respectivos requisitos de ingresso e,
como resultado, o sistema tem vindo a
registar a inscrição de clérigos, trabalhadores das suas instituições, nomeadamente as igrejas, escolas comunitárias,
bem como os seminários, garantindo
assim, tanto no presente como no futuro, uma protecção social e uma vida
condigna, através da assistência social
do sistema gerido pelo INSS.
A preocupação de muitas congregações religiosas tem residido no
facto de boa parte dos trabalhadores
não estar assegurada pelo Sistema de
Segurança Social. O INSS tem-se desdobrado, quer em seminários, quer em
palestras e visitas a empresas e outras
unidades de produção, congregações,
incluindo os parceiros sociais e outros
intervenientes do mercado laboral,
em divulgação da legislação laboral, na
componente da Segurança Social Obrigatória, mostrando a importância de
estar inscrito no sistema, a bem dos trabalhadores e dos seus dependentes.

bro, abre espaço para a entrada no
sistema de mais grupos, mesmo que
não sejam assalariados, incluindo os

que actuam na economia informal, os
quais são enquadrados no regime de
Trabalhadores por Conta Própria (TCP).

Tmcel moderniza mais de 200 "sites"
com tecnologia LTE 4G/4.5G
ATmcel – MoçambiqueTelecom S.A iniciou semana passada mais uma etapa no seu projecto de expansão e modernização da rede ao nível do país.
Até ao presente momento já foram
modernizados mais de 200 "sites" espalhados pelas províncias de Maputo,
Gaza e Inhambane, esta última, até ao
distrito de Morrumbene. Em termos
de "backbone" (espinha dorsal da
rede em fibra óptica), a Tmcel já renovou no troço entre Maputo e Sofala,

estando a terminar entre InchopeChimoio-Tete.
Depois o processo vai abranger
as cidades da Beira, Nampula, Nacala e Pemba, incluindo os distritos da
província de Inhambane.
De seguida, a modernização será
implementada nos troços entre Naca-

la-Nampula-Pemba, onde parte dos
equipamentos estão em processo de
instalação.
A remodelação do "backbone" significará um aumento dos actuais 50
GB da capacidade corrente contratada
para até 400 GB.

informações sobre as vantagens da
inscrição no Sistema de Segurança Social, tendo solicitado mais acções de divulgação, dado que este é um assunto
pertinente e com os conhecimentos
adquiridos poderão sensibilizar os seus
parentes e guardas da escola.
É importante que, no entender do
INSS, a abordagem destas matérias
comece mais cedo, em que estes futuros actores do mercado laboral dominem a componente da Segurança
Social, porque é nela onde reside o futuro de qualquer pessoa que trabalha e
rende para a sua vida social. Razão pela
qual nas palestras são abordadas, entre
outras perspectivas, a importância de
estar inscrito no sistema, a emissão de
declarações e o pagamento de contribuições no Sistema de Segurança

Social Obrigatória, bem como os prazos estabelecidos para o efeito, o enquadramento dos trabalhadores por
conta própria e a manutenção voluntária no sistema.
Estudantes, os beneficiários de cursos de formação profissional e candidatos a emprego e ao auto-emprego,
à escala nacional, têm merecido a atenção do INSS, tendo em conta o futuro desta camada social, em matéria
de Segurança Social, promovendo a
consciencialização sobre a importância de estar inscrito no Sistema de
Segurança Social, na perspectiva de
preparar o futuro social, ainda cedo,
em parceria com outras instituições
públicas e privadas.
Trata-se de uma política governamental que visa a preparação deste grupo so-

cial para o mercado formal, começando,
desde cedo, com o domínio dos processos iniciais para o efeito, entre os quais a
conciliação da vida profissional e o ciclo
contributivoparaoseufuturosocialedos
seus dependentes, através do seu rendimento no presente.
A estratégia do INSS consiste em
mobilizar os jovens e outros grupos,
economicamente activos a inscreverem-se no Sistema de Segurança Social
e assim começarem, ainda cedo, a contribuir com regularidade, como forma
de garantir o seu futuro, bem como
usufruir dos benefícios que o sistema
oferece no presente.
O novo Regulamento da Segurança
Social Obrigatória (SSO), aprovado
pelo Conselho de Ministros, através
do Decreto nº 51/2017, de 9 de Outu-
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Queda de recursos na luta contra SIDA
A juventude deve lutar
coloca milhões de vidas em risco
Pela primeira vez na sua história

por uma nova
independência

Pela passagem do 12 de Agosto, consagrado como Dia Internacional da
Juventude, o Movimento Nova Democracia (ND) considera que a juventude não tem nada a celebrar senão lutar, pois no seu dia-a-dia não existe
qualquer possibilidade de engendrar os seus projectos nem uma estratégia de desenvolvimento e inclusão, ou qualquer sinal para que a juventude se energize a participar.“Hoje a juventude revolucionária é chamada
a ser o viveiro de uma mudança para uma nova democracia, de uma nova
luta, por uma nova independência. É momento de nos levantarmos”, afirma Salomão Muchanga.
Para Salomão Muchanga, presidente do ND, o mundo em geral e Moçambique em particular assinalaram sextafeira o Dia Internacional da Juventude,
numa altura em que os jovens constituem 70% da população em África,
e de acordo com o Banco Africano de
Desenvolvimento, quase 420 milhões
de jovens entre os 15-35 anos estão

concorrentes que sejam filhos de antigos combatentes, numa clara violação
de um direito fundamental à educação
aos jovens em situação de pobreza,
particularmente aos órfãos”, acusou
Muchanga.
No campo do emprego referiu que
não há emprego, tendo em conta que
os jovens estudam, formam-se e depois

Salomão Muchanga, ND

desempregados e desencorajados, o
outro terço está vulneravelmente empregado, e apenas um em cada seis
tem emprego remunerado.
Em Moçambique, a população de
adolescentes, jovens e mulheres excede
cerca de pouco mais de 14 milhões.
Entretanto, o ND considera que
embora o Governo esteja ciente desta
realidade, serve-se apenas deste factor
demográfico para promover a delinquência juvenil através da promoção
do consumo excessivo de álcool e
drogas em detrimento da educação
de qualidade, institucionalizando a corrupção estruturada.
Para elucidar, Salomão Muchanga
dissequeoGovernoaprovouedistribuiu
a nível nacional livros de ensino que distorcem a real história do país e colocam
Moçambique na África Oriental.
“Para além destes crimes introduziu
entre os requisitos de aquisição de
bolsas de estudos a discriminação de
jovens por filiação, privilegiando os

enterram no cemitério os seus sonhos.
“Milhares de jovens minguam pela
falta de emprego, de renda que baste
para a cesta básica e para constituir a
sua identidade social, seja para família
ou investimentos”, disse o líder do ND.
De acordo com Salomão Muchanga, o Governo, através do Plano de
Acção da Política de Promoção do Emprego, prometeu em 2021 a criação de
cerca de 3 milhões de postos de empregos no país e 1000 micro empresas, mas em contraste a palavra mais
sonante nos últimos 8 meses entre os
jovens é “Queremos emprego”, “O emprego está à venda,”“Não há emprego”,
que culminou em greve de cerca de
1000 jovens e mulheres que recentemente foram gritar em uníssono em
frente ao Ministério do Trabalho: “Queremos emprego”.
Com efeito, o líder do ND afirma que
“a juventude não tem nada a celebrar
senão lutar, pois no seu dia-a-dia não
existe qualquer possibilidade de en-

- Alerta novo relatório sobre HIV/Sida da ONUSIDA, divulgado recentemente.
Novos dados da ONUSIDA publicados recentemente sobre a resposta global ao HIV revelam que durante os últimos dois anos da Covid-19 e outras crises globais o progresso na luta contra a pandemia de HIV registou uma
queda, os recursos diminuíram e, como resultado, milhões de vidas estão em risco. O novo relatório “In Danger”
foi lançado antes da Conferência Internacional sobre o SIDA em Montreal, Canadá.
Em todo o mundo o número de
novas infecções diminuiu apenas 3,6%
entre 2020 e 2021, representando
o menor declínio anual de novas infecções pelo HIV desde 2016. A Europa
Oriental e Ásia Central, Médio Oriente e
Norte de África, assim como a América
Latina, registaram aumentos anuais de
infecções pelo HIV ao longo de vários
anos. Na Ásia e no Pacífico – a região
mais populosa do mundo – os dados
da ONUSIDA mostram que as novas infecções pelo HIV estão a aumentar onde
vinham registando redução. Nestas
regiões, as infecções, cada vez maiores,
são assustadoras. Na África Oriental e
Austral, o ritmo acelerado do progresso
em relação aos anos anteriores abrandou significativamente em 2021.
“Estes dados mostram que a resposta
global ao SIDA está em grande risco.
Se não estamos a registar progressos
rápidos, então estamos a perder terreno, uma vez que a pandemia cresce
devido à Covid-19, aos deslocamentos
em massa e a outras crises. Devemos
nos lembrar das milhões de mortes que
queremos impedir”, disse a directora executiva da ONUSIDA,Winnie Byanyima.
A queda no progresso significa
aproximadamente 1,5 milhão de novas
infecções ocorridas no ano passado, o
que equivalente a mais de 1 milhão relativamente aos objectivos globais.
As novas infecções ocorreram de forma desproporcional entre raparigas adolescentes e mulheres jovens, com uma
nova infecção a cada dois minutos nesta
população em 2021. O impacto do HIV
associado ao género, particularmente
para raparigas e mulheres jovens africanas, ocorreu no meio de disrupções
dos principais serviços de tratamento e
prevenção do HIV, quando milhões de
raparigas estavam fora da escola devido
a pandemias e picos de gravidezes na
adolescência e violência baseada no género. Na África Subsaariana, as raparigas
adolescentes e mulheres jovens têm 3
vezes mais probabilidades de contrair
o HIV do que os rapazes adolescentes e
homens jovens.
Durante as perturbações dos últimos anos, as populações-chave foram
particularmente afectadas em muitas
comunidades - com uma prevalência
cada vez maior em muitos locais.

Os dados da ONUSIDA revelaram
progressos insuficientes na eliminação
de leis punitivas que aumentam o risco
de infecção e morte de pessoas marginalizadas, incluindo pessoas LGBTI,
pessoas que injectam drogas e trabalhadores do sexo.
O relatório também mostra que os
esforços para assegurar que todas as
pessoas vivendo com HIV estejam a
aceder ao tratamento anti-retroviral
que salva vidas estão a fracassar. O
número de pessoas em tratamento do
HIV desacelerou em 2021 do que em
mais de uma década. E enquanto três
quartos de todas as pessoas vivendo
com HIV têm acesso ao tratamento
anti-retroviral, aproximadamente 10
milhões de pessoas não têm e apenas
metade (52%) das crianças vivendo
com HIV têm acesso a medicamentos que salvam vidas. A diferença na
cobertura do tratamento do HIV entre
crianças e adultos está a aumentar em
vez de diminuir.
A pandemia de SIDA ceifou uma
vida, em média, a cada minuto, em
2021, com 650.000 mortes por SIDA,
apesar do tratamento eficaz do HIV e
dos instrumentos para prevenir, detectar e tratar infecções oportunistas.
“Estes números são sobre vontade
política. Será que nos preocupamos
com o empoderamento e protecção
das nossas raparigas? Será que queremos acabar com as mortes por SIDA
entre as crianças? Colocamos salvar
vidas à frente da criminalização?”, per-

guntou Byanyima. “Se assim for, então
temos de voltar a colocar a resposta ao
SIDA no bom caminho”.
O relatório expõe as consequências
devastadoras se não forem tomadas
medidas urgentes para combater as
desigualdades que conduzem à pandemia. Mostra que no percurso actual
o número de novas infecções por ano
seria superior a 1,2 milhão em 2025 –
o ano em que os Estados membros
das Nações Unidas estabeleceram o
objectivo de menos de 370.000 novas
infecções pelo HIV. Mais do que falta de
cumprimento do compromisso relativo a novas infecções, isto representaria
o triplo dessa falta de cumprimento.
Milhões de infecções evitáveis pelo HIV
todos os anos estão a tornar cada vez
mais difícil e mais caro assegurar que
as pessoas vivendo com HIV tenham
acesso a tratamentos que salvam vidas
e que os objectivos de acabar com a
pandemia do SIDA até 2030 sejam alcançados.
Num momento em que a solidariedade internacional e o aumento do
financiamento são mais necessários,
muitos países de alto rendimento
estão a reduzir a ajuda, estando os recursos para a saúde global sob forte
ameaça. Em 2021, os recursos internacionais disponíveis para o HIV eram 6%
inferiores aos de 2010. A ajuda externa
ao desenvolvimento para o HIV proveniente de doadores bilaterais, sem contar os Estados Unidos da América, caiu
57% durante a última década.

gendrar os seus projectos nem uma
estratégia de desenvolvimento e inclusão, ou qualquer sinal para que a
juventude se energize a participar”.
Por isso, Salomão Muchanga diz

que o “país parou! Não há nada para
celebrar!”
“Então, a juventude tem a oportunidade com a Nova Democracia, de criar
uma saída, desenhar um horizonte na-

cional e os pais e mães honestos que
também sentem a dor deste povo têm
a ocasião de juntos operar a reversão
do país para a verdadeira independência”, disse.
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Facilitação de documentos a trabalhadores e investidores estrangeiros no país

Incumprimento de funcionários será inadmissível
Funcionários públicos que não observarem a Lei no acto de tramitação de expedientes de cidadãos estrangeiros que vêm a Moçambique para trabalhar e/ou realizar negócios deverão ser
responsabilizados pelos prejuízos incorridos. A recomendação é da Associação de Comércio, Indústria e Serviços (ACIS), que além de saudar as medidas agrupadas no Pacote de Aceleração
Económica (PAE), recentemente lançado pelo Governo, pede para que a sua implementação seja feita com muita responsabilidade e que haja uma maior flexibilidade na emissão de documentos como o Visto de Trabalho e Autorização de Residência (DIRE), a favor de trabalhadores e investidores estrangeiros no país.
ATALIA CAVELE
Email: caveleataliasilva@gmail.com
Durante a apresentação do relatório
sobre o parecer desta entidade, o
director executivo da ACIS, Edson
Chichongue, arrolou diversos constrangimentos burocráticos enfrentados pela classe empresarial estrangeira
no país, sobretudo no acto da legalização da sua situação.
Chichongue refere que Lei estabelece alternativamente a aceitação
do comprovativo da experiência
profissional ou do certificado de
equivalências académicas, indicando que esta alternativa fica sempre
à discrição do funcionário do Departamento de Trabalho Migratório que
proceda à verificação da documentação na data da submissão do expediente, não garantindo a certeza
jurídica, transparência e criando uma
grande margem para corrupção ao
poder fazer condicionar a sua autorização a uma base sem fundamentação e/ou critério.
Para Chichongue, o facto de cada
um dos certificados ser emitido por entidades com tutelas distintas aumenta
o fosso dos procedimentos burocráticos, contribuindo consequentemente
para o alargamento dos prazos de tramitação do expediente.
As disposições legais, segundo o
representante da ACIS, não são consideradas, uma vez que são sempre
solicitados documentos adicionais,
para além dos documentos legalmente estabelecidos e os requisitos
variam em função do funcionário
que recebe o expediente no acto da
submissão. “Condiciona-se, em todos
os casos, o exercício da actividade
laboral do estrangeiro a uma aprovação, quando, em certos casos, como
é-o da curta duração e quotas, basta
uma simples comunicação ao Departamento do Trabalho Migratório, tal
como decorre do regime legal”, frisou
Chichongue, para quem a prática está
dissociada da lei, os pedidos podem
levar mais que 5 dias úteis, isto para
aprovação do contrato e emissão
das guias de pagamento, sendo a autorização emitida após um mínimo
de 5 dias contados da data de pagamento, mesmo que a Lei estabeleça
o máximo de 5 dias para aprovação e
emissão da autorização.
Chichongue considera ainda que
o sistema não permite a tramitação
de uma nova autorização de trabalho
quando existe uma outra em vigor,
mesmo que as datas sejam sucessivas, ou seja, sem períodos de vigência
em simultâneo. Nesta situação em

concreto, o sistema obriga a que a validade seja verificada até ao último dia
aposto no documento, não contando
os prazos para a tramitação do processo subsequente, que deveria ser
de renovação, mas é tratado como um
processo novo.
Aproveitando-se disso, alguns
agentes responsáveis pela verificação da conformidade das empresas,
sabendo que está em curso um processo de renovação, aplicam multas
alegando ilegalidade dos visados durante o processamento da renovação
do expediente competente.
“Esse tipo de práticas, com a introdução das novas medidas que
assentam no Pacote de Aceleração
Económica, esperamos que seja
descontinuado, porque dificulta a realização de investimento estrangeiro
em Moçambique”, frisou, para depois
acrescentar que o anúncio sobre a
facilitação de emissão de visto e DIRE

Edson Chichongue

Da mulher e criança

Colectânea vai contribuir na protecção dos
direitos e acesso a serviços básicos
- Afirma Nyeleti Mondlane, ministra do Género, Criança e Acção Social, no lançamento do livro intitulado“Legislação de Protecção dos Direitos da Criança e da Mulher: Legislação nacional, convenções e protocolos internacionais”, da autoria de Edson
Macuácua, docente universitário, advogado e Secretário de Estado na província de Manica
A ministra do Género, Criança e Acção Social, Nyeleti Mondlane, afirma que a realidade mostra que no país prevalecem práticas prejudiciais ao bem-estar desta camada social, com destaque para a violência doméstica baseada no género, negligência, uniões prematuras, gravidezes precoces, entre outros fenómenos. Discursando no
lançamento do livro intitulado “Legislação de protecção dos Direitos da Criança e da Mulher: Legislação nacional,
convenções e protocolos internacionais”, da autoria de Edson Macuácua, docente universitário, advogado e Secretário de Estado na província de Manica, Nyeleti Mondlane fez saber que a colectânea vai contribuir para maior
conhecimento dos direitos e deveres das mulheres e crianças e de todos que estão em seu redor. Revela também
que existe no país legislação que protege os direitos da mulher e criança, e cria as bases para o acesso aos serviços
sociais básicos e sua participação nas diferentes áreas.
Lançado na sexta-feira da semana
antepassada, no distrito de Gondola,
província de Manica, que coincidiu
com o término dos trabalhos da VII
Sessão do Conselho Coordenador do
Ministério do Género, Criança e Acção
Social, Nyeleti Mondlane disse que o
livro é uma valiosa e imprescindível
obra para a intervenção do Governo
na promoção da igualdade de género,
protecção da criança e do bem-estar
social.
Nesse contexto, a ministra afirmou
que o Governo tem estado a encetar
esforços de modo a permitir que a
mulher e a criança tenham acesso aos
serviços sociais e económicos básicos,
incluindo às oportunidades nas diferentes esferas da vida de modo que

aumentem o seu bem-estar.
“É deste modo que o Governo assume que o desenvolvimento do país
só pode ser alcançado com o bemestar de todos”, disse a governante,
acrescentando que era neste contexto
que incentivava a participação de todos na promoção da protecção dos
direitos das mulheres e crianças, para
que gozem dos frutos do processo de
desenvolvimento do país através do
reforço do quadro legal.
A título de exemplo, Nyeleti Mondlane disse que a participação de todos
pode ser feita através do aperfeiçoamento das políticas públicas, leis, planos, estratégias e programas capazes
de fornecer respostas eficazes para
todos os problemas que afectam a

mulher e a criança, assim como pela
implementação dos Planos Nacionais
de Acção para o Avanço da Mulher e
para a Prevenção e Combate à Violência Baseada no Género.
A governante apontou ainda como
exemplo de participação da sociedade a implementação de programas
visando a redução da vulnerabilidade
da mulher, alcançar a igualdade de
género e empoderamento da mulher
e da rapariga através do acesso aos
serviços sociais básicos e aos recursos
produtivos.
Por isso, “esta obra tem o mérito de
compilar a principal legislação sobre a
mulher e a criança, grupos que devem
merecer a atenção de todos”, enfatizou
a dirigente.

para mão-de-obra e investidores estrangeiros já era necessária e, por isso, é
bem-vindo porque vai permitir a aceleração do crescimento de negócios,
contribuindo para o desenvolvimento
do país e a melhoria de qualidade de
vida dos moçambicanos.
Mas sugere, para a boa implementação das novas medidas, especificamente no capítulo de facilitação de
emissão de documentos como visto
de trabalho e DIRE, “a responsabilização da Administração Pública pelos
prejuízos incorridos por provada inobservância da lei”.
Sugere também que devem ser
regulamentados e uniformizados os
requisitos adicionais que são solicitados pelos funcionários aos trabalhadores estrangeiros e que a legislação
inerente à contratação e legalização
de trabalhadores de nacionalidade estrangeira seja alterada, para que esteja
adaptada às necessidades actuais.

Nyeleti Mondlane sublinhou que o
Governo reafirma o compromisso de
usar a obra para fortalecer o conhecimento da legislação nacional, regional
e internacional, de modo que as nossas intervenções contribuam para o
respeito e implementação dos direitos
estabelecidos nestes instrumentos e
eliminação das práticas que interferem
no bem-estar da mulher e da criança.
Com efeito, a ministra do Género,
Criança e Acção Social referiu que a
legislação constante da colectânea
é materializada através do Programa
Quinquenal do Governo 2020 -2024
e dos Planos Nacionais para o Avanço
da Mulher e de Prevenção e Combate
à Violência Baseada no Género, entre
outros instrumentos.
A governante disse ainda que a obra
vai contribuir para uma melhor implementação das decisões tomadas na VII
Sessão do Conselho Coordenador do
sector que dirige, particularmente na
promoção e protecção dos direitos da
mulher e da criança.
“Encorajamos a todos a prosseguirem com o desafio que decidimos
levar a cabo no âmbito da sobrevivência, protecção e desenvolvimento da
criança, promoção da igualdade e equidade de género”, desafiou a ministra.
Nyeleti Mondlane desafiou o docente universitário, advogado e Secretário de Estado na província de Manica
a expandir o seu trabalho à legislação
atinente aos direitos da pessoa com
deficiência e idosa, que são grupos sociais que merecem a atenção de toda a
sociedade.
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DESPORTO
Purificação no Grupo Desportivo de Maputo

Ratilal promete tratamento de choque
Paulo Ratilal é presidente do Grupo Desportivo de Maputo (GDM) desde 2021. Talvez seja o único, até então, que em pouco tempo da sua presidência enfrenta uma cisão dos seus associados.
Ao PÚBLICO confessou ter-se tornado presidente do GDM do nada, devido à ausência de um candidato para liderar os alvi-negros. Disse também que, quando ascendeu ao cargo de presidente,
encontrou o clube com uma dívida de mais de 25 milhões de meticais, trabalhadores com salário em atraso, contas bancárias da instituição bloqueadas, entre outros problemas que teve que
resolver. Em relação aos constantes protestos, o dirigente revelou que há pessoas interessadas em desestabilizar o Grupo, empurrando os sócios para protestos contra as suas lideranças. E disse
ainda haver no clube que dirige infiltrados e sabotadores, contra os quais promete tratamento de choque, havendo já alguns que foram detonados e expulsos do clube. Confira a entrevista:

RAUL SIVE
Email: siveraul2020@gmail.com

dar frutos. Vamos começar a trabalhar
com basquetebol.

Jornal Público (JP): O que lhe
moveu à liderança dos alvi-negros?

JP: É ou não desafiante ser dirigente?

Paulo Ratilal (PR): Olha, para concorrer à presidência do GDM foram
determinantes duas coisas: a primeira
está relacionada com o facto de a
minha história estar ligada ao GDM.
Acompanho o clube desde a infância
e já vi muitas coisas boas que aconteceram neste clube. A segunda coisa
está relacionada com o lado humano.
Há seis anos, tive uma situação de
doença que me fez reflectir muito
sobre o sentido dos bens materiais. A
partir daí predispôs-me a fazer algo em
prol da sociedade, seja no desporto ou
não, e vi no Desportivo de Maputo a
oportunidade de realizar esse sonho.
Por isso quero lhe assegurar que
o que puder fazer no clube farei para
ajudar os atletas que pretendem levar
uma carreira a sério.

PR: Sabe, ser dirigente de um clube
também é uma aprendizagem. Uma
coisa é saber gerir uma empresa e
outra coisa é dirigir um clube. Parte das
reclamações dos sócios fazem sentido,
pois querem ver o Desportivo melhor,
por isso entendo que haja pressão.
JP: Como é que viu o seu nome
exposto nos cartazes?

JP: Falou de uma doença… Que
doença foi essa?
PR: Tive um cancro. Quando estás
numa situação entre a vida e a morte
alguma coisa muda na sua vida, a maneira de estar, de ser e de ver as cosias.
Neste momento já não estou preocupado com bens materiais e dinheiro.
Quero ajudar o próximo.
JP: Então, veio para o GDM para
ajudar e não para tirar proveito?
PR: Zero proveito! Veja bem, o clube
ocupa o meu tempo, mancha a minha
reputação e eu é que coloco a maior
parte de apoio financeiro para o funcionamento do clube. De um tempo
para cá os jogadores recebem salário
a tempo e horas. As condições infraestruturais tendem a melhorar. Nunca
fiz proposta de venda de património,
por isso não me vejo a tirar proveito do
clube que estou a tentar ajudá-lo.
JP: Quer dizer que o clube estava
muito mal quando ascendeu à sua
liderança?
PR: É exatamente isso. A situação
financeira do clube estava muito mal.
Herdamos um clube que tinha muitas
dívidas. Quando chegamos encontramos o clube debilitado financeiramente. Tinha salários em atraso, havia
sete meses em que os jogadores e
muitos outros trabalhadores não

Paulo Ratial

recebiam. A Electricidade de Moçambique (EDM) tinha cortado a luz por
causa das dívidas. As contas bancárias
estavam bloqueadas e a instituição
estava na lista negra do Banco Central
por ser mau pagador.
Entretanto, este ambiente de desorganização interna não é culpa de
nenhum presidente. Foi causada
pelas sucessivas mudanças, que em
qualquer instituição causam algum
caos. Neste momento o clube tem
problemas financeiros, porque ainda
não conseguiu rentabilizar seus activos para o seu funcionamento. Temos
estado a pagar as dívidas e estamos
a ter acordos de parceria com várias
entidades que pretendem levantar o
clube.
JP: O GDM sempre foi um clube
problemático; sempre debateu-se
com crise financeira, levando seus
sócios a promover manifestações
de protesto. Mesmo assim aceitou
assumir a liderança deste clube. Estava ciente de tudo isso?
PR: Sim! Primeiro acompanhei todas as direcções, embora de longe, as

lideranças de Michel Gripos, Danilo
Correia, Inácio Bernardo. Tinha toda
a informação, porque fiz parte da direcção de Inácio Bernardo. Tive a oportunidade de ver o tamanho do buraco
onde estava a me meter. Mesmo em
relação aos motivos pelos quais algumas pessoas de má-fé não querem
deixar a direcção trabalhar à vontade
tinha noção.
No primeiro momento não pensei em me candidatar. Queria apoiar
alguém, mas não vi ninguém que
pudesse liderar o GDM, capaz de afrontar os detractores do clube.
JP: Quanto é que o Desportivo de
Maputo devia cumulativamente?
PR: O clube estava endividado em
pouco mais de 25 milhões de meticais.
Estamos a negociar para amortizar os
juros com a banca comercial e algumas empresas.
JP: E o que tinha em termos de
património?
PR: O património é o que temos
demais, não sendo por isso parte

da nossa estratégia vender este património para ressarcir a dívida. O nosso
objectivo é gerar receitas para suprir as
dívidas.
JP: O GDM tem um terreno em
Bobole. Inicialmente havia um plano de se erguer um campo. O que
pensa a sua direcção?
PR: A minha direcção tem problemas urgentes como pagar as dívidas
acumuladas, providenciar lanche para
os atletas. Construir campo não faz
parte das nossas prioridades, embora
tenhamos esse objectivo. Felizmente,
a crise no GDM está a atrair os patrocinadores.
JP: Paulo Ratilal foi duramente
criticado por ter vendido alguns
atletas. Como é que recebeu essas
críticas?
PR: Fui muito criticado por ter vendido e rescindido com alguns jogadores.
Fiz isso por incapacidade financeira do
clube. Não estava a conseguir mantêlos no plantel. Por outro lado, decidi
apostar na formação, que já está a

PR: Naturalmente que fiquei triste,
decepcionado com a raça alvi-negra.
Os meus pais perguntaram-me e censuram-me sempre que for necessário,
porque é o nome da minha família
que está em jogo.
Não é normal ver o seu nome no
cartaz a dizerem que o presidente
Ratilal não é ser humano, enquanto
o presidente é que paga os salários,
coloca lanche para os atletas, busca
medicamentos para os jogadores.
No Desportivo de Maputo não
havia uma variedade de coletes para
treinos, contudo, hoje temos.
Aproveito a ocasião para esclarecer
algumas coisas.Várias vezes ouvi que o
presidente submeteu um processo na
Procuradoria-Geral da República (PGR)
contra os adeptos que não gostam
dele, isso não é verdade.
Uma coisa é pôr no cartaz que não
gosto de Paulo Ratilal por ser feio, é
legítimo, mas outra coisa é invadir as
instalações, montar novos cadeados,
ameaçar os trabalhadores, isso não,
como presidente não posso permitir,
é minha responsabilidade zelar pelo
bem-estar do clube. E se eu não puder
pôr ordem no clube, então não estou
a fazer nada.
JP: Quantas pessoas estiveram
envolvidoas nesta vandalização?
PR: Primeiro devo dizer que já identifiquei os vândalos. É preciso distinguir
aqueles que fazem coisas erradas por
estarem a serem influenciados. Muitos
daqueles provavelmente foram aliciados para cometer desacatos. Eu não
vejo as pessoas que vieram invadir as
instalações como um problema. Vejo
aqueles que estão por detrás da vandalização como o problema.
JP: Está a dizer que conhece os autores morais da vandalização?
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Seis associações provinciais de
atletismo exigem a demissão
imediata de Kamal Badrú do cargo de presidente da Federação
Moçambicana de Atletismo (FMA),
acusando-o de estar a minar a
modalidade. Coincidência ou não,
a exigência surge dias depois da
detenção e posterior deportação,
pelo Serviço Nacional de Migração, do treinador português Alberto Lário, onde Badrú é apontado como o autor da denúncia.
Entretanto, antes da sua detenção,
o treinador português teria denunciado uma alegada má gestão
das infra-estruturas do Parque dos
Continuadores, através do aluguer
de espaço para a realização de festas e espectáculos musicais para
benefício próprio.

Associações exigem“cabeça”de
Kamal Badrú

RAUL SIVE
Email: siveraul2020@gmail.com
A corrida rumo à destituição do
presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, Kamal Badrú, já
iniciou, e ao que tudo indica é irreversível, pois as associações provinciais
de atletismo de Cabo Delgado, Tete,
Manica, Gaza, Cidade e Província
de Maputo submeteram um documento à Mesa de Assembleia-Geral
da FMA e ao Secretário de Estado do
Desporto, exigindo o afastamento
imediato do timoneiro da federação,
por entender que está a destruir a
família do atletismo.
De acordo com a carta assinada por
seis das 11 associações de atletismo, o
pedido de demissão visa defender a
honra e bom nome do atletismo, única modalidade que logrou conquistar
uma medalha de ouro olímpica para

LEGENDA

o país.
Os signatários exigem que sejam
marcadas eleições antecipadas, no
prazo de 90 dias, para que a nova
direcção possa cumprir o restante
período do ciclo olímpico, que encerra
depois dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2024.
“Por isso, as associações solicitam a
criação de uma Comissão de Gestão,
com vista a dar continuidade ao fun-

cionamento da Federação Moçambicana de Atletismo”, lê na carta, que
acrescenta que deverá encarregar-se
de “organizar as eleições, de modo a
que saia um novo elenco para o cumprimento do tempo remanescente do
presente ciclo olímpico”.
Entretanto, a imposição dos associados pode estar relacionada com
a detenção e posterior deportação,
pelo Serviço Nacional de Migração,

do treinador português Alberto Lário,
onde Badrú, mesmo não assumindo,
é apontado como autor da denúncia.
Aliás, o próprio Alberto Lário, já em
Portugal, sua terra natal, teria afirmado
nas câmaras televisivas moçambicanas que a sua detenção era uma retaliação de Kamal Badrú por causa de
uma denúncia, por si feita, apontando
várias irregularidades na gestão da
federação, principalmente na gestão

PR: A primeira coisa que fiz foi
tirá-los da minha direcção, porque
alguns estavam lá, muitos chamaramme atenção quando cheguei, mas
não dei ouvidos a essas pessoas. Os
vândalos são dois ou três.
Nós já conhecemos as armas deles.
Uma delas é aliciar as pessoas para
fazer barulho, desgastar os presidentes
para depois se demitirem e festejarem.
A ideia deles é manter o Desportivo
desorganizado. Nunca fui medroso,
mesmo me ameaçando, nada vai
acontecer.

PR: Não totalmente, mas fizemos
um enorme trabalho, um trabalho a
ser continuado, porque ainda há fuga
de informação, há interferência de
pessoas de fora da direcção, contudo,
estávamos ciente que não seria possível tirar a todos do clube em pouco
tempo. O nosso mandato é de quatro
anos, até lá vamos conseguir purificar
em 100% o clube.
JP: Pretende voltar ao Moçambola em 2023?
PR: Claro que desejo. Nós como
direcção vamos lutar para procurar
condições para garantir o regresso do
GDM. Se voltamos à primeira divisão
certamente que teremos empresários
a apoiar o clube.

JP: Chegou a pensar em demitirse diante da pressão dos sócios?
PR: Não sou uma pessoa de desistir. Tenho apoio da minha direcção.
Houve dois momentos em que tive
que me reunir com a minha direcção
para discutir a demissão, mas chegamos à conclusão de que não podíamos desistir. A primeira vez que pensei
em desistir tinha jogadores e trabalhadores a protestarem.
JP: Como se sentiu ver o GDM novamente a descer de divisão?
PR: Deixa-me dizer uma coisa: não é
a primeira vez que o Desportivo desce

das infra-estruturas do Parque dos
Continuadores, localizado na cidade
de Maputo.
De acordo com Alberto Lário, o
presidente da FMA alugava os espaços
do Parque dos Continuadores para realização de festas e espectáculos musicais, cujo valor, alegadamente, revertia
para benefício próprio.
Neste momento, o técnico já se encontra em Portugal, para onde levou
dois atletas que vão seguir a carreira
naquele país europeu.
Na sequência do mau ambiente
instalado na FMA, esta agendou uma
Assembleia-Geral para dia 27 de Agosto corrente, na qual os sócios poderão
ou não destituir o presidente do organismo e sua direcção.
A Assembleia-Geral da FMA terá três
pontos de agenda, nomeadamente a
prestação de contas, revisão e aprovação da calendarização, e diversos.
A reunião magna da Federação
Moçambicana de Atletismo vai
decorrer à margem da realização dos
Campeonatos Nacionais de Atletismo,
que podem não acontecer caso as associações cumpram as suas ameaças
de não enviar os seus atletas para disputar a prova.
O actual presidente foi eleito no
dia 18 de Setembro do ano passado,
sendo que Badrú já foi acusado de
não ter cumprido com as promessas
eleitorais durante este primeiro ano
de mandato, além de ser acusado de
criar mau ambiente no seio da família
do atletismo.
Em conferência de imprensa realizada quinta-feira, Kamal Badrú negou
se pronunciar sobre a carta e muito
menos dizer se iria se demitir ou não.

de divisão. Já estive triste, antes, quando o GDM desceu de divisão com Michel Grispos, Danilo e Bernardo.
Não que seja a quarta vez que sofro
com isso. O que digo é que tenho a
consciência dos motivos pelos quais
descemos de divisão.
Nós descemos de divisão por falta
de união dos próprios adeptos, os
mesmos que pressionavam que se
demitisse os treinadores. Na equipa
havia muitos jogadores que não es-

tavam a jogar pelo Desportivo, estavam ali para prejudicar o clube.
Digo-te isto de cara. Nós descemos
de divisão porque os nossos jogadores
recebiam dinheiro para perder jogos,
para não marcar golos… Não tenho
nenhuma dúvida disso.
Virei candidato de repente, num
campeonato que havia começado.
Cheguei no clube ao meio da época
sem muitas possibilidades para operar
mudanças. Sabe que no futebol só há

duas janelas para transferências, e para
mexer no plantel só tinha que ser em
Junho, e conseguimos dispensar 17
atletas. A próxima mudança no plantel
só em Dezembro. Na situação em que
encontramos o Desportivo não tinha
condições para ganhar os jogos.
JP: Está a dizer que há uma força
oculta no GDM que sabota o clube.
Conseguiu purificar o clube, expurgando os tais sabotadores?

JP: Que maior legado pretende
deixar no GDM?
PR: Deixar um clube organizado,
a praticar todas as modalidades. Um
clube com todos os jogadores a receberem salário a tempo e horas, um
clube que todas as equipas são competitivas, um clube a ganhar títulos.
Para mim, título é uma consequência
de um bom trabalho.
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CULTURA
Uma sugestão interessante na valorização da Cultura e Turismo

Cabazes de“boas festas”com etiquetas culturais
- Defende Iolanda Almeida, directora provincial da Cultura e Turismo em Cabo Delgado
Os moçambicanos precisam de ter sentido de pertença, a partir da valorização da sua cultura, sugerindo-se desde já a inclusão nos cabazes de “boas festa” de etiquetas culturais, como por
exemplo uma escultura, adorno ou objecto musical. A ideia é defendida por Iolanda Almeida, directora provincial da Cultura e Turismo em Cabo Delgado, que avança que as crianças devem
conhecer e valorizar a cultura e turismo, desenvolvendo-se nelas o sentido de pertença. Mas as rodovias, como diz a fonte, são determinantes, porque permitem o acesso a esses locais belíssimos e exóticos.
CARLA SANTANA
Email: csantana@gmail.com
Os moçambicanos não desfrutam o
que está ao seu redor, o que torna raro
receber ou oferecer um cabaz com
uma peça artítica, seja ela um instrumento musical de adorno.“Os cabazes
de fim de ano contêm objectos de
outros continentes. Nós próprios não
valorizamos o que é nosso, devemos
introduzir uma obra de arte, num
capaz de produtos alimentares com
selo Cabo Delgado, assim estaremos
a valorizar a nossa cultura e turismo”,
defende Iolanda Almeida.
Para Iolanda Almeida, fazer turismo
doméstico é valorizar o conhecimento,
isto é, torcer o pepino de pequeno;
deve-se induzir as crianças a conhecer,
respeitar e valorizar o turismo, com
uma educação ambiental ligada ao
turismo, para que elas legitimem o
sentido de pertença e divulguem o
“seu”turismo além-fronteiras.
“Mas é necessário que haja facilidade de acesso, condições (principalmente) rodoviárias que permitam
a conexão entre os diferentes, ricos,
belíssimos, exóticos e únicos lugares
turísticos. Tirando a questão da segurança e da saúde pública, a estada
continua a ser um grande entrave para
que possamos desfrutar das maravilhas da mãe-natureza”- afirma.
Para ela, quatro factores sonegam
o desenvolvimento do turismo em
Cabo Delgado, como a insegurança
militar, fim da pandemia mundial, vias
de acesso e a educação. Ainda bem
que a Estrada Nacional Número-1
(EN1) vai dentro em breve beneficar
de intervenções de vulto.
Associado às rodovias, os artistas
devem produzir artigos de arte bons
e de qualidade, atractivos e que vendem. Vender é atrair o mercado e o
mercado é garantido pelos visitantes
locais ou internacionais, que procuram
objectos de adorno, de cultura, típicos
de determinada região ou povo.
Entretanto, para potenciar os
subsectores de cultura e turismo e
indústrias culturais criativas o sector
tem realizado fóruns a todos os níveis,
juntando as agências de viagens, sector privado, a academia, para discutirem todos os apectos inerentes ao
crescimento e desenvolvimento da
cultura e turismo.
Questionada sobre as razões que
impedem que os visitantes sejam recebidos, quer à chegada aos aeroportos
nacionais, quer aos hóteis, por exemplo, por um grupo cultural de mapiko,
tufo e outras expressões culturais na-

cionais, a directora respondeu apontando a existência do regulamento de
licenciamento de empreendimentos,
bebidas e salas de dança que orienta
os operadores turísticos nesse sentido.
“Esse instrumento normativo orienta
que os estabelecimentos turísticos devem garantir a exposição de objectos
culturais. Fazemos cumprir as normas,
daí que nos últimos tempos os estabelecimentos de restauração têm
promovido os artistas nacionais, saraus
culturais como debates sobre literatura,
poesia, canto informal, entre outros.
Estas iniciativas muito boas acontecem
em Cabo Delgado e outras partes do
país”,assegura Iolanda Almeida.
Olhando para o desenvolvimento
do turismo em Cabo Delgado, uma
província onde o terrorismo islâmico
provocou a morte de centenas de pessoas, a deslocação de outros milhares
para a cidade-capital e outras regiões
próximas, incluindo a destruição de
infra-estruturas sociais, económicas,
incluindo estâncias turísticas, Almeida
recorda que a região já foi referência
nacional e internacional.
TURISMO EMBARAÇADO
Por conta das adversidades, nos
últimos cinco anos, segundo ela, decresceu também a contribuição do
turismo devido aos efeitos devastadores do ciclone Kenneth, em 2019, e
o terrorrismo. Esses factores adversos
desmotivam os turistas internacionais
a deslocarem-se a Cabo Delgado.
Presentemente afluem à terceira
maior baía do mundo algumas empresas e instituições de ajuda humanitária, o que faz com que os 276
estabelecimentos turísticos existentes
registem algum fluxo de visitantes.

“O turismo em Cabo Delgado já esteve melhor. Mas durante o primeiro
semestre registamos algum crescimento em termos de dormidas de
nacionais. Em 2021 houve mais dormidas de estrangeiros, cuja estadia média
diária era de seis dias por cada visitante
que escalava a província. Porém, o

fluxo total de visitantes decresceu em
mais de 70 porcento, à semelhança da
contribuição do turismo na produção
global que foi de mais de 80 porcento
de decréscimo”, descreveu Iolanda Almeida.
A cidade de Pemba tem exuberantes praias, encabeçadas pela do

Wímbe, que está na lista das baías mais
belas do mundo, que depois de terem
sido abertas as restrições de acesso à
praia, antes interditas por conta da Covid-19, o fluxo de banhistas explodiu.
Porém, mercê da gestão feita transversalmente pelos órgãos do município,
Ministério do Mar e Águas Interiores e
a área do turismo, em obediência ao
regulamento das zonas costeiras e praias, o movimento tem sido controlado.
Ademais, o regulamento das zonas
costeiras e praias é entrosado, também em observância das medidas
de prevenção da pandemia mundial
causada pelo SARS-CoV-2, todavia relaxadas com o último decreto que
libera o uso da máscara em espaços
abertos, como são as praias.
A directora provincial da Cultura e
Turismo relata também que o slogan
“fica em casa”, uma das medidas também preventivas da Covid-19, trouxe
consigo a crise económica, de que
resultaram despedimentos massivos
da massa laboral e encerramento de
algumas estâncias turísticas, sem contar com as destruições resultantes da
acção dos eventos fortes.
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Já à VENDA nas
Lojas!
MIVANY SHOP
(Aeroporto Internacional de Maputo)
MABUKU
(Július Nyerere e Hotel Rovuma)
PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)
TAVERNA
(Costa do Sol)
TAVERNA
(Sommerschield)
TAVERNA
(Mao-Tse-Tung)
TAVERNA
(Av. 24 de Julho)
TAVERNA
(Jardim dos Namorados)
TAVERNA
(Baia Mall)
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CULTURA
Nos Limiares Da Morte(8)

CINEMA
BULLET TRAIN: COMBOIO BALA
Entre as décadas de 80 e 2000 o cinema trilhou por vários filmes de acção
com violência e sangue, girando quase
sempre em torno da vingança ou da
ambição. Nesses filmes, em geral, os
heróis de serviço e os “bad guys” se confundemeoespectadoracabatorcendo
para alguém que se identifica sair vitorioso com a sua mala cheia de dólares.
David Leitch – o duplo e coordenador
de duplos tornado realizador ao lado
do colega Chad Stahelski em John
Wick, que depois, sozinho, assinou
filmes como Atomic Blonde – Agente
Especial, Deadpool 2 e Hobbs &
Shaw – consegue com este Bullet
Train: Comboio Bala homenagear o
género e parodiar este tipo de filmes,
trazendo à tona uma fita divertida com
acção, violência e sangue, movido a vingança e ganância, mas tudo misturado
com muito bom humor de permeio.
Baseado no livro "Maria Beetle", de
2010, do japonês Kotaro Isaka, temos
aqui Ladybug (Brad Pitt), um assassino
treinadoqueaceitaumamissãodeúltima
hora: um simples roubo de uma mala
que contém grande quantidade de din-

VAKITHY NYAMBUWE
Voa de Lendas e Mitos

heiro num comboio bala que liga Tokyo
a Kyoto. Acontece que Ladybug não
está sozinho, e com ele viajam outros assassinos, como Prince (Joey King), Lemon
(Brian Tyree Henry) & Tangerine (Aaron
Taylor-Johnson), entre outros, que têm os
seus motivos paralelos para estarem presentesetodosligadosàmalapertencente
a White Death (Michael Shannon), um
sinistrocérebrocriminoso...
O que se segue é uma viagem imparável de comédia e acção, com muita intriga pelo meio. O que era suposto

ser uma missão bastante simples torna-se numa complicação mortal com
muitas partes a mexerem-se.
Bullet Train: Comboio Bala é
certamente um dos filmes de acção
já mais que esbatidos em milhentas
produções, mas isso não o impede de
ser uma boa opção de entretenimento.
A narrativa é rápida e bastante palpável
para o público, a ideia de grande parte
do filme se passar durante uma viagem
de comboio é apelativa.
Em exibição na NU Metro

ou o destino tem outros planos para ele?
Filme feito à moda indiana, nunca
se aprofundando sobre o interessante
tema. Tudo é jogado de forma superficial e às vezes o argumento torna-se
confuso e cheio de artifícios que não

encaixam na história do filme.
Mas em abono da verdade, vai fazer
jorrar algumas lágrimas aos menos
prevenidos...como sempre neste tipo
de cinema Made in Índia!
Em exibição na Nu Metro

RAKSHA BANDHAN
Akshay Kumar é um herói nos meios
cinematográficos de Bollywood, a Meca
do cinema indiano. Aqui neste filme realizado por Aanand L Rai, um drama familiarcomrasgosdecomédia,ele(Lala)é
umvendedor deiguarias, entreelaspanquecas, na velha cidade de Deli, e as suas
panquecas são muito procuradas por
mulheres grávidas que querem ter um
filho homem. Tem quatro irmãs a seu
cargo, e o seu principal objectivo na vida
é arranjar dote para os seus casamentos,
mesmo que isso signifique vender um
rim… (dizer que na Índia, ou em parte
do território, a mulher é que paga o dote
de casamento).
O que se segue são os seus esforços
implacáveis para garantir que as suas
irmãs se casem antes de se casar com
Sapna, a sua namorada de infância. Ele
conseguirá cumprir as suas promessas

NOTRE DAME DU NIL
Adaptando o famoso livro da escritora Scholastique Mukasonga, o realizador afegão Atiq Rahimi olha com
um certo deslumbramento exótico
para um colégio interno católico no
Ruanda, no ano de 1973, onde garotas
de elite dividem dormitórios e passam
meses do ano juntas, até à conclusão
dos estudos. Trata-se de uma crónica
que, na maior parte do tempo, nos diz

muito sobre os personagens e só no
seu encerramento abre o leque desses
conflitos individuais para algo de peso
na região, historicamente falando, o
expurgo de colégios, universidades e
sectores públicos que os hutus fariam
frente aos tutsis em Julho de 73.
Atiq Rahimi decidiu voltar a 1973,
às fontes da violência inter-étnica que
causou mais de 800.000 mortes no

"país das mil colinas" 21 anos depois.
Uma onda de barbárie que o filme
também liga ao passado colonial de
um território cuja selva sublime e pacífica é também uma área de vulcões,
como as meninas que são protagonistas da história cuja inocência será
sacrificada no altar do ódio.
Em exibição dia 16, no CCFM, às
18:00 horas

Claro que sem excluir a hipótese a
quem pudesse fazê-lo na simples base
de curiosidade que dava-o o impulso
para investigação, experimentando
planta a planta, na tentativa de descobrir qual delas iria curar uma determinada doença e outras necessidades
para conquista e alívio.
É nosso dever considerarmos
e preservar os nossos mitos e as
lendas porque constituem a nossa
identidade. A história mais remota
escrita e lida na memória e difundida oralmente pelos mais velhos
aos novos, dos quais dão conta do
seguinte: o leão, após dominar a sua
presa e estar à sua disposição, em
seguida, antes de iniciar a alimentarse afastava-se do animal sem vida
e pela boca tirava uma bolinha de
nome xikhorho, e por sinal de higiene colocava em cima de palha,
para em seguida ir junto do animal
e começar a alimentar-se, vigiando
o seu instrumento. Depois de comer,
pela mesma via oral voltava a encaixar a pecinha no interior do seu tórax.
O curandeiro com espírito de cura
era revelado o atributo do xikhorho,
então, o dito “nyanga” conceituado
munido dos espíritos capacitados na
base da sua magia distraía este animal no sentido de o curandeiro poder se antecipar e apoderar-se de xikhorho, que dispõe de soluções para
a maioria das pessoas que carecem
de um atributo natural que os oferece o privilégio de serem respeitadas
por outras pessoas, à semelhança do
leão que aquela peça lhe atribui o temor, por isso é respeitado pela maioria dos outros animais, razão pela
qual ostenta o título de“rei da selva”.
Inúmeros candidatos a este
tratamento são os homens. O alcance que o homem anseia é ser
temido por qualquer indivíduo no
círculo da sua vivência diária. Na
sua família, em primeiro plano, era
que a esposa o temesse e se assim
fosse sentir-se-ia orgulhoso. Para
o efeito, antes que o mal o destronasse na posição preferida devia
manter, precavendo-se antes que
a sua esposa, eventualmente, possa
cobri-lo pelo dzhanwanwismo, isto
é, ser domado através da magia adquirida no curandeiro. Ele pela droga devia proceder a ku rhanguela
nsati, isto é, tomar precaução de

anteceder à mulher, antes que
ela a rhanguela a nuna. Ele, tendo
sido feito tratamento a ela, então,
já estando sob efeito das drogas,
consequentemente passará a estar
induzida a outro comportamento
promissor, do qual mesmo que o
tivesse antes, na condição natural
passava a constatar-se a mais perfeição e a mais apreciável, para além
do próprio marido, o que era extensivo à família e à sociedade.
Sabes o que é necessário para que
o tratamento alcance o êxito desejado
para toda a vida?
-Não sei avó.
A avó, desta vez, inclinou-se aproximando a sua boca em direcção ao ouvido do seu educando e em cochichos
recordou dizendo:
-Tu sabes. É o se-gre-do. Veja que eu
tenho acompanhado a tua situação,
alguns meninos, incluindo de baixa
idade da tua, no entanto, faltam-te ao
respeito, ora te batem à vontade porque
percebem que estás indefeso e sem a
mínima condição de reacção. Esta situação deve ser exterminada. Eu não gosto,
queres que assim continue?
-Não.
-Então levanta-te e arreie os calções.
O menino obedeceu sem resistência, pois quem gosta de ser olhado
pelo olhar de baixo? E a anciã fez todo
o tratamento, incluindo de ser herdeiro do feitiço dela, pois o objectivo
primordial era a obtenção de herdeiro.
No fim, a instrutora, mais uma vez, pela
última, deu um alerta rígido ao seu
educando de semblante fixo ao neto,
de olhos de globos todos fora, que expressava ameaça:
-Maguizani…
-Vovó.
-Maguizani! Maguizani! Maguizani!…
Insistiu, mas o neto ficou limitado
e espantado pela insistência da anciã
chamando-o à rajada e o jeito como
lhe olhava. Sem desmontar aquele olhar, de voz autoritária disse:
-Preste muita atenção! A partir de
hoje em diante nunca estarás apartado do respeito, todos vão-te respeitar.
Por favor, nunca! Mas nunca mesmo!
Consentir abordar este assunto com
quem seja, incluindo eu própria, depois de nos separarmos, se tens algo
a questionar que seja agora. Num
futuro breve, atenção! Vão desvendarse em ti os sinais primários da tua superioridade, não te preocupes, muito
menos ficares assustado, que estejas
flexível na adaptação a qualquer
eventualidade da aparição de qualquer imagem visual do animal, que
possa tomar e revestir o teu estado de
ser humano e a dado momento sentires e perceberes que estás um animal,
assim como uma ave, ambos nocturnos, por isso normalmente os cenários
visualizar-se-ão sempre no período
nocturno, depois do resto da família
estar em pleno mergulho no profundo
sono. Lógico, como podes depreender,
trata-se de coisas de segredo.
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XIBAKELA XA BUD

Por se envolver no apoio directo dos que foram
obrigados a se retirar das suas zonas de origem por
causa do terrorismo, que procura desestabilizar a
província nortenha de Cabo Delgado, o Japão é o exemplo que deve ser seguido pelas nações do mundo
que não se identificam com a missão dos terroristas.
Recentemente, o Japão disponibilizou quase
quatro milhões de dólares para apoiar os deslocados
do terrorismo em Cabo Delgado e as vítimas da seca
em Gaza e Inhambane.
O número de deslocados pelo terrorismo na
província de Cabo Delgado cresce a cada dia e a
maior parte das vítimas ainda passa fome.
O Japão quer ajudar a reduzir o problema, por
isso juntou-se ao Programa Mundial da Alimentação
(PMA).
Na verdade, o Japão vai apoiar o PMA com 3,9 milhões de dólares americanos, 2,4 milhões dos quais
destinados à assistência humanitária na região Norte
do país e 1,5 milhão para as províncias do Sul afectadas pela seca.
O director-adjunto do PMA, Pierre Lucas, explica
que cerca de 36 mil pessoas afectadas pelo terror-

ismo em Cabo Delgado receberão apoio alimentar.
Já nas províncias de Gaza e Inhambane serão beneficiadas cerca de 17 mil pessoas afectadas pela seca.
Os moçambicanos que são beneficiárias da iniciativa agradecem a generosa contribuição do Governo
do Japão que está a ajudar o PMA a fornecer assistência alimentar às pessoas mais necessitadas no Sul e
no Norte do país.
Refira-se que o Governo do Japão é parceiro
de longa data do PMA, sendo que as suas contribuições anteriores para a assistência humanitária em
Moçambique iniciaram em 2020 com um orçamento de cerca de 5,29 milhões de dólares para fornecer
às populações vulneráveis.
O Governo japonês justifica que para apoiar
Moçambique foi motivado pela situação de fome e o
alto custo de vida, afectando o grosso da população
moçambicana.
Actualmente, quase um milhão de pessoas estão
deslocadas devido ao conflito em Cabo Delgado
e precisam de assistência alimentar, sendo o apoio
dado pelo Japão bem-vindo, por suprir as necessidades da população.
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