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Os contornos do “confisco” milionário
O “confisco” de pouco mais de 70 milhões de meticais, numa “emboscada” a uma das maiores lojas de venda de loiça diversa, na capital moçambicana, gerou um intenso debate, com diversos actores 
a questionarem a legalidade da medida, que visa combater actividades ilícitas como o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, já em forma na província nortenha de Cabo Delgado.

Rogério Zandamela, Banco de Moçambique Filimão Suazi, porta-voz do GovernoElísio de Sousa, Jurista

MIGUEL MUNGUAMBE                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Última terça-feira, imagens postas a 
circular nas redes sociais denunciavam 
uma operação de "confisco" e conta-
gem de valores monetários em quanti-
dades milionárias.

O PÚBLICO apurou que a operação 
enquadra-se numa mega-engenharia 
multissectorial visando a actividade 
cambial ilícita, que desta vez teve como 
alvo a "Casa das Loiças'', uma cadeia de 
venda de utensílios domésticos local-
izada na Avenida Karl Marx, no centro 
da cidade de Maputo.

Tratou-se na verdade de uma opera-
ção conjunta envolvendo a Autoridade 
Tributária de Moçambique (AT), o Serviço 
Nacional de Investigação Criminal (SER-
NIC) e a Inspecção- Geral das Actividades 
Económicas (INAE), depois de o Banco de 
Moçambique ter alertado para o risco de 
algumas lojas se dedicarem a actividades 
ilícitas do tipo branqueamento de capi-
tais e financiamento ao terrorismo.

Do que se recolheu na “Casa das 
Loiças” foi nada mais, nada menos que 
os pouco mais de 70 milhões de met-
icais que, entretanto, segundo especial-
istas, deviam estar no circuito formal, 
como nos bancos, para permitir que os 
donos justifiquem os rendimentos.

Mas antes do “confisco” que ocorreu 
na “Casa das Loiças” vale recordar da 
brigada multissectorial composta pela 
Polícia da República de Moçambique 
(PRM), INAE e AT que em meados de 
Julho passado recolheu mais de 400 
milhões de meticais escondidos numa 
loja de venda de telemóveis, em Ma-
puto. “Este valor é muito para estar num 
estabelecimento deste tipo e o reco-
mendável é que tinha que estar guar-
dado num banco”, avançou o porta-voz 
da AT, Fernando Tinga.

Acredita-se que a medida tenha sido 
suscitada pela subida exponencial do 
valor de operações ilícitas, entre elas o 
branqueamento de capitais e financia-
mento ao terrorismo.

Sem rostos dos mandantes, o ter-
rorismo continua a assombrar o país, 
concretamente o desenvolvimento 
da província de Cabo Delgado, onde 
muitos projectos, incluindo o de gás do 
Rovuma, encontram-se parados devido 
aos ataques. 

O jurista e criminalista Elísio de Sousa 
diz que a operação em curso de “con-
fisco” de dinheiro em estabelecimentos 
comerciais faz muito sentido, desde que 
os montantes encontrados sejam supe-
riores aos recomendados.

Ultimamente, refere a fonte, há muito 
dinheiro que circula no circuito informal, 

não descurando a hipótese de em al-
gum momento este dinheiro sustentar 
actividades ilícitas e criminosas, como o 
financiamento ao terrorismo em Cabo 
Delgado.

“Num contexto de guerra em que o 
país se encontra há muito financiamen-
to e o Governo tem que estar mesmo 
vigilante, através de supervisão preven-
tiva do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo”, frisou De 
Sousa, que faz recordar que todo o din-
heiro cujo volume ascende a cinco mil 
dólares americanos deve ser colocado 
no circuito formal, para depois justificar 
os rendimentos.

A equipa multissectorial envolvida 
nas operações de supervisão e preven-
ção de branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo alerta que, 
para além das lojas, o sector de venda de 
viaturas apresenta um nível de vulnera-
bilidade muito alto, incluindo também a 
área imobiliária, as confissões religiosas, 
ONG’s, instituições financeiras como 
bancos, incluindo também as institu-
ições de crédito e sociedades financeiras

QUADRO LEGAL

Refira-se que desde 2002, Moçam-
bique tem um quadro legal e institu-
cional de prevenção e combate ao 
branqueamento de capitais que foi re-
forçado em 2013, com a criminalização 
do financiamento do terrorismo.

Já em meados de Maio deste ano, o 
Parlamento moçambicano aprovou a 
proposta de Revisão da Lei de Repreen-
são, Combate e Prevenção do Terror-
ismo e Acções Conexas.

A legislação foi proposta pelo Gov-
erno, com o objectivo de reforçar a 
legislação para travar todo o tipo de 
manobras terroristas, incluindo cortar 
as fontes de financiamento e de propa-
ganda mediática.

RASTREAMENTO 
DE COMUNICAÇÕES

Recentemente, o Banco de Moçam-
bique anunciou o rastreamento de 
pouco mais de 2.330 Comunicações 
de Operações Suspeitas (COS), totali-
zando 666 milhões de dólares norte-
americanos de transacções económico-
financeiras, suspeitas de consubstanciar 
actos de branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo.

Este rastreamento, conforme os 

dados apurados pela equipa deste 
semanário, foi feito ao longo do ano 
passado pelo Gabinete de Informação 
Financeira de Moçambique (GIFiM). 

Para agravar a situação, os valores 
suspeitos de financiar actos de terroris-
mo e de estarem ligados ao branquea-
mento de capitais tendem a aumentar, 
segundo o GIFiM, que apela para maior 
vigilância em todos os sectores de ac-
tividade económico-financeira no país.

O Banco de Moçambique, dirigido 

GIFiM referente a 2021, a submeter à 
Assembleia da República (AR), disse Fil-
imão Suaze, porta-voz do Conselho de 
Ministros.

“Este montante constitui o valor 
global de todas as comunicações de 
transacções financeiras suspeitas que 
no período em análise foram reporta-
das ao GIFiM”, refere fonte do Banco 
Central.

Já na última terça-feira, os dados do 
GIFiM foram alvos de apreciação pelo 

pelo economista Rogério Zandamela, 
avança ainda que no ano anterior ao 
de 2021, ou seja 2020, foram regis-
tadas 3350 COS, que representam 
35.844.451.913 meticais das trans-
acções financeiras suspeitas. 

O número de Comunicações de Op-
erações Suspeitas representa uma que-
da de 43,3 porcento em relação ao valor 
das transacções, que correspondem a 
um aumento de 20 porcento.

Semana passada, o Governo apre-
ciou o relatório anual de actividades do 

Conselho de Ministros, que na sequên-
cia, e segundo o seu porta-voz, Filimão 
Suaze, o Governo deixou a recomenda-
ção de as instituições financeiras terem 
que se manter vigilantes para fortalecer 
a sua actuação no mercado.

Refira-se, no entanto, que os dados 
do Gabinete de Informação Financeira 
de Moçambique serão submetidos ao 
Parlamento moçambicano para efeito 
de apreciação. 

Neste momento, as sessões da As-
sembleia da República encontram-se 
interrompidas, devendo retomar em 
Outubro próximo.

Para além dos sectores acima avança-
dos, um relatório  da avaliação nacional 
dos riscos de branqueamento de capi-
tais e de financiamento do terrorismo, 
produzido pelo GIFiM, denunciou a ex-
istência de outras instituições financeiras 
compostas por uma diversidade de 
entidades, dentre elas casas de câmbio 
e instituições de moeda electrónica que, 
com o objecto e/ou natureza distinta, 
apresentam uma vulnerabilidade de 
nível médio/alto e com tendência de-
crescente. 

Nas casas de câmbio, particular-
mente, verifica-se a apresentação de 
documentos falsos e fora de prazo 
nas operações de compra e venda de 
moeda, com tendência de ocultação ou 
realização de operações sem registos e, 
consequentemente, não reportadas ao 
Banco de Moçambique.

Mais grave, consta no referido 
relatório, o Banco Emissor não conseg-
ue fazer um acompanhamento eficaz 
das instituições de moeda electrónica 
(IME), por terem um modelo de negó-
cio diferente das demais instituições de 
crédito e com tendência para a utiliza-
ção de produtos e serviços sofisticados, 
aliado à falta de legislação específica e 
ajustada que permita um acompanha-
mento/supervisão dos seus serviços.

Na sessão da última terça-feira o Gov-
erno apreciou as informações sobre a 
matriz de seguimento do período pós-
observação de Moçambique pelo Gru-
po de Acção Financeira, e anotou haver 
progressos no quadro regulatório com 
a aprovação de leis e decretos no âmbi-
to do combate ao branqueamento de 
capitais e financiamento ao terrorismo. 

Na sequência, afirma Suaze, o Gov-
erno instruiu o GIFiM a articular com 
instituições relevantes do Estado para 
assegurar o cumprimento das medidas 
emanadas por aquele organismo de 
controlo financeiro.

Moçambique tem desde Maio últi-
mo uma lei revista de Prevenção e Com-
bate ao Branqueamento de Capitais e 
Financiamento ao Terrorismo.

- Estabelecimentos comerciais podem ser “senhores” de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo em Cabo Delgado

Supervisão preventiva no branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo
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Cimeira homenageia fundadores da SADC
No cair do pano da 42ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), realizada no dia 17 de 
Agosto de 2022, em Kinshasa, cidade-capital da República Democrática do Congo, foram homenageados os nove líderes fundadores da organização 
e outorgou medalhas aos respectivos representantes das famílias. Ainda nesta Cimeira, os Chefes de Estado e de Governo da SADC aprovaram a pror-
rogação do mandato da Missão da SAMIM e dos relevantes processos conexos, no âmbito do combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, e 
saudaram a criação do Centro Regional de Combate ao Terrorismo (CRCT) da SADC, com sede na República Unida da Tanzânia. 

Famílias dos Presidentes Fundadores Homenageados

Presidente Nyusi na Ciméira de Kinshasa

 - Para além de prorrogar o mandato da SAMIM, anunciou a criação do Centro Regional de Combate ao Terrorismo (CRCT), com sede na Tanzânia

prorrogação do mandato da Missão 
da SADC em Moçambique (SAMIM) e 
dos relevantes processos conexos. 

“A Cimeira saudou os Países Con-
tribuintes com Efectivos (PCC) para a 
SAMIM pela solidariedade e sacrifício 
para apoiar a Missão e endereçou con-
dolências aos governos e famílias dos 
9 efectivos da SAMIM que perderam a 
vida no teatro das operações”, refere a 
nota de imprensa. 

Ainda na área de Defesa e Segu-
rança, a Cimeira diz que recebeu tam-
bém de Cyril Ramaphosa, facilitador 
da SADC para o Reino do Lesotho, o 
relatório sobre a implementação das 
decisões do SADC, tendo tomado 
nota do progresso alcançado e exorta-
do o Governo a acelerar a conclusão 
das reformas em curso, e a prosseguir 

com o processo de paz, bem assim 
com a aplicação da justiça transitória 
e reconciliação, a fim de promover a 
unidade nacional, o processo de cica-
trização de feridas e a coesão nacional. 

Entretanto, a Cimeira diz ter mani-
festado preocupação e solidariedade 
em relação aos últimos eventos ocor-
ridos no leste da RDC em matéria de 
segurança, e mandatou o Presidente 
do Comité Ministerial do Órgão para, 
coadjuvado pela Troika do Órgão e os 
Países Contribuintes com Tropas para 
a FIB (TCC), manter contactos com o 
Secretário-Geral da ONU, à margem da 
Assembleia-Geral da ONU, em Setem-
bro de 2022, para explorar todas as 
formas de apoiar os esforços visando 
melhorar a situação de segurança. 

Em relação ao relatório apresentado 

pelo Governo do Reino de Eswatini 
sobre a situação de segurança no país 
e ao condenar os actos de violência, a 
Cimeira mandatou o presidente do 
Órgão para convocar uma Cimeira 
Extraordinária da Troika do Órgão mais 
o Reino de Eswatini, em data a ser de-
terminada, com o objectivo de buscar 
uma solução pacífica e duradoura para 
os desafios de segurança que o país 
enfrenta. 

Frisou ainda a sua preocupação 
com as ameaças constantes à segu-
rança marítima que afectam as aspi-
rações de desenvolvimento da região, 
em particular as que emergem na par-
te ocidental do Oceano Índico. A este 
respeito, a Cimeira exortou os Estados-
membros a acelerar a implementação 
da Estratégia e do Plano de Acção Inte-
grada Marítima da SADC. 

Ainda no combate ao terrorismo,  
a Cimeira saudou a criação do Centro 
Regional de Combate ao Terrorismo 
(CRCT) da SADC, sedeada na Repúbli-
ca Unida da Tanzânia, como uma in-
stituição que coordena as actividades 
de combate ao terrorismo na Região, 
e exortou os Estados-membros a re-
forçar a cooperação e a partilha de 
informações sobre o terrorismo, radi-
calismo e extremismo violento.

ESTRATÉGIA E ROTEIRO PARA A 
INDUSTRIALIZAÇÃO

Neste capítulo, a Cimeira de Kinsha-
sa recebeu o relatório de balanço so-
bre o grau de implementação da Estra-
tégia e Roteiro para a Industrialização e 
a situação socioeconómica na Região, 
incluindo o desempenho económico 
regional, a segurança alimentar e nutri-
cional regional, género e desenvolvim-
ento, a situação sanitária na região e a 
gestão do risco de desastres. 

Contudo, diz ter notado o pro-
gresso alcançado na implementação 
do Lema da 41ª Cimeira dos Chefes 

de Estado e de Governo da SADC: 
“Reforço da Capacidade Produtiva face 
à Pandemia da COVID-19 em prol da 
Transformação Económica e Industrial 
Inclusiva e Sustentável”, e saudou o Pres-
idente-cessante da SADC e Presidente 
da República do Malawi, Lazarus Mc-
Carthy Chakwera, por ter concretizado 
os resultados previstos nas principais 
áreas do lema durante o seu mandato. 

Com efeito, homologou o lema da 
42.ª Cimeira dos Chefes de Estado e 
de Governo da SADC, intitulado “Pro-
moção da Industrialização, através do 
Agro-Processamento, da Transforma-
ção de Recursos Minerais e do Desen-
volvimento das Cadeias de Valor Region-
ais, em prol do Crescimento Económico 
Inclusivo e Resiliente’’. 

Aliás, para os líderes africanos, o 
lema, segundo o documento, tem em 
conta o actual ambiente operacional 
na Região e a necessidade premente 
de reforçar a implementação dos pro-
gramas de industrialização e integra-
ção do mercado da SADC, nos termos 
consagrados no RISDP 2020-2030. 

Refira-se que a Cimeira de Kinshasa, 
que contou ainda com a participação 
do Secretário Executivo da SADC, Elias 
Mpedi Magosi, e da Secretária-Geral 
da UNECA, Vera Songwe, elegeu o 
Presidente da República Democrática 
do Congo, Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, para o cargo de Presidente 
em exercício da SADC, e o Presidente 
da República de Angola, João Manuel 
Gonçalves Lourenço, para o cargo de 
próximo Presidente da SADC. 

A Cimeira também elegeu o 
Presidente da República da Zâmbia, 
Hakainde Hichilema, para o cargo 
de próximo Presidente do Órgão de 
Cooperação nas Áreas de Política, De-
fesa e Segurança. 

A próxima Cimeira terá lugar em Lu-
anda, Angola, em data a ser determi-
nada após consultas com o próximo 
Presidente em exercício da SADC. 

Os nove Chefes de Estados africa-
nos que em Abril de 1980 fundaram a 
antiga SADCC, que em 1990 viria a ser 
transformada em SADC, são de países 
como Angola, Botswana, Lesotho, Ma-
lawi, Moçambique, Suazilândia, Tanzâ-
nia, Zâmbia e Zimbabwe. 

Fundada em Lusaka, na Zâmbia, de-
pois da declaração de Lusaka rumo à 
libertação económica, viria mais tarde 
a receber a adesão de outros países, 
designadamente Maurícias, Namíbia, 
África do Sul, República Democrática 
do Congo, Madagáscar e Seychelles.

“A Cimeira recebeu também o 
Relatório de Balanço sobre o grau de 
implementação do Mecanismo para 
Homenagear os Fundadores da SADC 
e, em reconhecimento do seu legado 
e contributo para a SADC”, lê-se no co-
municado de imprensa final recebido 
na nossa Redacção.

Para o efeito, prossegue, a Cimeira 
outorgou medalhas aos respectivos 
representantes das famílias dos nove 
fundadores da SADC e mandatou o 
presidente do Órgão para coordenar 
o processo de inauguração da estátua 
em memória do saudoso Presidente 
Julius Kambarage Nyerere, na Sede 
da União Africana (UA). Moçambique 
foi representado por Samora Machel 
Júnior, que recebeu a medalha em 
nome do falecido pai e Presidente da 
República, Samora Moisés Machel.

Além de se propor a intensificar as 
trocas comerciais internacionais e de-
senhar um roteiro para, juntos, camin-
harem rumo ao desenvolvimento 
económico e social, a organização 
perspectivava reduzir a dependência 
económica dos países em relação à 
África do Sul do apartheid.

As alterações verificadas no quadro 
político-social da região, como a inde-
pendência da Namíbia em 1990, e o 
fim do apartheid na África do Sul, com 
Angola a ter um papel fundamen-
tal em todo esse processo, devido à 
histórica batalha do Cuito Cuanavale, 
conduziram à redefinição da base de 
cooperação entre os Estados mem-
bros, de associação voluntária, para 
organização juridicamente vinculativa.

MANDATO DA SAMIM 
PRORROGADO

No entanto, na 42ª Cimeira da SADC 
Moçambique esteve representado 
Chefe de Estado moçambicano, Filipe 
Jacinto Nyusi, durante a qual foi apre-
sentado o relatório pelo presidente-
cessante do Órgão de Cooperação nas 
Áreas de Política, Defesa e Segurança e 
Presidente da República da África do 
Sul, Cyril Matamela Ramaphosa.

Na ocasião, Cyril Ramaphosa rece-
beu felicitações pela liderança exem-
plar e esforços contínuos envidados 
na busca de soluções para enfrentar as 
ameaças à paz e à segurança durante 
o ano, não obstante os desafios impos-
tos pela pandemia da Covid-19.

Em relação ao combate ao terror-
ismo em Cabo Delgado, a Cimeira, 
de acordo com o comunicado de 
imprensa, recebeu o relatório sobre 
a situação de segurança, e aprovou a 
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“Estamos no caminho certo”
Embora consciente de que a transformação estrutural do sector de agricultura e sua cadeia de valor não ocorre em curto espaço de tempo, mas sim 
em médio e longo prazo, o Presidente da República afirma que o Governo está no caminho certo para desenvolver Moçambique e na redução, conse-
quentemente, do custo de vida e criação do bem-estar dos moçambicanos. “Estamos a pensar grande para desenvolver Moçambique, contudo são os 
resultados da materialização de projectos estruturantes de impacto directo na vida de milhares de moçambicanos, como por exemplo a inauguração da 
Fábrica de Extracção e Refinação de Óleo Alimentar de Soja e de Algodão de Cuamba, na província do Niassa, que dão a certeza de que o Governo está 
no caminho certo”, afirmou Filipe Nyusi.

a soja, aumentando a renda e conse-
quente estímulo à produção.

“Esta fábrica permite integrar perto 
de 40 mil produtores de algodão e 
soja, os quais são chamados a fornecer 
matéria-prima de qualidade e em 
quantidade para a extracção e refina-
ção do óleo alimentar”, disse Nyusi, ob-
servando que os produtores encon-
tram aqui um mercado certo e uma 
forma clara de fazer auto-emprego no 
ramo agrícola.

O Chefe de Estado acrescentou 
que vai ainda agregar valor aos re-
cursos nacionais, trazendo como 
consequência a venda de produtos 
em vários segmentos de mercado, 
com alto preço, e a substituição de 
importações, com efeitos directos na 
balança comercial.

“Como é sabido, o óleo alimentar 
tem sido um dos produtos de maior 

pressão na balança comercial agrí-
cola, onde Moçambique importa 

Actualmente, de acordo com o 
Presidente da República, o subsector 
importa óleo bruto, operando so-
mente na fase final do processo indus-
trial para o refinamento. 

Segundo Filipe Nyusi, este facto 
representa uma fuga significativa de 
recursos pelo canal de importação de 
matérias-primas semi-acabadas, com 
impacto negativo sobre o nível das 
disponibilidades líquidas do país para 
o exterior.

“Este empreendimento permite o 
aumento da oferta no mercado nacio-
nal com uma produção própria e re-
duz a pressão inflacionista que decorre 
das taxas de câmbio que pesam na 
cesta básica do consumo das famílias”, 
referiu.

Entretanto, dados recentes indicam 
que o preço do óleo alimentar subiu 
em cerca de 100 porcento, contribuin-
do para o aumento geral do nível de 
preços no país.

“Por isso volto a afirmar que a única 
forma de reduzir o custo de vida é o 
aumento da nossa produção e trans-
formação da nossa matéria-prima”, 
sublinhou. 

Com um financiamento global de 
300 milhões de meticais, co-financia-
dos pelo SUSTENTA – no fomento – e 
FCID – na infra-estrutura, incluindo 
capitais próprios da Sociedade, a fábri-
ca tem uma capacidade de extracção 
de óleo alimentar bruto de 7.500 tone-
ladas por ano e 3000 toneladas de re-
finação por ano, e vai igualmente per-
mitir o surgimento de outras indústrias 
na cadeia de valor, como de produção 
de embalagens, por exemplo.

“Isto pressiona o distrito de Cuamba, 
Mecanhelas, Lichinga e toda a provín-
cia a produzir mais matéria-prima”, 
alertou.

Contudo, Filipe Nyusi acredita que 
com as medidas tomadas visando a 
melhoria do ambiente de negócios 
a economia moçambicana poderá 
crescer de forma considerável.

Aliás, realçou que a criação, em 2020, 
do Instituto de Algodão e Oleaginosas 
de Moçambique tem estado a contri-
buir grandemente para o crescimento 
do sector, actualmente estimado em 
18%, envolvendo cerca de 500 mil 
pequenos agricultores nacionais.

Para a campanha agrícola 
2021/2022 prevê-se um crescimento 
de 14% das oleaginosas, impulsado 
pelo gergelim com 25% e pela soja 
com 5%.

anualmente cerca de 400 milhões de 
dólares americanos, representando 
cerca de 30% do peso das importa-
ções do sector agrícola”, apontou.

Filipe Nyusi referiu que com a 
entrada em funcionamento desta 
fábrica o Estado vai poupar dinheiro 
que já poderá aplicar nas obras de 
construção de estradas, dando como 
exemplo a que dá cesso ao distrito de 
Mecanhelas, assim como à fronteira de 
Sanga, junto com a Tanzânia.

“Vai aumentar a autonomia finan-
ceira e económica do país, traduz uma 
maior capacidade de retenção de divi-
sas e amplia o campo de manobra na 
gestão cambial, elemento crucial na 
estabilidade conjuntural da nossa eco-
nomia… O trabalho feito vai reduzir as 
importações”, frisou o Chefe de Estado.

Para o governante, esta constitui 
uma demonstração de uma experiên-
cia susceptível de ser replicada noutras 
geografias do país e outras áreas como 
fruteiras, só para elucidar.

Para esta certeza, o Presidente da 
República socorreu-se no desempen-
ho do sector primário da economia 
moçambicana, com destaque para a 
agricultura, que tem um peso de 23% 
no crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB).

“A economia moçambicana voltou 
a registar um crescimento robusto de 
4.4%, contra as projecções de 2.3%. É 
nossa expectativa que ainda este ano 
possamos registar um crescimento ac-
ima de 5%, colocando Moçambique 
como uma das economias que mais 
cresce na região e no mundo”, afirmou 
Filipe Nyusi.

Nesse contexto, apelou aos actores 
da economia moçambicana para con-
tinuarem a acreditar na trajectória que 
o país está a seguir, caracterizada por 
vitórias contra todas as adversidades.

REDUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES 
DO ÓLEO ALIMENTAR

Filipe Nyusi teceu estas considera-
ções quinta-feira, no distrito de Cuam-
ba, depois de inaugurar a Fábrica de 
Extracção e Refinação de Óleo Alimen-
tar de Soja e de Algodão, do Grupo 
João Ferreira dos Santos, a primeira 
fábrica industrial daquela dimensão 
no Niassa. 

Na ocasião, o Chefe de Estado afir-
mou que aquele empreendimento 
industrial vem dar substância ao 
programa de desenvolvimento em 
curso no sector da agricultura, princi-
palmente no agroprocessamento, no 
quadro do SUSTENTA e do Programa 
Nacional Industrializar Moçambique.

Esta é a forma concreta que con-
solida, através da cadeia de valor, a in-
clusão do sector familiar no circuito de 
comercialização do algodão, incluindo 

- Afirma Filipe Nyusi, depois de inaugurar, quinta-feira, a Fábrica de Extracção e Refinação de Óleo Alimentar de Soja e de Algodão, na cidade de Cuamba, no Niassa

Para desenvolver Moçambique

Inaugurada em Cuamba a maior fábrica de produção de óleo alimentar
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DESTAQUE

Essencialmente, as visitas do Chefe 
de Estado, realizadas semana passada 
nas províncias de Cabo Delgado, Nias-
sa e Tete, tinham como objectivo aferir 
o funcionamento das máquinas gov-
ernativas provinciais, designadamente 
os Conselhos de Representação do 
Estado e Executivo Provincial, reiterar a 
necessidade de haver harmonia entre 
elas e dissertar sobre as competências 
de cada uma e, também, exortar estes 
órgãos provinciais a prepararem-se 
para implementar, coordenar e moni-
torar o Plano de Aceleração Económi-
ca (PAE), apresentado aos moçam-
bicanos no dia 9 de Agosto de 2022 
corrente.

Para o efeito, Filipe Nyusi instou os 
Conselhos de Representação do Es-
tado e Executivo Provincial de cada 
uma das províncias a estudar o PAE, no 
que concerne a matriz provincial, para 
ficar a saber o que devem fazer, como 
e onde, quando chegar a vez da sua 
implementação.

Na ocasião, o Presidente da Repúbli-
ca sublinhou que este plano assinala a 
retoma da economia do país, rumo ao 
bem-estar dos moçambicanos.

Com efeito, recomendou os diri-
gentes de nível provincial a dedicar 
toda a sua energia e criatividade na 
implementação cabal do Programa 
Quinquenal do Governo 2020-2024, 
nos planos económicos e sociais e pro-
vinciais.

“Não trabalhem de qualquer ma-
neira, como vento… não pode”, disse 
o Chefe de Estado. Para o Chefe de Es-
tado, os dirigentes de nível provincial 
devem trabalhar de forma contínua 
no aumento da produção, princi-
palmente da produtividade, porque 
resulta na melhoria da vida e do bem-
estar dos moçambicanos, tendo em 
conta que a vida está a voltar à nor-
malidade.

Filipe Nyusi afirmou que cada di-
rigente deve dominar o seu sector, 
conhecer os planos programáticos de 
governação e focar-se na sua imple-

ANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

Para já sabe-se que a LAM e a Tmcel 
constituem um fardo para o Estado, 
devido ao seu modelo de gestão, que 
lhes coloca numa situação de falência 
técnica, dependendo para sobreviver 

Para aliviar custo de vida e assegurar retoma da economia

PR na Reunião dos Conselho de Representação de Estado e Executivo Provincial de Tete 

Max Tonela, MEF

Presidente Nyusi exige resultados 
aos dirigentes provinciais

LAM e Tmcel vão à reestruturação

“Os momentos são difíceis mas pos-
síveis de serem bem geridos”, afir-
mou o Presidente da República nas 
reuniões com os Conselhos de Rep-
resentação do Estado e Executivo 
Provincial de Cabo Delgado, Niassa 
e Tete, realizadas semana passada. 
Nesses encontros, Filipe Nyusi dis-
sertou sobre o processo de descen-
tralização, mormente as competên-
cias e a necessidade de assegurar 
um relacionamento harmonioso 
entre o Secretário de Estado e o 
governador de província, e focali-
zar todas as energias na implemen-
tação rigorosa e responsável do 
Programa Quinquenal do Governo 
2020-2024, dos planos económicos 
e sociais e provinciais, com o ob-
jectivo de, para além da produção, 
aumentar a produtividade e dessa 
forma resolver os problemas que 
o país enfrenta, relacionados com 
o custo de vida e bem-estar da 
população. E porque a economia 
moçambicana está a reerguer-se 
com muita força, o Chefe de Estado 
instou os dirigentes para combat-
erem a burocracia e a corrupção, 
em todos os sectores, e, também, 
controlar a imigração ilegal. 

Desta vez parece ser em definitivo. 
O Governo vai avançar com a re-
estruturação das empresas públi-
cas Linhas Aéreas de Moçambique 
(LAM) e a telefónica Tmcel, como 
forma de entrarem na via da sus-
tentabilidade e deixarem de ser 
um encargo para as contas do Esta-
do. Estes dados foram avançados 
sexta-feira, em Maputo, pelo min-
istro da Economia e Finanças, Max 
Tonela, durante uma reunião com 
a directora do Banco Mundial para 
Moçambique, Idah Z. Pswarayi-
Riddihough. Antes deste anúncio, 
o Presidente da República fez sa-
ber, no dia 9 de Agosto, durante a 
apresentação do Plano de Acelera-
ção e Estimulo à Economia, que no 
âmbito da implementação destas 
medidas o programa irá ainda 
aprofundar e acelerar a reforma do 
sector empresarial do Estado, para 
melhorar a sua prestação e para 
preparar a privatização das em-
presas 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 algu-
mas delas trazem para mercados 
competitivos específicos.

mentação e monitoria.
 “Se você é um director veja o que está 

a acontecer na sua área e com os seus 
colaboradores, incluindo prestar um ser-
viço eficiente e de qualidade ao cidadão”, 

de injecções do Tesouro. 
Segundo dados de auditoria da 

Ernst & Young, a situação financeira da 
LAM continua deficitária, com o reg-
isto no exercício económico de 2020 
de prejuízos de seis mil milhões de 

Estado lamentou o espírito “do venha 
amanhã” e do engavetamento de 
processos dos cidadãos, porque o Es-
tado investiu na modernização e infor-
matização da Administração Pública. 
Nesse contexto, deixou um apelo 
vigoroso no sentido dos Conselhos de 
Representação do Estado e Executivo 
Provincial, cada a seu nível, combater-
em a corrupção em todos os sectores.

E como fundamento desta 
emergência, Filipe Nyusi apontou o 
tráfico e a exportação ilegal da ma-
deira nas províncias de Tete e Cabo 
Delgado, que, na sua óptica, conta 
com a conivência das instituições e 
servidores públicos.

“Não se percebe como é que só 
depois de uma denúncia de contra-
bando da madeira ser feita em Ma-
puto é quando as vossas províncias 
começam a reagir, num momento em 
que a mercadoria está no porto pre-
stes a ser exportada. Afinal vocês estão 
a fazer o quê?”, indagou o Presidente 
da República.

Outra realidade que mereceu at-
enção de Filipe Nyusi é a presença 
de cidadãos estrangeiros ilegais no 
país, particularmente nas províncias 

poder indicam que, em 2020, necessi-
tava de 350 milhões de dólares ameri-
canos para investir nos próximos dez 
anos, sobretudo na modernização e 
expansão dos serviços de telefonia 
móvel. 

Entretanto, nos últimos anos a Tm-
cel tem vindo a mergulhar em águas 
turvas, com a crise a levar os trabalha-
dores a ficar cerca de quatro meses 
sem salário, cenário que obrigou a 
massa laboral a convocar, em Junho 
findo, uma “greve silenciosa”.

Com mais de 1800 trabalhadores, 
a Tmcel parece ter entrado em crise 
a partir do momento da sua fusão à 
antiga empresa Telecomunicações de 
Moçambique (TDM), e ambas assum-
iram-se as dívidas que cada uma das 
empresas trazia.

Mas a ideia ganhou mais eco no 
dia 14 de Junho passado, quando o 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
desafiou o ministro dos Transportes 
e Comunicações, Mateus Magala, a 
desenhar um plano mais incisivo que 
conduza ao redimensionamento de 

apelou, acrescentando que, para isso, 
um director deve entrar cedo na segun-
da-feira e sair tarde na sexta-feira.

Relativamente a melhoria na presta-
ção de serviços públicos, o Chefe de 

meticais.
 “Os futuros acontecimentos ou 

condições podem provocar que a 
entidade (LAM) descontinue as opera-
ções”, alertou a Ernst & Young.

Quanto à Tmecel, dados em nosso 

de Cabo Delgado, Tete e Nampula, 
alertando para a necessidade de trab-
alhar para inverter este cenário pouco 
abonatório para a segurança nacional.

“É por isso que às vezes temos prob-
lemas porque o sector não faz nada. 
Isso não faz sentido e deve-se tomar 
medidas”, instou o Chefe de Estado, 
para de seguida lembrar que foi as-
sim que começou o assunto do ter-
rorismo em Mocímboa da Praia, onde 
durante muito tempo as pessoas só se 
limitavam a comentar a presença mas-
siva de estrangeiros sem contudo fazer 
nada.

Neste contexto, instruiu os Consel-
hos de Representação do Estado e 
Executivo Provincial para combater a 
imigração ilegal, não só com os países 
que fazem fronteira com Cabo Del-
gado e Tete, como também do resto 
do mundo, assim como o tráfico de 
drogas e pessoas.

Por outro lado, o Presidente da 
República exigiu aos dirigentes provin-
ciais foco e concentração, como forma 
de trazer resultados que impactem no 
aumento da produtividade em todos 
os sectores, desde a agricultura, pesca, 
arrecadação de receitas, no acesso à 
energia eléctrica e água, incluindo na 
assistência social dos grupos vulnerais.

“A vida está a voltar à normalidade”, 
sublinhou Filipe Nyusi que, contudo, 
enalteceu o esforço dos Conselhos 
de Representação do Estado e Ex-
ecutivo Provincial que, apesar das 
adversidades, se mantiveram resilien-
tes e trouxeram resultados, embora 
poucos.

 - Anunciou o ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tonela, durante uma reunião com a directora 
do Banco Mundial para Moçambique, Idah Z. Pswarayi-Riddihough, sublinhando que a medida visa enquadrar as 
empresas no caminho da sustentabilidade financeira

Continua na Pág: 15
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Agradecer não tem preço!Editorial
Moçambique estaria a ser hipócrita 

se, no mínimo, não soubesse agra-
decer o apoio que lhe chega de todas 
as partes do mundo para combater o 
terrorismo, que procura desestabilizar 
a província de Cabo Delgado, desde 
Outubro de 2017. Recentemente, a 
Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) decidiu este-
nder, por um ano, o mandato da sua 
força (a SAMIM) que apoia as auto-
ridades moçambicanas no combate 
ao fenómeno.

A decisão sobre o alargamento do 
tempo de permanência da SAMIM 
no país foi dada em sede da 42ª Ci-
meira Ordinária da SADC, que se re-
alizou semana passada, em Kinshasa, 
República Democrática do Congo. 

Assim, com a decisão tomada em 
sede daquela Cimeira, a Missão da 
SADC vai permanecer por mais um 
ano no país a apoiar as Forças de De-
fesa e Segurança (FDS) no combate ao 
terrorismo em Cabo Delgado, o que, 
para nós, merece o reconhecimento 

de todo o povo moçambicano.
Trata-se na verdade de uma de-

cisão que foi tomada depois de um 
debate franco e profundo entre os 
Chefes de Estado e de Governo sobre 
a situação política, económica e social 
da região.

Com esta prorrogação do manda-
to, o que se pretende é ver a Missão 
da SADC a consolidar as conquistas 
alcançadas no combate ao terror-
ismo em Cabo Delgado, bem como 
possibilitar a implementação do 
programa de reconstrução das infra-
estruturas destruídas e o regresso da 
população às suas zonas de origem.

Em sede da Cimeira, que decor-
reu à porta fechada, os Estados-
membros adoptaram também 
o memorando do acordo para a 
criação do Centro de Operações 
Humanitárias da SADC, sediado em 
Nacala, província de Nampula, para 
dar resposta a questões de carácter 
humanitário na região.

Desde meados do ano passado, 

uma ofensiva das tropas da SADC 
permitiu a recuperação de zonas 
ocupadas pelos terroristas e devolver 
segurança a alguns distritos de Cabo 
Delgado, em combinação com as 
forças governamentais e do Ruanda.

O terrorismo em Cabo Delgado, 
embora fragilizado, ainda constitui 
motivo de preocupação, porque 
ainda existem pequenos focos de 
ameaças que, às vezes, promovem 
ataques esporádicos, provocando 
susto nas comunidades locais. Trata-
se de ataques muitas vezes feitos com 
o objectivo de dispersar a população 
para, em função disso, saquear seus 
bens, incluindo produtos alimentares, 
porque, como afirma o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, os terroristas 
estão enfraquecidos e em deban-
dada, ainda mais com défice de ali-
mentos, porque as forças nacionais e 
estrangeiras estão a bater duro contra 
o inimigo.  

Por isso, no terreno, para além das 
forças acima indicadas, está lá a Força 

Local e a Unidade dos Serviços Sociais 
das Forças Armadas, que tem como 
desafio garantir a assistência social e 
económica às comunidades. A Uni-
dade coloca ainda os serviços sociais 
das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM) mais próximos 
dos cidadãos mais afectados pelo 
terrorismo, e capitaliza as infra-es-
truturas de rendimento colocadas à 
disposição destes serviços, por forma 
a garantir a auto-sustentabilidade no 
sentido de engajar-se o Serviço Cívico 
de Moçambique com a Sociedade 
Monte-Binga e outras instituições em 
actividades de rentabilização.

E porque falamos do Presidente 
Nyusi, cumpre-nos reconhecer o seu 
esforço na luta pelo desenvolvimento 
do país, tendo estado, em apenas 
uma semana, em três províncias, no-
meadamente Cabo Delgado, Niassa 
e, por último, Tete, onde manteve 
encontros com os Conselhos de Rep-
resentação do Estado e Executivo 
Provincial, para abordar assuntos que 
mexem com o desenvolvimento na-

cional.
Embora consciente de que o de-

senvolvimento do país não depende 
apenas da agricultura, o Chefe de Es-
tado recorreu ao desempenho deste 
sector para dizer que Moçambique 
está no bom caminho no capítulo 
de desenvolvimento. É que o sector 
primário da economia moçambi-
cana, com destaque para a agricul-
tura, tem um peso de 23% no cresci-
mento do Produto Interno Bruto (PIB).

A economia moçambicana voltou 
a registar um crescimento robusto de 
4.4%, contra as projecções de 2.3%, e 
a expectativa para este ano é que haja 
mais crescimento, com as projecções 
apontando para os 5%, colocando 
Moçambique como uma das econo-
mias que mais cresce na região e no 
mundo.

Queremos desde já encorajar o 
Presidente Nyusi para continuar a 
trabalhar para o desenvolvimento 
do país e centrar as suas atenções na 
busca de soluções aplicáveis ao fenó-
meno que afecta Cabo Delgado.

OPINIÃO

O Canhão

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

Não é tarefa fácil lidar lindamente 
com uma sogra, tendo em conta que 
ela, na sua qualidade de mãe, tem in-
teresses pessoais, até familiares, por ser 
guardiã legítima dos filhos, e ela opõe-
se quando vê que algo está a ficar dife-
rente em relação ao tempo em que o 
filho ou a filha prestava maior atenção 
em vários sentidos. Há também sogras 
que não têm problemas quanto a isso, 
não se agitam, quando muito cativam 
os filhos a procurarem o melhor, no 
sentido de construir um lar feliz, na es-
perança de receber o neto, o próximo 

troféu. Certamente que a sogra luta 
muito em sua defesa e dos filhos, daí é 
tida como má pessoa, destruidora de 
relações, feiticeira, etc.

 É muito pesado para uma mãe 
que nasceu e criou seu filho ou filha 
com muito sacrifício para um dia ser 
atribuída vários adjectivos injuriosos e 
difamatórios.

Entretanto, há também genros que 
não querem saber da sogra, como tam-
bém há noras que apontam a sogra 
como o carrasco da família, quando a 
sogra procura ajudar ou aconselhar so-
bre os bons modos de vida. 

Nestes casos, não colocamos de 
fora a possibilidade de haver sogras 
maldosas e noras malcriadas, bem 
como genros maus. Por mais que 
saiba dos problemas da sogra não a 
julgue, não converse com ela como 
se a conhecesse, deixe claro que vocês 
não se conhecem e estão a se conhec-
er naquele momento. 

O bom é falar pouco com ela e 
muito de si. Se ela é desse tipo de so-
gras que pergunta muito sobre o seu 

marido ou namorado tome cuidado, 
nunca se sabe o que ela pretende. Coi-
sas suas são coisas suas, você não tem 
a obrigação de fazer uma autobiogra-
fia oral, o que pode é provar que você é 
competente para seguir a boa relação 
com o filho ou a filha. 

O que você tem é a resposta básica 
de respeito, sendo que sai duma famí-
lia cotada, e não entre em detalhes, da 
mesma forma não queira entrar em 
pormenores sobre a vida dela; se esti-
ver curioso sobre algo, pergunte ao fil-
ho ou filha dela depois, provavelmente 
contará tudo que quiser com o maior 
prazer, e não vai se sentir constrangido.

Não exagere ao tentar agradar-lhe, 
porque pode criar falsas expectativas 
ou, pior, fazer com que ela o veja como 
falso. O que não vai ser exactamente 
errado, já que você, de facto, vai estar a 
pisar em ovos com uma pessoa a qual 
você não deve nada. 

Conforme tenho dito, se a minha 
opinião tem algumas imprecisões, não 
hesite, interage, pois o espaço é nosso. 
Adeus. 

Como entender-se 
com sua sogra

Ficha Técnica
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Relações internacionais em vias de crise? (2)Sapiência

para resolver em grande medida os 
seus problemas económicos e sociais 
durante o período de um ano. O ex-
termínio de várias pessoas indefesas, 
a sua utilização como escudos huma-
nos e a destruição de infra-estruturas 
nesta guerra demonstram que o Mun-
do 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 ali-
mentar 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 demon-
stravam que a África teria muitas 
mortes em virtude daquela calami-
dade, a bala saiu-lhes pela culatra, pois 
os números demonstraram o contrário. 
Aqui importa referir que Deus foi afri-
cano, 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 ne-
fasto da Covid-19. No meio de grandes 

duna com as regras da diplomacia in-
ternacional e muito menos preenche 
o respeito pelos países independentes 
e soberanos africanos de que Moçam-
bique faz parte. Ora, o princípio de não 
ingerência fixado na Carta da ONU no 
ponto 7 do artigo 2 dispõe que: é proi-
bida a ingerência nos assuntos que de 
facto são da competência interna de um 
Estado. Tal significa uma proibição ab-
soluta de intervenção directa ou indi-
recta, seja qual for o motivo. Ademais, 
a Carta da ONU consagra no ponto 1 
do seu artigo 2 o princípio da igual-
dade soberana de todos os Estados 
membros. Esta soberania pretende 
significar a plenitude de poder que 
um Estado tem, e a independência 
de estabelecer as relações com quem 
achar mais favorável e do seu interesse. 
Por isso, devia saber aquela diplomata 
respeitar a soberania dos Estados e 
de nenhuma forma ameaçar ou colo-
car em causa o direito que assiste os 
Estados africanos de exercer as suas 
independências e soberanias, recorrer 
a quem achar para estabelecer rela-
ções comerciais ou de outro tipo ou 
qualquer apoio para o bem dos seus 

povos. Aliás, todo o Mundo sabe que 
os Estados Unidos da América gozam 
da liberdade de estabelecer relações 
com quem acham que devem em 
benefício do seu povo. Porquê impe-
dir que os africanos o façam? Não ficou 
bem o pronunciamento da diplomata 
norte-americana, que em bom rigor 
das regras da diplomacia deveria pedir 
desculpas ou retratar-se, porque não 
esteve bem nem na fotografia, muito 
menos na linguagem que usou. Ela 
deve entender que o princípio basilar 
do Direito Internacional assenta nas re-
lações internacionais entre os Estados 
que visam a busca do bem-estar da Hu-
manidade. Não pode, por isso, colocar 
em causa um princípio tão fundamen-
tal quanto solene que une os esforços 
dos Estados e seus povos na busca da 
harmonia e coexistência pacífica. 

Este pequeno episódio é suficiente 
para dizer que as relações internacio-
nais estão a entrar numa fase de crise 
que deveria ser evitada a todo o custo, 
sob pena de os conflitos existentes 
não terem fim e despender-se todos 
os recursos para alimentar guerras e 
conflitos desnecessários.   (Conclusão)  

dificuldades para a sua sobrevivência, 
os países africanos lutam por conseguir 
apoios e estabelecer relações com os Es-
tados 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 afri-
canos  e  colocando em causa as  suas 
soberanias,  dizendo que se algum país 
africano comprar o combustível da Rús-
sia 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. Algu-
mas 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.

Nada disto faz sentido e muito 
menos é aceitável. Deve-se criticar a 
atitude da diplomata porque não coa-

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

 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 pre-
visão de efeitos nefastos para a Human-
idade. Tanto os beligerantes como os 
que fomentam a guerra não têm sido 
severamente criticados pelas organiza-
ções 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 

Mão na Massa A engenharia da produção de alimentos em África

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

Um dos debates mais prejudiciais 
na América e Europa começa sempre 
com a seguinte pergunta: África tem 
800 milhões de hectares de terras 
aráveis. África tem muita água. Porque 
é que os africanos não se conseguem 
alimentar a si próprios? 

As respostas eram aquelas que já 
conhecemos: os pretos são preguiço-
sos. Os líderes dos pretos são egoístas 
e comem o dinheiro da ajuda interna-
cional direccionada à agricultura. Os rios 
de África têm muitas quedas de água. 
Toda a água de África está no Congo 
e Angola. Por isso há muita guerra lá 
para aqueles não acordarem e usarem 
a água para alimentarem o mundo. 
Não é possível atravessar a floresta 
tropical de África. Não é possível criar 
gado em África… há muita mosca tsé-
tsé. Os africanos usam enxada de cabo 
curto. Como é possível cultivar, gradar, 
homogeneizar terra com enxada de 
cabo curto? Os africanos não sabem 
o que são fertilizantes, não entendem 
nada de protecção vegetal, não sabem 
nada de protecção animal. Eles não têm 

banco de sementes melhoradas. Os so-
los estão todos degradados, salinizados. 
África não faz parte da rota do comércio 
internacional. África tem um sistema 
comunal com pastagens comuns que 
nunca serão reabilitadas porque sendo 
comuns são de todos e de ninguém. É a 
tragédia dos comuns. África tem muitos 
problemas de posse de terra. Os gover-
nos têm medo dos líderes tradicionais. 
As ONGs compram os líderes tradicio-
nais para estes resistirem cada vez que 
o Governo quer abocanhar terras em 
nome da agricultura comercial. Os afri-
canos não consomem nada. Os rega-
dios levam 20-40 anos em reabilitação 
e nada se produz. 

O Banco Mundial é um banco que 
quer dinheiro e eles sabem que em 
África ninguém vai pagar as dívidas. 
Eles preferem financiar os indianos 
para estes escravizarem os africanos 
com programas de agricultura por 
contrato. Enfim, eram tantas e tantas 
justificações para uma verdade muito 
simples. A agricultura em África é mui-
to difícil de realizar. Como pode um 
Governo que está situado a 4 horas 
de voo das zonas produtivas pode ter 
poder de planificação nas zonas rurais. 
Os países africanos são muito grandes, 
muito compridos e muito confusos.

Os sul-africanos tinham uma agri-
cultura completamente desorganiza-
da até aos anos de 1973. Não sabiam 
o que faziam. Acumulavam dívidas 
e dívidas com a banca e não conse-
guiam fazer nada e dependiam da 
água do Lesotho e nada podiam fazer. 

Mas conseguiam ter os supermerca-
dos cheios de comida porque o Apart-
heid só funcionava para 4 milhões de 
pessoas, enquanto outras 60 milhões 
viviam de Xima com gordura de carne. 
Os sul-africanos importavam tudo e 
distribuíam pelos países africanos e 
assim se apresentavam como grandes 
produtores. Compravam fábricas de 
açúcar em África para fechar e transfor-
mar em armazéns de açúcar brasileiro. 
Eles nem sequer tinham capacidade 
de produzir açúcar para a própria 
África do Sul, mas apareciam sempre 
como grandes produtores quando no 
fundo eram grandes importadores. 

Quando acabou o Apartheid 
começaram a apresentar-se como 
grandes gestores e começaram a ter 
acesso a fundos das organizações inter-
nacionais para ajudar outros países afri-
canos a desenvolver a agricultura. Apre-
sentavam-se como especialistas de 
mecanização agrícola, especialistas de 
criação de gado, de rega e drenagem 
e muitos países acreditaram. Houve até 
um Estado na Nigéria que convidou 
200 boers para montar farmas-modelo 
na Nigéria e formar os agricultores lo-
cais. Receberam milhões de dólares e 
prometeram produzir 4 toneladas por 
hectare de milho. Prometeram fazer 3 
safras de milho por ano.  Tudo mentira. 
A meio caminho a produção manteve-
se nos 1200kg por hectare e em muitos 
lugares até declinou para 500kg por 
hectare. As esposas dos boers que viv-
iam na Nigéria começaram a perguntar: 
aqui não há ópera? Onde vão os nossos 

filhos ter aulas de piano? Mas maridos 
nossos, afinal o que estamos a fazer aqui 
no meio do mato da Nigéria? Algumas 
se divorciaram, mas quase todas aban-
donaram os seus maridos e voltaram 
para a África do Sul. De desenvolvim-
ento agrícola na Nigéria ninguém mais 
falou. Falhou tudo e os boers disseram: 
it is not possible! Africa is too hot! Isso 
mesmo! Faz muito calor em África e não 
é fácil produzir aqui. Mas todo o mal já 
tinha sido feito. Alguns presidentes 
de República da nossa região ficaram 
com ciúmes e decidiram que iam in-
vestir para acabar com a insegurança 
alimentar, seriam capazes de ter uma 
produção recorde de milho, arroz, trigo 
etc., culturas que exigem muita água ou 
muita chuva. Pegaram no orçamento 
da saúde, da educação e da justiça 
desviaram e compraram fertilizantes 
e pesticidas. Foi assim que os nossos 
irmãos do Malawi tiveram produção 
recorde de milho e produção zero na 
educação e na saúde. 

Assim, os presidentes viram que a ag-
ricultura não é tudo. Não se pode levar 
10% do orçamento e colocar na agricul-
tura para produzir milho que vai apod-
recer e ninguém vai comprar enquanto 
as nossas escolas ficam sem carteiras e 
os hospitais sem paracetamol. O povo 
do Malawi zangou muito e tudo se es-
tragou. No Malawi o próprio povo sabe 
fazer bem agricultura, mas o país está 
na miséria… Porquê? Porque estamos 
sempre a ouvir as orientações da FAO e 
da OMS que nos ditam o que devemos 
fazer sem entenderem bem África: Af-

rica is too hot!
Mas a máscara caiu. Veio a guerra da 

Ucrânia que mais não foi para subir um 
pouco os preços dos produtos agríco-
las e dos combustíveis. A máscara caiu! 
O Egipto, um país onde existem os jor-
nalistas mais mentirosos do mundo, 
apresentava-se como o maior produ-
tor de trigo de África… mas todos 
nós sabemos que o rio Nilo, no Egipto, 
tem zonas onde as suas margens nem 
atingem 2km de largura. Os jornalistas 
apresentavam as margens do rio Nilo 
pejadas de trigo como se o Egipto 
fosse uma potência agrícola. Essas im-
agens falsas que faziam inveja até ao 
Quénia que sempre exportou ervilha 
para todo o mundo. Era tudo mentira. 
Afinal o Egipto é sim o maior importa-
dor de trigo de África, porque produzir 
trigo isso é para os ucranianos e russos: 
Africa is too hot you know?

Agora é altura de pegarmos na terra 
e produzirmos aquilo que podemos 
produzir em Moçambique. Mandioca, 
mapira, mexoeira, ervilha e banana, e 
exportar para o Lesotho que é montan-
hoso e para o Botswana que tem dinhei-
ro para pagar. Vamos deixar o arroz para 
os asiáticos e o trigo para os ucranianos. 
Temos que ter cuidado com ministros 
sonhadores que ainda não perceberam 
como funciona a agricultura em África. 
Nada de aventuras! Temos que investir 
onde temos vantagens comparativas. 
Nem mesmo os portugueses estão a 
conseguir regar o trigo na Europa com 
esta seca que vem aí.

 Africa is too hot you know? 
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OPINIÃO

Pensamentos Que Não São Meus

“África a espera dos cereais da Ucrânia…?”

Seca: estamos a tempo de mudar?

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

No início dos primeiros anos de es-
tudos de qualquer criança pelo menos 
da chamada “Pátria Amada”, foi apre-
ndendo ou pelo menos ouvindo que 
a África é berço da humanidade. Me 
parece que até aqui o consensual esta 
abordagem, me parecendo não ex-
istindo ninguém que terá rebatido esta 
ideia de forma contrária. Isto nos remete 
a pensar que, só por ser berço, devia faz-
er uso desse facto para ser, igualmente, 
BERÇO DA PRODUÇÃO, sim, incluindo 
a produção de conhecimento e de 
cérebros, pelo menos no sector produ-
tivo para alimentar os seus. Afinal, foi o 
primeiro na existência, e em razão disso, 
devia ser o primeiro na produção. 

Igualmente as crianças foram apren-
dendo (creio que foram e estão sendo 
informados) que o continente africano 
foi colonizado por países cujos ter-
ritórios são, em relação a cada um dos 
países colonizados, um pedacinho em 
termos de espaço territorial de pouca 
significância, por exemplo, a Província 
de Niassa, para caso de Moçambique 
engole sem exageros, dez (10 vezes) 
Portugal, sua potencia colonizadora. 
Até aqui não há problema, pois o que 
colonizou foi a ideologia ou regime 
daquele país na época da colonização, 
não equiparável o fenómeno territorial.

Ora, com este introite pretende-se 
tentar encontrar argumentos que 
fazem com que a África: (i) Berço da 
Humanidade; (ii) possuir um extenso 
território em relação a alguns senão 
quase todos os países do velho con-
tinente (donde veio a colonização); 

HUGO XAMBRE                        

Em 2018 as autoridades sul-afri-
canas proclamaram o Estado de Ca-
tástrofe Natural em todo o país devido 
à seca histórica que assolou o território 
desde 2015, nomeadamente na Ci-
dade do Cabo, que estava ameaçada 
de ficar sem água potável. O "Dia Zero", 
momento em que as torneiras deixari-
am de dar água na Cidade do Cabo, foi 
anunciado e o uso foi limitado de for-
ma decrescente até aos 25 litros diários 
de água por pessoa, com coimas reais 
a quem ultrapassasse este limite. Note-
se que de acordo com a ONU, cada 
pessoa precisa de 110 litros de água 
por dia e que o consumo médio em 
Portugal é cerca de 124 litros por dia.

Já não há dúvidas de que o au-
mento das temperaturas e dos níveis 
do mar, a alteração dos padrões de 

(iii) continuar a reivindicar a ser colo-
nizado. Sim, continua a reivindicar ser 
colonizado, pois, desde que eclodiu a 
guerra na Ucrânia, que a envolve com 
a Rússia, nos parece que o continente 
africano, em decorro, pede que cesse 
a guerra entre os dois países com vista 
a facilitar a chegada de alimentos no 
continente berço, mesmo com tanto 
território, onde a produção poderia 
não se colocado, principalmente por 
causa da disponibilidade.

A diplomacia africana está tudo 
fazendo para que a guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia termine (até aqui é 
uma atitude lógia e de solidariedade), 
porém, o pedido não incidir sobre 
as mortes que está a trazer (primeiro 
motivo), mas sim talvez porque está a 
trazer consequências alimentares no 
continente em virtude da escassez ou 
falta de alimentos (não se consegue 
importar os cereais ucranianos e os re-
spectivos insumos), um paradoxo.

Paradoxo porque parece não fazer 
sentido que um continente como o 
Africano, primeiro riquíssimo em terra 
arável, choramingar porque não está 
recebendo cereais que vêm de “um 
distrito”, por exemplo duma província 
de Moçambique. Até pode colocar a 
questão de mecanização, a questão 
de fertilizantes ou outros insumos, 
que o continente carece ou ainda está 
aquém no diz respeito a sua produção, 
principalmente em muitos países. 
Grande desculpa é esta, pois os out-
ros territórios onde se mecanizou ou 
a agricultura é mecanizada, houve e 
há investimentos nesse sentido, os 
quais, primeiro são na componente 
humana, ou seja, formar o homem 
em áreas agrárias ou outras concor-
rentes com vista a melhor produzir o 
conhecimento para solver problemas 
alimentares. Depois, do investimento 
na componente humana (criar pen-
sadores), segue-se na componente 

precipitação e condições meteorológi-
cas mais extremas ameaçam a saúde 
humana, a segurança alimentar e hí-
drica, assim como o desenvolvimento 
socioeconómico.

As consequências desta realidade 
sentem-se todos os dias. Continuando 
no exemplo da Cidade do Cabo, o 
preço da água potável disparou ex-
istindo agora tarifas punitivas para 
consumos elevados e foram tomadas 
medidas para usos de novas origens 
de água, nomeadamente na agricul-
tura e usos urbanos. Resultados: os 
consumos reduziram para perto dos 
50 litros/pessoa e a agricultura reto-
mou a produção recorrendo à inova-
ção nos métodos de rega utilizados e 

mentar o seu povo e vender. Assim, o 
que pode estar por detrás da “grande 
esmola africana”? Falta de terra? Não. 
Falta de conhecimento? Talvez não. 
Falta de vontade? Igualmente, talvez 
não. Talvez seja necessariamente a 
falta de criação de políticas que pos-
sam incentivar o incremento da 
produtividade. As políticas sim essas é 
que deviam vingar e teriam a ver com: 
(i) incentivar os jovens a ter gostos na 
escolha áreas de formação que con-
correriam para a elevação ou mesmo 
a valoração de áreas produtivas, como 
é o caso da agricultura tida como base 
de desenvolvimento. Isto iria criar no 
seio do grupo-alvo o gosto pela terra. 
Aliás, ultimamente se tem verificado o 
chamado Êxodo Rural, onde até gente 
adulta opta para trabalhar a terra, 
migra do campo para os centros urba-
nos onde se diz que vai a procura de 
melhores condições de vida, o que se 
prova contrário em muitos, até porque 
agravam a sua condição, pois, a cidade 
tem um nível de exigência em termos 
de provimento de emprego ou pos-
tos de trabalho; (ii) orientar as políticas 
agrárias, desde o financiamento ou 
subsídio para a área agrária, o que 
criaria condições para a almejada me-
canização dos meios de produção.

Destarte, nos parece que a África 
(alguns países, claro), ainda não enten-
deu da riqueza que têm que é bastante 
abundante, a terra, incluindo cursos de 
água, diferentemente de alguns países 
asiáticos e europeus que não tem 
tanta terra disponível para a produção, 
porém, aqueles até doam comida para 
o continente berço da humanidade, 
como é o caso do Japão, por exemplo. 

Em relação a água, importa realçar 
que a que fornecida pela mãe natureza 
sem nenhum esforço (a chuva) é total-
mente desperdiçada por não existirem 
infraestruturas para a sua retenção para 
posterior aproveitamento, tanto na ag-

egos pessoais.
Temos de saber explicar com humil-

dade e disseminar a importância de 
mudar os nossos hábitos, antes que 
sejamos (mais) punidos pela mãe. E a 
forma é simples, e utilizo uma afirma-
ção recente do ministro do Ambiente 
e da Acção Climática: "A água tem de 
ser usada com parcimónia, em casa, 
nos campos e nas fábricas. Tem de ser 
preservada nas suas fontes. E tem de 
ser reutilizada, para finalidades que 
não exijam a sua potabilidade".

Até 2030, o governo tem metas 
claras de generalizar o princípio da reuti-
lização de água, usando até 20% da ca-
pacidade das nossas "Fábricas de Água". 
O governo anunciou, inclusivamente, 

ricultura como em outros fins.
África, onde se situa a chamada 

“pérola do índico” e não só, deve colher 
vantagens comparativas em resultado 
da guerra na Ucrânia (não somos apol-
ogistas da guerra) para usar do que 
a mãe natureza oferece e de forma 
gratuita (a terra) para mais produzir e 
em razão disso, prover de alimentos às 
suas populações.

A guerra em algum momento deve 
constituir algo que crie formas diferen-
tes de pensar, embora naturalmente 
não ser desejável, contudo, quando 
esta houver lugar, muitos devem 
procuram colher o que pode ser um 
ganho, como é o caso da que envolve 
a Rússia e Ucrânia, onde podia se tirar 
proveito no que respeita a produção 
alimentar (um grande desafia para 
África, incluindo Moçambique em 
específico), embora se reconheça não 
ser de hoje para amanhã. Há que se 
reduzir a dependência externa no que 
respeita a produção de cereais.

O continente negro deve sair da 
posição de pedinte (quem nos dá 
até pode se arrogar o direito de nos 
chamar de mendigo) ou receptor de 
doações que muita das vezes custa 
caro para o futuro. Deve encontrar, de 
per si, soluções para suprir as suas ne-
cessidades, incluindo as alimentares, 
que parece ser um problema bastante 
sério a se ultrapassar a médio trecho. 
Aliás, alguns esforços estão sendo en-
vidados por muitos países africanos, 
incluindo Moçambique, mais muito 
ainda se deve fazer. África não deve 
continuar a choramingar pela guerra 
na Ucrânia em resultado de não 
receber cereais que outrora vinham 
daquele país, mas sim deve chorar em 
forma de solidariedade pelas mortes, 
destruição e deslocados que aquela 
guerra está causando. E Moçambique, 
este deve continuar a melhor a cadeia 
de produção agrícola.  

a simplificação dos procedimentos 
ambientais, tornando mais fácil o licen-
ciamento e o uso da água reciclada. 
Está também a adoptar medidas de 
fundo (e investimento) onde o stress hí-
drico tem sido mais elevado, nomeada-
mente no Algarve e Alentejo, através de 
Planos de Eficiência Hídrica.

As entidades gestoras da água 
ajudam, apoiam e investem, mas a re-
sponsabilidade é "nossa", em mudar os 
hábitos pessoais e o planeamento em-
presarial, rumando a novos equilíbrios 
socioeconómicos sustentáveis e evitar 
medidas punitivas e reduções de con-
sumo forçadas. Afinal, hoje na Cidade 
do Cabo vive-se bem usando metade 
da água por pessoa. (In DN.PT)

produção de tecnologia com vista a 
melhorar a produção e em razão disso, 
elevar-se a produtividade.

África devia sentir vergonha de es-
tar a choramingar em resultado de os 
cereais e os insumos ucranianos ou 
mesmo russos não chegarem ao con-
tinente, pois, como se disse acima, tem 
capital humano (mão de obra abun-
dante) e a própria disponibilidade da 
terra. Lembre-se que, por exemplo 
a Líbia criou rios em pleno deserto e 
provou que é possível produzir, ali-

a origens alternativas à água potável, 
tendo recuperado a maioria das 30 mil 
situações de desemprego no sector 
que se registaram em 2018.

Em Portugal estamos a tempo de 
mudar. Claro que existem medidas es-
truturais que exigem mais do que uma 
geração para darem os resultados es-
perados, mas algumas estão mesmo à 
nossa frente e não vale a pena passar 
por uma crise grave para evoluirmos 
numa eficiência consequente. Temos 
um rumo de mudança em prol do de-
safio climático que interessa acelerar e 
dar um apoio global para se aplicarem 
as medidas necessárias com rapidez, 
com foco nos objectivos, simplificando 
e não criando obstáculos estéreis de 

A diplomacia africana está 
tudo fazendo para que a 
guerra entre a Rússia e a 
Ucrânia termine (até aqui 
é uma atitude lógia e de 
solidariedade), porém, o 
pedido não incidir sobre 
as mortes que está a trazer 
(primeiro motivo), mas sim 
talvez porque está a trazer 
consequências alimentares 
no continente em virtude 
da escassez ou falta de 
alimentos (não se con-
segue importar os cereais 
ucranianos e os respectivos 
insumos), um paradoxo.
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- Pequeno grupo de militantes anuncia sua resignação do maior partido da oposição no país e forma um movimento 
político denominado RD

José Manteiga, porta-voz da Renamo

GRUPO
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NACIONAL

Publicidade

Na última semana, dissidentes da 
Renamo uniram-se para fundar o 
movimento RENAM Democrática 
(RD), um grupo que promete uma co-
ligação da oposição forte para vencer 
o partido no poder, a Frelimo.

Da província central de Sofala, Vi-
tano Caetano Singano é o rosto mais 
visível da recente dissidência e diz ser 
membro da Renamo há 30 anos. Ele, 
que é também presidente interino da 
RD, explica a razão da criação do movi-
mento, indicando que o mesmo nasce 
da necessidade de se pretender res-
gatar a confiança do povo, visto que “o 
novo cenário do país indicia o regresso 
ao monopartidarismo, por causa da 

Dissidência na Renamo
As confusões na Renamo, con-
substanciadas em lutas internas 
envolvendo proeminentes mem-
bros do partido, desde que Ossufo 
Momade assumiu a sua liderança 
com a morte de Afonso Dhlaka-
ma, estão já a produzir resultados 
não muito bons para o futuro 
desta organização partidária. 
Recentemente, alguns membros 
anunciaram a sua dissidência do 
maior partido da oposição em 
Moçambique, para formar um 
novo movimento, que chamam 
de RENAM Democrática (RD), 
um acto que acontece dez meses 
após a desactivação da Junta Mili-
tar, que também se tinha formado 
a partir de desavenças no partido. 

apatia da oposição, especificamente 
a Renamo, que é o maior partido da 
oposição em Moçambique”.

Para o efeito, afirma Singano, o mov-
imento pretende acabar com a actual 
liderança da Renamo e criar uma co-
ligação dos partidos da oposição forte 
e capaz de fazer frente ao partido no 
poder.

“O nosso líder Afonso Dhlakama 
morreu enquanto já tinha aprovado 
a coligação em torno de um único 
candidato para as eleições de 2019”, 
disse Singano, acrescentando que “no 
dia 11 de Junho de 2019, os partidos 
extra-parlamentares aproximaram-
se ao presidente da Renamo, Ossufo 
Momade, e mostraram a referida carta 
deixada pelo finado”. 

Na altura, avança, os partidos em 
referência mostraram vontade de con-

correr com a Renamo, com o objectivo 
de derrubar o partido no poder. 

Nessa coligação, fundamenta, não 
entravam os lugares na Assembleia 
da República, mas era apenas o apoio 

para a Presidência da República. “A par-
tir desse momento entendemos que 
Ossufo Momade não queria a união, 
queria a dispersão de votos. E já que 
ele não quer a união, nós vamos dar 
seguimento aos ideais de Dhlakama”, 
vincou.

Singano afirma ainda que os fundos 
para o financiamento do movimento 
vão provir dos respectivos membros 
que estão desgastados com a actual 
imagem da Renamo. Aliás, diz ainda 
que os parceiros do movimento em 
África e na Europa estão à espera que 
as coisas aconteçam na base. “Temos 
quadros que estão na Assembleia 
da República que por questões de 
leis não podem mostrar o seu apoio 
publicamente. Neste momento esta-
mos a trabalhar com 128 delegados 
distritais e vamos provar a existência 

de apoiantes nas visitas que faremos 
a Tete, Manica e Zambézia”, terminou.

Por seu turno, a Renamo, reagindo 
ao surgimento do movimento RD, 
considera tratar de obra dos inimigos 
do partido. Na voz do respectivo porta-
voz, José Manteigas, o maior partido 
da oposição entende que os mem-
bros da RD estão a ser usados para criar 
instabilidade.

“Todos sabemos que a Renamo 
tem inimigos. Por causa da sua pujan-
ça e força é um incómodo neste país. 
E há pessoas que estão a ser usadas 
como instrumentos para criar insta-
bilidade no seio da Renamo”, acusou 
Manteigas.

No entanto, José Manteigas recon-
hece que Vitano Singano já foi mem-
bro da Renamo. “Ele foi por algum 
momento membro da Comissão 
Política Nacional, em representação 
dos jovens. O senhor Singano saiu da 
Renamo há mais de 10 anos. Mesmo 
com o presidente Dhlakama em vida 
ele já não fazia parte da Renamo. De-
ixou de ser militante no nosso partido, 
juntou-se ao PDD e depois ao MDM. 
Não sabemos que conflitos ele teve 
lá, mas o que sabemos é que recente-
mente ele foi detido por porte ilegal de 
armas provenientes da Junta Militar”.

Manteigas disse ainda que a Rena-
mo não irá permitir que o movimento 
use símbolos do partido em seu bene-
fício. “Achamos que as autoridades 
competentes não deveriam tomar em 
consideração essas pessoas. Estamos 
diante de uma grande ilegalidade e ile-
gitimidade que estamos a assistir. Eles 
estão a usar símbolos da Renamo e a 
ostentar líderes do nosso partido de 
uma forma ilegítima”, concluiu Man-
teigas, para quem medidas devem ser 
tomadas pelas autoridades deste país.

Fragmentação que pode custar caro

Vitano Caetano Singano
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Ivete Maibaze, MTA

Indisciplina nas estradas com dias contados

Estado recupera terras ociosas
Sabido que a terra é um recurso escasso, precioso e limitado, o Ministério da Terra e Ambiente assume o compro-
misso de reverter cerca de 348 mil hectares a favor do Estado e dar continuidade ao processo de registo massivo 
de DUATs, no âmbito do programa do Governo “Terra Segura”, visando a entrega de cerca de 300.000 títulos de 
DUAT, até à realização do próximo Conselho Coordenador deste ministério. Falando quinta-feira em Mossuril, na 
província de Nampula, no encerramento do III Conselho Coordenador, realizado sob o lema “Por uma Gestão Sus-
tentável da Terra face aos Impactos da Degradação dos Solos e das Mudanças Climáticas”, Ivete Maibaze fez saber 
que, por ser um recurso escasso e limitado, a terra deve ser distribuída, gerida e usada para as actuais e futuras 
gerações dos moçambicanos.  

Está em vista o reforço da segu-
rança rodoviária e a prevenção 
de acidentes de viação no país. 
Para o efeito, a Polícia de Trânsito 
(PT) testou quinta-feira um novo 
equipamento capaz de captar a 
velocidade da viatura, ao mesmo 
tempo controla se o condutor 
está ao celular e/ou sem cinto de 
segurança.

Este equipamento vem se juntar às 
outras medidas extraordinárias anun-
ciadas em finais de Julho pelo Minis-
tério dos Transportes e Comunicações 
(MTC), visando reverter o quadro negro 
de sinistralidade nas estradas moçam-
bicanas, caracterizado por graves e vio-
lentos acidentes de viação que ceifam 
vidas humanas e destroem património 
público e privado. 

Para elucidar, de acordo com dados 
do MTC, durante o primeiro semestre 
deste ano ocorreram 494 acidentes de 
viação, que resultaram em 434 óbitos e 
973 feridos, entre graves e ligeiros.

Em comparação com igual período 
do ano passado a tendência é crescen-
te e o número de acidentes de viação 
evoluiu em 9%, os óbitos em 4% e os 
feridos graves em 36%, impondo-se 
medidas arrojadas e contundentes 
para reverter este quadro negro.

Com efeito, e visando reforçar a 
segurança rodoviária e prevenir os 
acidentes de viação, onde o distrito da 
Manhiça, província de Maputo, apa-
rece no mapa negro, 

Com efeito, no domínio da Terra e Or-
denamento Territorial, a ministra da Terra 
e Ambiente fez saber que nos últimos 
doze meses o sector registou cerca de 
cinco mil e seiscentos novos pedidos de 
DUAT, correspondentes a cerca de quatro 
mil hectares de área, e foram emitidos 
cerca de dois mil e novecentos e quaren-
ta autorizações provisórias e pouco mais 
de cinquenta e quatro mil autorizações 
provisórias de DUATs foram transforma-
das em autorizações definitivas e emiti-
dos os respectivos títulos.

No mesmo período, foram regista-
dos cerca de cento e noventa e quatro 
mil ocupações de boa-fé e emitidos 
cerca de 65.000 títulos de DUAT’s, no 
âmbito do Programa Terra Segura.

Foram ainda fiscalizadas 658 parce-
las, o correspondente a uma área de 
373.737 hectares, dos quais 348.535 
serão revertidos a favor do Estado, por 
incumprimento dos planos de explo-
ração pelos seus utentes. 

Ainda no mesmo período foram 
também fiscalizados 89 Instrumentos 
de Ordenamento Territorial, sendo 54 
Planos de Pormenor, 5 Planos Distritais 
de Uso de Terra, 5 Planos de Estrutura 
Urbana, 2 Planos Gerais de Urban-
ização, 5 Planos de Reassentamento, 
17 Planos Parciais de Urbanização e 1 
Plano de Reordenamento. 

Entretanto, Ivete Maibaze frisou que 
foi um desafio para o sector a aprova-
ção por unanimidade, pela Assembleia 
da República, do Plano Nacional de 
Desenvolvimento Territorial (PNDT) e 
dos Planos Especiais de Ordenamento 
Territorial de Zambeze e da Ilha kaN-
yaka, e parte do distrito de Matutuíne, 
seguidos pela respectiva publicação 
em Boletim da República, bem como a  
aprovação pelas respectivas Assemble-
ias Provinciais dos Planos Provinciais de 
Desenvolvimento Territorial (PPDT), de 
Gaza e Manica,  visando a planificação 
estratégica do uso de terra, contri-
buindo para a redução das assimetrias 
regionais no desenvolvimento do país.

Relativamente ao lema da reunião 

a Polícia de Trânsito, na cidade de 
Maputo, iniciou a testagem de um 
instrumento que regista várias trans-
gressões de uma única vez, em diferen-
tes viaturas.

Perante jornalistas de diferentes 
órgãos de comunicação social, o chefe 
da Brigada da Polícia de Trânsito na 
capital do país, António Machava, fez 
saber que a máquina tem múltiplas 
funções. “Ela consegue controlar o ex-
cesso de velocidade, o uso de telefone 
durante a condução, o não uso do 

cinto de segurança e mudança de di-
recção sem a devida sinalização”, disse.

Para o efeito, o dispositivo foi monta-
do quinta-feira para efeito de teste, no 
troço entre a Estrada Nacional Número 
4, a Maquinag e a Portagem de Mapu-
to, e os resultados foram escandalosos. 
Em apenas uma hora foram registados 
quase 150 violações, só no limite de 
velocidade.

“No período de uma hora controla-
mos 705 veículos, onde tivemos 147 
violações, só no limite de velocidade, 

com destaque para três condutores 
de autocarros que conduziam a 97, 
90 e 101 km/h, respectivamente, e ai-
nda um veículo particular que vinha a 
127km/h”, explicou Machava.

Por sua vez, o Presidente do Con-
selho de Administração da Empresa 
Municipal de Mobilidade e Estaciona-
mento (EMME), João Ruas, esclareceu 
que a máquina permite leituras, em si-
multâneo, de oito viaturas em paralelo 
e oito em sistema longitudinal. 

“A máquina lê 64 viaturas ao mesmo 

tempo, isto em cada segundo, em 
tempo real”, frisou.

Estima-se que o custo económico 
dos acidentes rodoviários nos países 
africanos seja de cerca de USD 10 mil 
milhões por ano, portanto, a aqui-
sição deste instrumento pode ser 
benéfico aos cofres do Estado, dado 
que custa cerca de 60 mil dólares, ou 
seja, cerca de nove mil milhões de 
dólares a menos.

Em caso de aprovação, o instrumen-
to será montado em quatro zonas da 
província de Maputo.

“Para Moçambique, numa primeira 
fase, precisamos de quatro ou cinco 
máquinas destas, para pôr uma na 
Estrada Nacional Número 4, outra na 
Estrada Nacional Número 1, outra na 
estrada para Ponta de Ouro, e mais 
uma para a Circular de Maputo. Mas 
isto também não é suficiente. Vamos 
ter dentro do pacote (reforço da segu-
rança rodoviária) viaturas com câmaras 
móveis, que farão o registo e identifi-
cação de todas as infracções que são 
cometidas”, acrescentou.

A máquina é à prova de água, supor-
ta níveis altos de calor e tem ainda uma 
câmara com alta resolução capaz de 
identificar um condutor que tenha co-
metido uma infracção. Ao contrário da 
máquina usada actualmente, a nova 
proposta não precisa de um operador 
que fique de vigia, podendo a Polícia 
montar o equipamento, ausentar-se 
e mais tarde fazer o levantamento das 
violações cometidas.

“Por uma Gestão Sustentável da Terra 
face aos Impactos da Degradação dos 
Solos e das Mudanças Climáticas”, a min-
istra da Terra e Ambiente disse que rep-
resenta um cometimento do Governo 
no reforço da segurança de acesso, uso 
e posse da terra para todos os cidadãos, 
incluindo as comunidades, pessoas 
singulares e investidores nacionais e es-
trangeiros, prevenção a redução de con-
flitos de terras, dada a importância que o 
recurso terra desempenha nos diferen-
tes processos de desenvolvimento, in-
cluindo nas acções produtivas e sociais e 
na mitigação dos efeitos climáticos.

Com efeito, no âmbito do processo 
de revisão da Política Nacional de Ter-
ras e seu quadro legal e institucional, 
Ivete Maibaze destacou como princi-
pais marcos a auscultação pública que 
permitiu identificar as aspirações e os 
anseios dos moçambicanos sobre os 
ajustamentos necessários ao quadro 
legal e institucional de terras, que se 
pretende para o futuro, e a realização 
de estudos especializados e análise 
documental que permitiu aferir onde 
estamos, onde queremos chegar e 
como fazer para chegar lá. 

“Este exercício baseou-se na análise 
situacional da gestão e administra-
ção da terra, onde foi possível identi-
ficar os elementos de força, bem 

NACIONAL

Por incumprimento de planos de exploração
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A apresentação do balanço ao Co-

mité da Cidade do partido Frelimo foi 
em cumprimento dos estatutos do 
partido, conjugados com o regula-
mento do Departamento de Assuntos 
Parlamentares, das Assembleias Pro-
vinciais e Autárquicos.

O balanço cobriu as actividades re-
alizadas no primeiro semestre de 2022, 
no âmbito do cumprimento do Plano 
de Actividades para 2022. Igualmente, 
reporta as realizações cumulativas 
relativas à implementação do PDM 
no período de 2019 ao primeiro se-
mestre de 2022, que de forma global o 
grau de realização das metas foi de 74 
porcento.

Intervindo no encerramento da 
sessão, o primeiro-secretário do par-
tido Frelimo na Cidade de Maputo, 
Razaque Manhique, enalteceu os es-
forços do elenco de Eneas Comiche, 
que se traduzem na melhoria das 
condições de vida e bem-estar dos 
munícipes da capital do país.

Na ocasião, Razaque Manhique 
sublinhou que os dirigentes da Fre-
limo devem trabalhar para os muníci-
pes que lhes elegeram e o povo. Para 
o efeito, “devemos  trabalhar todos 
juntos”, exortou.

Assim, no pilar reservado à consoli-
dação da Unidade Nacional, da Paz e 
Reconciliação Nacional, Eneas Comi-
che destacou a realização de três pal-
estras sobre a história e importância 
da preservação da moeda nacional e 
educação financeira, envolvendo 180 
alunos, a realização de 5 palestras so-
bre Paz, Defesa da Soberania e Preven-
ção da Covid-19, envolvendo 1.650 
alunos.

No que concerne à segurança 
pública, o Município de Maputo diz 
que foram registados no primeiro se-
mestre de 2022, 4.351 casos criminais 
e esclarecidos 3.802 casos. Cumulati-
vamente, foram esclarecidos 25.197 
dos 28.443 registados. O edil de Ma-
puto destacou ainda a formação de 
16 brigadas de bombeiros voluntários, 
que forma cumulativa perfazem 68 
grupos de bombeiros formados nos 
bairros, como força de intervenção de 
primeira linha em casos de incêndio, 
calamidade, inundação e prestação de 
serviços.

E no quadro do reforço da sua ca-
pacidade operativa, a edilidade alocou 
à Polícia Municipal 50 motorizadas, 
realizou 24 sessões de sensibilização e 
divulgação da Postura de Combate à 
Mendicidade, abrangendo 369 esta-

como os constrangimentos e os 
desafios que se impõem para que se 
alcancem os objectivos desejados”, 
disse. Apontou ainda a realização da 
consulta pública sobre o ante-projecto 
da Política Nacional de Terras- versão 
1, que permitiu o retorno e devolução 
aos cidadãos e comunidades das op-
ções e medidas de política, bem como 
a consolidação de consensos sobre as 

NACIONAL

Frelimo aprova desempenho 
de Eneas Comiche

O partido Frelimo avaliou sexta-feira positivamente o balanço do desempenho do Conselho Municipal da Ci-
dade de Maputo, referente ao primeiro semestre de 2022, que de forma geral o grau de realização das metas 
globais do plano de desenvolvimento municipal, no período de 2019 ao primeiro semestre de 2022, foi de 74 
porcento. Esta posição de satisfação foi manifestada pelo primeiro-secretário do Comité da Cidade de Maputo, 
Razaque Manhique, na VII Sessão Ordinária do Comité da Cidade, realizada sexta-feira, afirmando que as real-
izações correspondem aos anseios dos munícipes, sobretudo no reforço da segurança nos bairros, na melhoria 
do sistema de transporte de passageiros, redução do risco de acidentes de viação, redução da mortalidade, 
com melhoria no processo de diagnóstico e tratamento de doenças como a malária, tuberculose, HIV e Cov-
id-19, incluindo a redução do risco de contracção de doenças associadas ao lixo, com a melhoria dos serviços de 
recolha de resíduos sólidos e líquidos urbanos.

belecimentos comerciais.
No capítulo da descentralização, 

boa governação e combate à corrup-
ção, o relatório apresentado por Eneas 
Comiche ao Comité da Cidade de Ma-
puto da Frelimo fala da realização da 
segunda sessão do Observatório Mu-
nicipal, presenciado por mil munícipes 
de forma virtual e presencial, incluindo 
a realização do primeiro Observatório 
Distrital, totalizando cinco nos distritos 
municipais de Nhlamankulu, KaMp-
fumu, KaMavota, KaNyaka e KaTembe.  

Na área do desenvolvimento 
social e humano, o relatório fala da 
distribuição de 236.849 livros do en-
sino primário do Sistema Nacional 
de Educação, totalizando 2.358.164 
livros, apoio a 7 núcleos desportivos, 
totalizando 103, em 3.365 itens con-
stituídos por bolas, medalhas, coletes, 
apitos, cronómetros, cordas, redes de 
voleibol, pesos e tapetes. Foram ainda 
preservados 6 campos desportivos, 
tendo sido emitidas as respectivas 

diversas temáticas, a harmonização e 
interacção com os sectores relevantes 
na gestão e administração de terras 
para assegurar que as reflexões e medi-
das sugeridas estejam alinhadas com 
os instrumentos de gestão dos outros 
recursos naturais e das outras reformas 
de políticas e legislação em vista ou em 
curso ao nível desses sectores, e tam-
bém a harmonização e interacção com 

os membros do Grupo de Reflexão do 
Fórum de Consultas sobre Terras, com 
vista à harmonização e validação das 
contribuições da consulta pública.

REPOVOAMENTO FAUNÍSTICO

Neste domínio, a governante desta-
cou a introdução de 19 rinocerontes 
brancos no Parque Nacional do Zinave, 

11 chitas, no Complexo de Marromeu, 
e 3 leopardos para o Parque Nacional 
de Gorongosa, entre outras.

 Destaca-se ainda o reforço na 
protecção e fiscalização dos recursos 
faunísticos, estando-se no quarto ano 
consecutivo sem casos de abate de 
elefantes por caçadores furtivos.

No período em análise foram reas-
sentadas cerca de 225 famílias da comu-

nidade de Bingo para Chitar, na provín-
cia de Gaza, no âmbito da melhoria das 
condições de vida das comunidades.

Entre outras medidas que foram 
tomadas para a conservação, Ivete 
Maibaze apontou a canalização de 
20% das receitas às comunidades das 
Fazendas de Bravio da província de 
Maputo, Manica, Sofala e Niassa, num 
valor de 8.293.733,35 meticais.

plantas topográficas. 
Num outro contexto, o documento 

elenca a captura de 540 cães na via 
pública e vacinação de 8.544 cães.

Ainda na vertente social, o relatório 
aponta a realização de 15 campanhas 
de promoção de saúde, com destaque 
para o tratamento massivo de para-
sitoses intestinais e vacinação massiva 
contra a Covid-19, bem assim a real-
ização de testes e aconselhamentos, 
por exemplo, para a HIV de 280.069 
pessoas, onde 15.847 iniciaram o TARV, 
das quais 8.567 no primeiro semestre. 

Para a malária foram testadas 
98.067 pessoas e 10.810 iniciaram com 
o tratamento, das quais 8.013 foram 
no primeiro semestre, e em relação 
à tuberculose foram diagnosticados 
6.470 casos e 6.239 pessoas iniciaram 
o tratamento, sendo que 1.517 no pri-
meiro semestre.

Ainda durante o primeiro semes-
tre de 2022, 118 mulheres receberam 
crédito e financiamento para activi-

dades geradoras de renda, que de for-
ma cumulativa foram abrangidas 624 
mulheres em todos os distritos munici-
pais, e 281 crianças vulneráveis, num to-
tal de 11.040 crianças, receberam apoio 
no âmbito da prevenção da Covid-19 e 
desastres naturais, e 924 em situação de 
vulnerabilidade social, sendo 10 chefes 
de agregados familiares.

As crianças com deficiência foram 
igualmente contempladas com apoio 
em meios de compensação e 596 
jovens tiveram acesso a estágios pré-
profissionais, assim como foram for-
mados em diversas áreas profissionali-
zantes 3.199 jovens.

Ainda na VII Sessão Ordinária do Co-
mité da Cidade do partido Frelimo, o 
presidente do Município de Maputo fez 
saber que as obras de requalificação da 
Praça da Juventude estão em curso e a 
um nível de execução de 15%.

Sobre a sustentabilidade finan-
ceira do município, o relatório refere 
que foram cadastrados, para o IPRA, 
3.960 contribuintes com uma receita 
esperada de 22 milhões de meticais, 
o que corresponde a uma execução 
de 79% em relação à meta semestral, 
cadastrados para a taxa de actividade 
económica 881 estabelecimentos co-
merciais, num valor correspondente a 
10.6 milhões de meticais, o que repre-
senta uma execução de 68% em rela-
ção à meta semestral.

A arrecadação da receita atingiu um 
valor de 1.7 mil milhões de meticais, 
o correspondente a 83% do previsto 
para o semestre, que, quando com-
parado com igual período de 2021, 
verifica-se um crescimento de 27%.

Neste valor, os impostos autárquicos 
contribuíram com uma arrecadação 
de 486 milhões de meticais, correspon-
dente a 96% da meta semestral e um 
crescimento de 24% face ao período 
homólogo de 2021, e as taxas autárqui-
cas colectaram 426 milhões de meticais, 

correspondente a 95% da meta semes-
tral, e um crescimento de 11% face ao 
período homólogo de 2021.

No entanto, para ilustrar a evolução 
na arrecadação de receitas, o Mu-
nicípio de Maputo fez saber que a re-
ceita global, que em 2019 foi de 2.3 mil 
milhões de meticais, passou para 2.7 
mil milhões de meticais em 2021, valor 
correspondente a um crescimento de 
21%. E a receita corrente passou de 1.9 
mil milhões de meticais em 2019 para 
2.2 mil milhões em 2021, representan-
do um crescimento de 17%. 

“A receita de capital passou de 371 
milhões de meticais em 2019, para 512 
milhões em 2021, o correspondente 
a um crescimento de 38%”, lê-se no 
documento na posse do nosso Jornal.

No sector das obras, Eneas Comiche 
informou que já foram concluídas as 
obras de manutenção de 8 estradas 
de terra no Distrito Municipal de Nhla-
mankulu, de 175.180,00km de estra-
das revestidas, onde 112.638,00km 
são de estradas de terra. 

Em relação a algumas obras que 
estavam em curso até ao primeiro se-
mestre de 2022, a edilidade apontou 
a construção da Rua da Igreja (Linha), 
no troço entre a Av. Cândido Mond-
lane e a Praça dos Combatentes, com 
um nível de execução de 96%;  a ab-
ertura de acessos no âmbito do Orde-
namento Territorial no DM KaTembe, 
com um nível de execução de 85%, e 
a construção da ponte que dá acesso 
ao mercado turístico cultural do DM 
KaNyaka, com um nível de execução 
de 83 porcento.

Refira-se que a anteceder esta ses-
são ordinária, o primeiro-secretário 
do partido na cidade de Maputo 
reuniu quinta-feira com os primeiros-
secretários dos Comités de Círculo da 
Cidade de Maputo, recentemente elei-
tos nos respectivos círculos, no contex-
to da realização das eleições internas 
rumo ao XII Congresso. 

Na sua intervenção, Razaque Man-
hique orientou os novos órgãos a se 
concentrarem no reforço da união e 
coesão no seio dos camaradas e com-
bater a intriga e fofocas. “Devemos 
estar  juntos para sabermos onde nós 
estamos, como estamos e onde nós 
queremos chegar. Não devemos pen-
sar que podemos fazer o trabalho da 
Frelimo sozinhos. Devemos envolver 
outros camaradas  no trabalho do par-
tido. Não devemos como primeiros-
secretários dos Comités de Círculo  or-
gulharmo-nos de trabalhar sozinhos, 
porque a Frelimo é de todos os cama-
radas e todos têm direito de dar a sua 
contribuição”, exortou  Manhique.

Razaque Manhique, Primeiro Secretário de Comité da Cidade
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A face oculta da vandalização

Urinar nos Postos de Transformação de energia, vulgos PT’s, detidos pela empresa pública Electricidade de Moçambique (EDM), a única provedora de 
energia eléctrica no país, além de constituir um perigo oculto àqueles que assim o fazem, produz, a curto e médio prazo, um efeito desastroso que pode 
resultar na danificação precoce daqueles equipamentos públicos. Por isso, a necessidade de protegê-los, mais do que evidente, é urgente, por os PT’s 
serem as principais fontes de geração de energia que proporciona a iluminação para muitas famílias moçambicanas e assegura o normal funcionamento 
da indústria transformadora dentro das fronteiras nacionais.

- Além dos roubos, a urina e o lixo entulhado nos Postos de Transformação de Energia também prejudicam a EDM, porque danificam a estrutura metálica dos equipamentos
- Por falta de civismo e de balneários públicos nas cidades moçambicanas as pessoas, sobretudo as do sexo masculino, urinam e defecam em qualquer sítio, incluindo nos PT’s, 
sem se importar com o risco que o seu acto pode representar à EDM e às suas próprias vidas 
- Jeremias Penicela, quadro da EDM, considera existir consciência pública sobre a necessidade de protecção dos PT’s, mas acredita que o défice é ainda maior, por isso a EDM 
continua a sensibilizar as comunidades, com a participação activa dos líderes comunitários e estruturas administrativas dos bairros

mudança de comportamento.
A investigação do PÚBLICO con-

statou ainda que dos sete distritos 
municipais que perfazem a capital 
moçambicana, o mais afectado é o de 
Ka-Mpfumo, o centro da cidade, para 
onde pessoas de vários bairros, incluin-
do da Matola, Boane e Marracuene, se 
fazem em busca de sustento no sector 
informal, onde as condições de higiene 
e saneamento não são das melhores, 
concorrendo para uma anarquia total, 
onde cada um, em caso de aflição, se 
satisfaz onde bem entender.

PONTOS MAIS CRÍTICOS

No bairro do Alto-Maé, concreta-
mente na Praça 21 de Outubro, existe 
um PT que se transformou num ver-

dadeiro urinol público. O cheiro nau-
seabundo que deriva desta situação 
tornou-se num problema comum 
para as pessoas que passam do local, 
mas o mais problemático é ainda a 
ignorância que se dá ao problema que 
gera enorme prejuízo à EDM, deten-
tora deste equipamento eléctrico.

A agravar o cenário, nas imediações 
do PT a que nos referimos alguns es-
gotos transbordam águas negras que 
se vão juntar à urina na danificação do 
equipamento.

“É grave a situação que estamos 
a viver e vou mesmo aproveitar este 
momento para questionar de quem 
será a culpa?”, questionou Dinis Filipe 
Maswanganhe, que pensa que 

Regra geral, as pessoas, sobretudo 
as do sexo masculino, urinam e def-
ecam em árvores, muros, contentores 
de lixo e até nos PT’s por falta de casas 
de banho públicas, um problema que 
o Conselho Municipal da Cidade de 
Maputo ainda não assumiu que deve 
resolver.

Entre os protagonistas estão tam-
bém pessoas que aparentemente 
sofrem de perturbações mentais e 
que recorrem aos mesmos lugares 
para satisfazer as suas necessidades 
biológicas. 

Só para alicerçar com base em al-
gumas realidades encontradas no 
terreno, o PÚBLICO traz em primeira 
mão imagens inéditas de pessoas que 
foram interpeladas na rua a descar-
regar a sua urina em infra-estruturas 

públicas exclusivamente detidas pela 
EDM. Um exercício nojento, fútil, e 
acima de tudo indecente, que em 
nome da civilização e da protecção 
dos equipamentos eléctricos tem que 
ser combatido. 

Trata-se de um problema público 
que prevalece porque as medidas 
com vista a estancá-lo são ténues e a 
sensibilização levada a cabo pelas au-
toridades para que os cidadãos man-
tenham um estilo de vida baseado em 
higiene não surtem o efeito desejado.

Das entrevistas feitas no terreno foi re-
conhecido que, de facto, a urina e o lixo 
lançado para os PT’s prejudicam a EDM, 
porque danificam estes equipamentos, 
mas falta ainda consciência cívica para a 

Os golpes aos planos da EDM são pesados MIGUEL MUNGUAMBE                                              
Email: mmunguamb@yahoo.co.mz

Quando se fala de vandalização 
de infra-estruturas eléctricas no país 
qualquer análise feita a este respeito 
há-de apontar, como única causa, os 
constantes casos de roubos de mate-
riais eléctricos. Factores como a urina 
e montões de lixo, entulhados em 
pequenas quantidades nos Postos de 
Transformação (PT’s) de energia, mui-
tas vezes não têm sido associados a 
este fenómeno, que agrava os inves-
timentos feitos pela EDM na melhoria 
dos seus serviços, que decorrem sob o 
signo “Iluminando a Transformação de 
Moçambique”. 

Mas olhando atentamente ao tão 
desagradável acto percebe-se que 
as descargas de urina e de resíduos 
sólidos são, à semelha dos roubos, 
outros factores a serem combatidos, 
pois contribuem em grande medida 
para a danificação de equipamentos 
eléctricos.

Em quase todas as capitais pro-
vinciais do país nota-se com grande 
preocupação a vandalização de eq-
uipamentos eléctricos na via pública, 
onde os actores envolvidos, na prática, 
são cidadãos que, para além de roubar 
cabos e outros assessórios, transfor-
mam os PT’s em verdadeiros urinóis 
públicos ou depósitos de resíduos sóli-
dos, causando enormes danos a estes 
equipamentos. 

Para os casos de descargas de urina, 
muitas vezes, os protagonistas dos ac-
tos alegam a aflição, sem reparar para 
os danos que isso pode causar aos 
equipamentos. Mais grave, eles não 
consideram o perigo oculto que a sua 
acção pode representar às suas vidas. 

É que, como explicam especialistas, 
a sua acção pode até causar choque 
eléctrico, capaz de provocar queimad-
uras graves ou morte, além de deixar a 
comunidade inteira sem energia.

Juristas consultados pelo PÚBLICO 
defendem que, como forma de des-
encorajar a prática de urinar na rua, 
muito propriamente nas infra-estru-
turas públicas, poderia configurar em 
crime que pode dar direito a cadeia.

Esta prática de urinar na rua, af-
ectando, entre outras, infra-estruturas 
da EDM, como pode-se perceber nas 
linhas seguintes, agrava pelo facto de 
o nível de civismo no seio dos citadinos 
ser bastante reduzido, o que se junta a 
outros factores como a ausência de 
sanitários públicos em quase todas 
as capitais provinciais, tornando vul-
neráveis os PT’s da EDM, devido à sua 
exposição pública. 

O PROBLEMA É BASTANTE 
SÉRIO

O PÚBLICO efectuou uma ronda 
por diferentes artérias da capital 
moçambicana, Maputo, onde consta-
tou que muitos dos PT’s em diferen-
tes zonas da urbe estão de mal a pior. 
Em outras palavras, a maioria dos PT’s 
apresenta-se degradada, devido ao 
elevado teor de urina a corroer a sua 
estrutura metálica.

Jeremias Penicela, quadro da EDM
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as pessoas urinam em lugares im-
próprios porque não tem balneári-

os públicos na urbe.
Na Mafalala, junto à esquina entre 

a Rua de Goa e a Avenida Marien Ng-
ouabi, verifica-se uma outra situação 
caótica: um PT quase banhado de 

urina e com a sua base já a danificar-se 
devido aos compostos de urina que, 
além de água, contém outras substân-
cias, como o ácido úrico e sal, com alto 
teor de destruição de metais como a 
estrutura dos PT’s.   

Supõe-se que os protagonistas 
deste acto (de falta de cidadania) se-
jam alguns vendedores ambulantes 
e muitos outros que realizam a sua 
actividade no Mercado Estrela que, en-

tretanto, tem balneário público, mas 
porque muitos não querem pagar os 
cinco meticais que ali são cobrados 
preferem buscar alívio noutros lugares 
mais próximos, onde ninguém se at-
reve a cobrar nenhum dinheiro. 

“Eu estava aflito e não urino aqui 

por maldade nem porque me sinto à 
vontade, mas sim porque não existem 
balneários públicos na cidade”, justifi-
cou-se (sem se identificar) um ancião 
de aparentemente 60 anos de idade, 
interpelado pelo Jornal naquele local.

Na Mafalala, o PÚBLICO foi a tempo 
de conversar com um dos represent-
antes do bairro, o chefe de um dos 
quarteirões, Bernardo Rafael Towo, que 
disse ser difícil gerir o assunto deste PT, 

feita através de vedações, nos casos 
em que a estrutura assim o permite. 
Contudo, sublinha que os delinquen-
tes, motivados pelo mercado ilegal 
deste material, arrombam as barreiras 
de protecção e vandalizam os PTs para 
extracção de cobre no seu interior. 

Sobre a consciencialização da 
população para a preservação dos 
equipamentos da EDM, o entrevis-
tado considera existir alguma con-
sciência pública sobre a necessidade de 
protecção dos PT’s, mas acredita que 
o défice é ainda maior, por isso a EDM 
continua a desenvolver campanhas 
de sensibilização das comunidades, 
com a participação activa dos líderes 
comunitários e estruturas administra-
tivas dos bairros. 

Para o entrevistado, o não envolvi-
mento da população na protecção 
dos PT’s traz consigo efeitos negati-
vos, uma vez que, em alguns casos, a 
vandalização ocorre em plena luz do 

porque os vendedores do mercado, 
quando aflitos, recorrem ao mesmo, e 
não são poucos. “Alguns até chegam 
a ameaçar-nos com porrada quando 
tentamos chamá-los a atenção”, frisou 
Towo, para quem os citadinos devem 
conservar os PT’s como um bem pú-
blico que gera energia para todos.

O mesmo cenário se verifica no co-
ração da cidade, junto ao PT que se en-
contra na Av. Karl Marx, onde o cheiro 
nauseabundo causado pela urina e 
lixo toma conta do local. Foi naquele 
local onde pouco depois do meio-dia 
um jovem de aparentemente 30 anos 
de idade atravessou a estrada e dirigiu-
se ao PT, e fez as suas necessidades 
menores. De repente, três outros jo-
vens seguiram o mau exemplo.

Volvido algum tempo, ainda no 
mesmo local, alguns transportadores 
públicos estacionaram para levar pas-
sageiros e aproveitaram o momento 
para urinar no PT, com os vendedores 
serenos como se nada fosse anormal.  

Na Av. Ahmed Sekou Touré, bem ao 
lado da parte traseira das Oficinas da 
Escola 1º de Maio, mais um PT tornou-
se urinol público e sítio para depositar 
lixo. No local, a urina e resíduos sólidos 
sobejam e a saúde pública fica em 
comprometida.

O cenário repete-se todos os dias 
em vários lugares de Maputo, uma ci-
dade que se espera organizada, segu-
ra, próspera, solidária e mais higiénica 
possível, por ser a capital do país.

Fonte municipal explica que o acto 
de urinar ou defecar na via pública é 
punido através de pagamento de mul-
ta e de prestação de serviços à comu-
nidade. No entanto, estas sanções são 
difíceis de aplicar porque a edilidade en-
tende que só se urina e defeca em sítios 
inadequados na calada da noite.

O jurista e consultor Valério Sabão 
defende que o exercício impudente 
de urinar na rua tinha que configurar 
crime que pode dar em cadeia. Mas 
sublinha que para se criminalizar o 
acto há que fazer muito investimento 
na instalação de balneários públicos 
para que a medida tenha sentido.

Não havendo urinóis públicos, acres-
centa, o que deve ser feito é intensificar a 
campanha de consciencialização públi-
ca sobre a protecção dos PT’s como um 
bem público de valor inestimável no 
desenvolvimento do país.  

PERDAS

Avarias resultantes da acção hu-
mana têm obrigado a EDM a gastar 
rios de dinheiro em reposição dos 
equipamentos, não sendo poucos os 
casos em que devido à gravidade dos 
danos a reparação chega a não ser 
viável, obrigando à aquisição de novos 
equipamentos para reposição.

Compulsados pelo PÚBLICO, dados 
oficiais apontam que a EDM regista em 
média anual um prejuízo estimado em 
mais de 100 milhões de dólares ameri-
canos, devido aos persistentes casos 
de roubo e vandalização das suas infra-
estruturas públicas, não se descurando 
que o factor urina e depósito de lixo nos 
PT’s também concorre na danificação 
dos equipamentos.

Os mesmos dados apontam ainda 
que a cidade de Maputo é a que mais 
prejuízos tem registado, tendo a título 
de exemplo reportado, só no ano pas-
sado, perdas na ordem de 50 milhões 
de dólares americanos.

Entendendo a gravidade das per-
das e havendo maior necessidade de 
se proteger os PT’s da vandalização, 
o PÚBLICO ouviu Jeremias Penicela, 
afecto à Direcção de Protecção de 
Receita e Controlo de Perdas na EDM, 
que se pronunciou nos seguintes ter-
mos: A protecção dos PTs tem sido 

dia, sob o olhar sereno das popula-
ções que, muitas vezes, não agem por 
desconhecimento. Contudo, “nos dias 
actuais temos desmantelado várias 
incursões dos prevaricadores que cul-
minam com detenções feitas pelas au-
toridades policiais, graças a denúncias 
populares. Este é o resultado da sen-
sibilização e mobilização que a EDM 
tem levado a cabo”, rematou. 

PERIGO OCULTO

A utilização da electricidade exige 
vários cuidados, mas vezes sem conta 
vimos pessoas a mexer equipamen-
tos eléctricos, umas descarregando 
a urina e outras atirando lixo para os 
PT’s. Esta prática, segundo Jeremias 
Penicela, representa vários riscos que 
até podem resultar em queimaduras 
graves e mesmo morte, como já acon-
teceu no passado. 

“No entanto, muitos desconhecem 
ou negligenciam esse risco”, afirma, 
alertando que o perigo eléctrico é invi-
sível e a ameaça não é percebida. 

Aliás, diz Penicela, as pessoas não 
vão pensar na sua segurança ou de 
terceiros, a menos que sejam mental-
izadas sobre a origem do risco. 

As normas de segurança estabel-
ecem que as pessoas devem ser in-
formadas sobre os riscos a que se ex-
põem, assim como conhecer os seus 
efeitos e as medidas de segurança 
aplicáveis.

Por isso, conforme avança o entrev-
istado, a EDM, para aumentar o nível 
de consciência pública sobre os peri-
gos da electricidade, tem trabalhado 
com as estruturas administrativas dos 
bairros, um trabalho que está a gerar 
resultados palpáveis porque ultimam-
ente não há muitos relatos de pessoas 
que sofram acidentes eléctricos.  

Noutra variante, a fonte fala da 
protecção dos PT’s, indicando que a 
estratégia que a EDM adoptou é pro-
tegê-los com recurso a uma vedação e 
colocação de placas de perigo, não só 
para prevenir a sua vandalização, mas 
também prevenir a morte de cidadãos 
pacatos por electrocução.

Ao Jornal, a fonte alerta que até a 
acumulação de lixo nestes locais pode 
provocar algum incêndio, capaz de 
destruir o PT e deixar um bairro inteiro 
às escuras. “Por isso, a necessidade de 
manter estes locais limpos é imperio-
sa”, referiu.

Em relação à recuperação de um 
PT que tenha sido vandalizado ou 
instalação de um novo equipamento 
do género, a fonte explica que o custo 
é variável, sendo que a reposição em 
caso de vandalização varia em função 
do material ou equipamento vandal-
izado, sendo preciso ter em conta a 
potência do transformador e o tipo 
do PT. 

“Por exemplo, vandalizar um PT de 
100KVA e um de 500KVA há muita 
diferença nos custos de reposição, 
assim como vandalizar um monob-
loco e um PT do tipo rural também há 
diferença, para além do custo de não 
fornecimento de energia aos clientes”, 
concluiu.

Bernardo Rafael, chefe do quarteirão

Valério Sabão, jurista
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A União Europeia (UE) tem planos de aumentar cinco vezes o apoio fi-
nanceiro a uma Missão militar africana em Moçambique, revela um 
documento interno do bloco, à medida que as autoridades moçambica-
nas se desdobram para exterminar os grupos armados que ameaçam a 
segurança e integridade territorial em Cabo Delgado, incluindo os pro-
jectos de gás.

UE desdobra-se pela salvação do gás do Rovuma

Amélia Muendane, PAT

A crise de energia devido à guerra na 
Ucrânia deu ímpeto à corrida da Europa 
por gás na costa norte de Moçambique, 
onde as empresas petrolíferas ociden-
tais projectam construir um enorme 
terminal de gás natural liquefeito (GNL).

A medida também ocorre no momen-
to em que o Ocidente procura combater 
a influência russa e chinesa neste país, três 
anos após a empresa militar privada russa 
Wagner retirar as suas forças.

Moçambique tem estado a combat-
er grupos armados ligados ao Estado 
Islâmico, em Cabo Delgado, província 
rica em recursos minerais, desde 2017, 
perto de projectos de GNL avaliados 
em biliões de dólares americanos.

Em Cabo Delgado, as Forças de De-
fesa e Segurança (FDS), em combina-
ção com uma Missão militar da Comu-
nidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), conhecida por SA-

ECONOMIA

- Nos seus planos de financiamento, o Ocidente tem projectado quintuplicar o seu apoio a Moçambique desde 2017, ameaçado pelos grupos terroristas

Procedimentos do cooperativismo 
em harmonização

A Autoridade Tributária de Moçambique está a harmonizar os processos e procedimentos com o objectivo de 
adequar ao programa de Cooperativismo Moderno, lançado recentemente, que tem como principal escopo as-
segurar a arrecadação de receitas do Estado para o financiamento à economia e sobretudo à  despesa pública.

Segundo a Presidente da Autori-
dade Tributária, Amélia Muendane, as 
acções levadas a cabo visam satisfazer 
três pilares de desenvolvimento esta-
belecidos em 2015, explicando que o 
primeiro pilar visa a consolidação das 
receitas, o segundo corresponde à 
promoção da integridade e o terceiro 
pilar  é a expansão da base tributária.

Entretanto, relativamente à Visão 
do Contribuinte do Futuro foi incor-
porado um programa de 20 anos 
(2020-2040), divididos em duas par-
tes: "um programa que visa estimular 
a organização da indústria criativa. 
Temos outro programa que é mais 
abrangente, que é a organização do 
sector público, assegurar que a base 
económica seja organizada em forma 
de cooperativas com ênfase para o 
sector informal, o sector informal diga-
mos que actualmente ocupa cerca de 
70% da nossa população”.

“Nós observamos que de pouco 
mais de 4 milhões de explorações 
agrárias no nosso país, cerca de 98% 
eram organizadas em forma de agricul-
tura de subsistência. Agricultura de sub-
sistência na nossa análise económica é a 
comparável ao sector informal, porque 
é agricultura praticada por famílias para 
a sua subsistência e apenas o remanes-
cente é que é colocado no mercado”, 
explicou Muendane.

 Numa outra abordagem, a Presi-
dente da Autoridade Tributária expli-
cou que foi feito o diagnóstico a nível 
nacional a partir de Março, onde con-
clui-se que já existe uma organização 
cooperativa em Moçambique.

“Moçambique, ao nível da região, 
diferentemente dos outros países, 
adoptou o associativismo. A diferença 
entre o modelo associativo e o mod-
elo cooperativo é que o modelo as-
sociativo é, tal como o nome indica, 
proveniente do social não económico, 
e sendo social não assegura que os 
seus associados possam interagir com 
o mercado para fins de obtenção de 
lucro, e isto inibiu o crescimento das 

pequenas explorações em grandes 
explorações porque não conseguiam 
aceder a facilidades como financia-
mento, a facilidades como acesso aos 
recursos económicos rentáveis com os 
serviços bancários”, explicou.

Acrescentou que o associativismo 
inibiu a expansão e a melhor orga-
nização do sector informal em sec-
tor formal. O modelo cooperativo, 
explica a fonte, diferentemente das 
associações, “está orientado para o 
mercado, isto é, uma organização 
empresarial e que consegue espaço, 
não apenas para os produtores, mas 
assegurar que eles tenham acesso 
às facilidades de serviços que são 

venção. Iniciamos em Junho deste ano 
as formações ao nível das províncias, 
fizemos as formações iniciais, envol-
vendo os governos locais, envolvendo 
as organizações cooperativas ou as-
sociações e produtores dispersos para 
despertar esta nova visão da organiza-
ção económica para estimular a eco-
nomia”, explicou a fonte.

ACEITAÇÃO DO MODELO

Num outro desenvolvimento, Amé-
lia Muendane disse que a avaliação 
feita sobre o conceito de cooperativ-
ismo é positiva, uma vez que a mesma 
teve uma grande aceitação, sobretudo 

providenciadas pelo mercado, como 
acesso aos serviços de crédito, acesso 
a facilidades de formação dos seus 
intervenientes, a facilidade de inter-
acção com as instituições do Estado 
organizada sobre forma económica e 
desta forma estimular uma economia 
mais organizada”, concluiu.

A Presidente da Autoridade 
Tributária de Moçambique referiu 
ainda que “nós estabelecemos um 
memorando de entendimento com 
a Associação Moçambicana para a 
Promoção do Cooperativismo Mod-
erno, o que nos levou ao desenho de 
estratégias de actuação que nos con-
duziram à segunda fase da nossa inter-

pelas facilidades que o modelo traz 
para os próprios produtores.

“O papel do Estado moçambicano 
é de catalisar este processo, para asse-
gurar que a base produtiva tenha res-
postas em termos de serviços que são 
necessários para facilitar a organiza-
ção do produtor. É esta necessidade 
de melhor organização do Estado 
moçambicano para fazer face ao de-
safio do cooperativismo que fez com 
que a Autoridade Tributária tivesse a 
iniciativa de trazer para uma mesma 
mesa os diferentes actores que são de-
terminantes para assegurar o sucesso 
da iniciativa do cooperativismo mod-
erno”, disse.

Entretanto, relativamente à reunião 
que visava harmonizar os processos e 
procedimentos, Muendane explicou 
que a mesma tinha como objectivo a 
apropriação da visão que é trazida pela 
Autoridade Tributária sobre o coopera-
tivismo, avaliar os passos ou as etapas 
que foram dadas até ao presente mo-
mento, identificar os vazios de cada 
um dos intervenientes e cada um dos 
intervenientes, apresentar a sua visão 
estratégica sobre o papel do seu sec-
tor ou da sua área de actuação para 
assegurar maior flexibilidade, maior 
aceleração do movimento coopera-
tivo em Moçambique.

“Portanto, a visão dos governadores 
é de que efectivamente este modelo 
de organização descentralizado do Es-
tado permite que eles, tendo a posse 
do território, possam implementar 
o programa, e neste momento nós 
vamos avançar para a terceira fase 
do programa, que é a formação dos 
conselhos executivos provinciais, mas 
achamos que não devíamos avançar 
com a formação do conselho dos ex-
ecutivos provinciais antes de consen-
soarmos com os principais actores de 
nível central  sobre a importância do 
programa e como é que cada um vê 
a sua estratégia de actuação conjunta, 
para assegurarmos termos em breve 
trecho os resultados desejados”, disse.
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militares devem realizar uma reunião 
regular no dia 25 de Agosto corrente.

A SADC confirmou também um pedi-
do de apoio da UE, mas acrescentou que 
os países membros continuarão a dar 
apoio financeiro fundamental à Missão.

A gigante petrolífera francesa Total 
lidera um consórcio internacional de 
exploração de gás da costa norte de 
Moçambique.

MIMM, e uma intervenção separada 
de tropas de Ruanda, conseguiram con-
ter a propagação dos militantes, desde 
que foram mobilizadas no ano passado.

Mas a situação continua, carac-
terizada por ataques esporádicos de 
menor escala em vários distritos, man-
tendo a insegurança no seio da popu-
lação que, em busca de segurança, se 
desloca a outras zonas, como a cidade 
de Pemba, a capital provincial de 
Cabo Delgado.

O documento preparado pelo Ser-
viço Europeu de Acção Externa (SEAE) 
recomenda 15,3 milhões de dólares 
americanos de financiamento até 2024 
para a Missão da SADC.

Um porta-voz da UE confirmou que 
foi proposto apoio financeiro adicional 
à Missão da SADC, mas recusou-se a 
fornecer mais elementos sobre o as-
sunto, uma vez que o assunto ainda 
está a ser discutido em sede da UE.

A proposta precisa do apoio dos 
27 governos da UE, cujos especialistas 

A MAIOR RESERVA DE
 MOÇAMBIQUE

Moçambique tem a terceira maior 
reserva comprovada de gás em África, 
depois da Nigéria e da Argélia. A UE 
receia que, sem apoio às intervenções 
militares, Moçambique possa voltar a 
perder o controlo do Norte. Por isso, 
está a desenvolver todo o esforço para 

aumentar a sua capacidade de ajuda 
ao país, onde as projecções já apontam 
que a capacidade será aumentada em 
cinco vezes mais que aquilo que a UE 
vinha canalizando a Moçambique.

Ademais, a UE já se comprometeu a 
fornecer ao Exército moçambicano 45 
milhões de euros adicionais de apoio 
financeiro, e até agora disponibilizou à 
Missão da SADC 2,9 milhões de euros 
de financiamento.

O novo apoio da UE seria limitado 
a “equipamento não projectado para 
força letal”, incluindo radares, detec-
tores de minas, barcos e suprimentos 
médicos, disse o documento da UE, 
apesar das necessidades de material 
letal da SADC.

Mesmo com o atraso causado pela 
actividade militante, ao que tudo in-

dica, a Total ainda tem planos de iniciar a 
produção em 2024 a partir de reservas de 
gás estimadas em triliões de pés cúbicos 
(tcf), mais do que a quantidade de gás 
que a UE importa anualmente da Rússia.

A empresa petrolífera italiana ENI es-
pera, este ano, iniciar os embarques de 
um campo de gás off-shore próximo, 
usando um terminal flutuante de GNL 
que pode processar apenas quanti-
dades limitadas de gás.

Outras grandes empresas de petróleo, 
incluindo a gigante americana ExxonMo-
bil, também operam na região.

O financiamento também visa des-
encorajar as autoridades locais de buscar 
ajuda novamente da Rússia ou da China.

A UE está também a apoiar a formação 
das forças militares moçambicanas através 
da sua própria missão de defesa no país. 

ECONOMIA

- Parte destes são deslocados de Cabo Delgado

Gapi e OIT preparam jovens 
para auto-emprego em Nampula

A Gapi formou um grupo de 36 jovens artesãos de Nampula em técnicas para o auto-emprego na componente de 
construção, no âmbito da componente “Comece e Desenvolva o Seu Negócio de Construção Verde”, do projecto 
Moz Trabalha, financiado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

jovens para fazer face ao desemprego 
juvenil que tende a crescer em Nam-
pula, que é a província mais populosa. 
Temos agora também o desafio de 
acolher parte dos deslocados do ter-
rorismo em Cabo Delgado". 

Chaile acrescentou que "a par de-
stas acções com a OIT temos vindo 
a implementar vários programas e 
projectos com outros parceiros, priori-
zando a mulher e jovens com espírito 
empreendedor”.

Estas Micro Empresas Rurais As-
sociativas possuem alvarás emitidos 
pela Comissão de Licenciamento de 
Empreiteiros e de Consultores de Con-
strução Civil, delegação de Nampula, e 
estão inscritas e classificadas na 1ª Classe 
para execução de obras públicas no 

valor máximo de 2.000.000,00 MT (dois 
milhões de meticais) por contrato e o 
mesmo tem a validade de 3 anos.

A Gapi e a OIT já vêm cooperando ao 
longo do país em projectos virados para 
a criação de emprego, com enfoque 
na mulher e no jovem. Na região Sul 
está em implementação o Programa 
de Desenvolvimento Sustentável de 
Mercados Peri-Urbanos, envolvendo 
os mercados dos municípios de Boane, 
Vilankulo e da Praça dos Combatentes, 
na cidade de Maputo. 

Na região Centro, mulheres e jovens 
vítimas do Idai beneficiaram de for-
mação sobre resiliência aos desastres 
naturais, acção que culminou com 
financiamento para reerguerem os 
seus negócios.

A intervenção da Gapi incluiu a 
assistência técnica na formalização 
de seis empresas de construção civil, 
bem como para a obtenção de docu-
mentação complementar (reserva de 
nome, certidão, NUIT colectivo, etc). 

“Das seis empresas que nos pro-
pusemos criar foi possível a formaliza-
ção de cinco, dos distritos de Mecuburi, 
Meconta, Mossuril, Ribáuè e Murrupula, 
dado que não foi possível finalizar o pro-
cesso da empresa proveniente do dis-
trito de Nampula, devido a constrangi-
mentos diversos, dentre os quais a 
falta de documentação da maioria dos 
beneficiários”, explicou Salomão Chaile, 
representante da Gapi em Nampula.

“A Gapi tem multiplicado iniciativas 
focadas na promoção de empresas de 

activos das empresas públicas, no-
meadamente as Linhas Aéreas de 
Moçambique (LAM), Tmcel e Aero-
portos de Moçambique, algumas 
sem plena utilização, como é o caso 
do Aeroporto de Nacala, mediante 
um plano assente em pressupostos 
realistas.

“Este plano deverá ser acompanha-
do da implementação de mecanismos 
de auditoria interna e externa e um 
sistema de governação corporativa que 
garanta que o procurement e os pro-
gramas de investimento não resultem 
no desvio de fundos a favor de colab-
oradores e em detrimento do balanço 
das empresas”, sublinhou Nyusi.

E mais recentemente, durante a 
apresentação do Plano de Aceleração 
e Estimulo à Economia, o Presidente 
da República fez saber que no âmbito 
da implementação destas medidas o 
programa irá ainda aprofundar e acel-
erar a reforma do sector empresarial 
do Estado, para melhorar a sua presta-
ção 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 elimi-
nar as distorções económicas e a con-
corrência desleal que algumas delas 
trazem para mercados competitivos 
específicos.

“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 abor-
dagens que permitam dotar o Estado 
moçambicano de uma melhor regula-
ção, maior eficiência, maior sustentabi-
lidade financeira, maior actuação das 
instituições no combate à corrupção 
e prestação de melhores serviços ao 
cidadão”, disse Nyusi.

No entanto, observou que as me-
didas do Programa de Medidas de 
Aceleração Económica são arrojadas e 
profundas, e deverão ser implementa-
das num prazo de dois anos, o que vai 
requerer um esforço colectivo do Gov-
erno como um todo, da Assembleia 
da República e dos vários subsistemas 

do poder judicial para a sua imple-
mentação com êxito.

Frisou ainda que as medidas do 
Programa de Medidas de Aceleração 
Económica 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 desenvolvimento mais 
célere e inclusivo do nosso país, simul-
taneamente libertando o Estado para 
aumentar o seu foco na área da pro-
tecção social e provisão de serviços pú-
blicos essenciais à população, com es-
pecial enfoque nos sectores da saúde, 
educação, das estradas, da segurança 
e protecção de pessoas e bens. 

No entanto, Max Tonela traçou na 
reunião que manteve sexta-feira com 
a directora do Banco Mundial para 
Moçambique o panorama das duas 
companhias estratégicas.

“Temos estado a discutir o caso da 
reestruturação da LAM e da Tmcel”, en-
fatizou Max Tonela, segundo dados na 
posse do PÚBLICO.

Segundo a fonte, Tonela não deu 
pormenores sobre o tipo de inter-
venção que o Governo pondera em-
preender na LAM e na Tmcel. 

As mudanças nas duas empresas, 
prosseguiu, são parte de uma reestru-
turação de toda a carteira de partici-
pações que o Estado moçambicano 
detém em várias empresas visando 
o saneamento financeiro das que en-
frentam dificuldades.

A transportadora estatal moçam-
bicana tem enfrentado, nos últimos 
anos, problemas operacionais relacio-
nados com uma frota reduzida e falta 
de investimentos, enquanto a Tmcel 
debate-se com problemas de tesoura-
ria, provocados pela perda de peso no 
mercado de telefonia móvel, ao ponto 
de não estar a pagar salários aos trabal-
hadores, há mais de dois meses.

A situação insustentável no sector 
de telefonia controlado pelo Estado 
levou à fusão da antiga Mcel, que op-
erava no serviço móvel, com a TDM, 
que actuava no fixo, resultando numa 
nova companhia, a Tmcel.

Continuação da Pág: 05
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Com efeito, na última semana, 
concretamente no dia 17, os países da 
SADC pararam para assinalar a passa-
gem de mais um ano da criação deste 
bloco. Vários eventos foram realizados 
para assinalar a data, que teve como 
lema "Com a SADC construímos es-
tradas seguras e partilhamos a gestão 
de recursos hídricos rumo à consoli-
dação da integração regional", tendo 
Moçambique escolhido a cidade de 
Chimoio, capital provincial de Manica, 
para acolher as cerimónias centrais.

Na ocasião, o ministro das Obras 
Públicas, Habitação e Recursos Hídri-
cos, Carlos Mesquita, que orientou o 
acto, defendeu que os Chefes de Es-
tado e de Governo da África Austral, 
ao transformarem a SADCC em SADC, 
demonstravam o seu compromisso 
para a construção de um futuro co-
mum, porque acreditavam que de 
forma isolada não seria possível alca-
nçar os objetivos do desenvolvimento 
económico para a melhoria do bem-
estar e qualidade da vida das popula-
ções da região.

Carlos Mesquita disse que a 
comemoração desta data significa o 
reafirmar dos compromissos assumi-
dos pelos fundadores da SADC, que 
datam do período da luta conjunta 
pela libertação dos povos da região, 
onde a entre ajuda, cooperação e visão 
comum foram os pilares fundamen-
tais na materialização das conquistas 
alcançadas, no quadro da integração 
económica que é fundamental para 
alavancar o potencial de desenvolvim-
ento dos respectivos países.

"Estes são os objetivos que assen-
tam na visão comum que é baseada 
nos valores que os povos da SADC par-
tilham e que resultam das afinidades 
históricas e culturais entre as nossas 
comunidades".

"A diminuição da pobreza, o au-
mento da qualidade de vida da popu-
lação, a paz e segurança, e o reforço e a 
consolidação das afinidades históricas, 
culturais e sociais da região sinalizam o 
início de uma nova era de cooperação 
e construção de uma economia forte e 
integrada", disse Mesquita.

Na mesma senda, o governante 
enalteceu a escolha do lema "Com a 
SADC construímos estradas seguras e 
partilhamos a gestão de recursos hídri-
cos rumo à consolidação da integração 
regional" como reconhecimento de 
que com estradas seguras, para além 
da redução dos riscos de acidentes na 
via pública, promove-se o desenvolvi-
mento, atraindo maior fluxo de investi-
mento directo estrangeiro no país.

"A localização geográfica de 
Moçambique torna o país um impor-
tante centro de transporte logístico 
e negócio internacional, permitindo 
acesso de vários países da SADC aos 
mercados internacionais, e o facto 
de Moçambique partilhar nove das 
quinze bacias hidrográficas transfron-
teiriças da região torna o país um actor-
chave para o estímulo e consolidação 
da integração regional da SADC", frisou 

NACIONAL

Infra-estruturação desafia SADC

América aprofunda relações 
com Moçambique 

Investir em infra-estruturas resilientes para promover o desenvolvimento sustentável na região constitui um dos principais desafios da Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral (SADC), 42 anos após a sua criação. No caso de Moçambique, por exemplo, o Programa Quinquenal do Governo 
(2020-2024) prioriza a expansão sustentável e melhoria da qualidade das infra-estruturas, o que se junta ao Plano-Director de Infra-estruturas da SADC, 
que defende a implantação de infra-estruturas eficientes que permitam a interligação regional. 

Com o objectivo de aprofundar as relações entre os Estados Unidos da América, seis membros do Senado e da 
Câmara de Representantes dos EUA visitaram, semana passada, Moçambique e mantiveram conversações com 
membros do Governo e deputados da Assembleia da República, integrados na Comissão dos Assuntos Constitu-
cionais, Direitos Humanos e de Legalidade. Durante os três dias, a delegação americana aprofundou as relações 
com o nosso país, nas áreas de paz e segurança, democracia, conservação ambiental, negócio e saúde.

Carlos Mesquita, tendo observado 
que "neste prisma requer-se uma 
gestão integrada de infra-estruturas 
hidráulicas, estradas e pontes. Mais do 
que isso, exige-se um quadro legal que 
responda e corresponda às exigências 
nacionais, bem como aos princípios 
regionais e internacionais de gestão 
sustentável e integrada da rede viária e 
dos recursos hídricos nacionais".

No mesmo diapasão, o titular do 
pelouro das Obras Públicas, Habita-
ção e Recursos Hídricos enalteceu os 
esforços do Executivo moçambicano 
na asfaltagem, reabilitação e efectiva 
manutenção dos principais corredores 
de desenvolvimento, que concorrem 
para a integração regional.

"Nós últimos anos, o Governo in-
vestiu cerca de 105 mil milhões de 
meticais na reabilitação e asfaltagem 
de 1.673km de estradas e pontes, nos 
principais corredores de desenvolvi-
mento que permitem a integração 
regional e o acesso ao mar e aos países 
do hinterland".

"Destas realizações destaca-se a Es-
trada Maputo-Katembe-Ponta D'ouro, 
incluindo a construção da Ponte Ma-
puto-Katembe, que abriu mais uma 
alternativa de ligação entre o nosso 
país e a vizinha República da África do 
Sul, a asfaltagem da estrada Caniçado-
Chicualacuala, que permite dinamizar 
o Corredor de Limpopo e uma ligação 
mais curta do Sul de Moçambique ao 
Zimbabwe, a reabilitação da estrada 
Beira-Machipanda, para dinamizar o 
Corredor da Beira, a asfaltagem da es-
trada Mocuba-Milange, um corredor 
importante que liga o nosso país à 
República do Malawi; a asfaltagem da 
estrada Nampula-Malema e Cuamba-
Lichinga, no Corredor de Nacala, a 
asfaltagem da estrada Montepuez-
Ruaça, permitindo a ligação de Cabo 

Delgado a Niassa, bem como com o 
país vizinho, o Malawi", frisou.

Presente no acto, Wezi Moyo, 
Alta-Comissária da República do Ma-
lawi, em representação do Presidente 
daquele país vizinho, que actualmente 
preside à SADC, disse no seu discurso 
que embora a Região tenha conse-
guido marcar numerosos marcos em 
áreas críticas de integração como o 
desenvolvimento de infra-estruturas, 

saúde, transporte, género, entre out-
ros, "devemos sempre manter-nos 
unidos e precaver-nos contra a com-
placência, uma vez que a Região ainda 
se vê confrontada com muitos desa-
fios, incluindo a instabilidade da paz. 
A instabilidade se não for controlada 
desviará a nossa atenção da iniciativa 
de integração em curso. Assim, a ne-
cessidade de continuarmos a imple-
mentar intervenções destinadas a 

manter a estabilidade", afirmou.
Numa outra abordagem, Wezi 

Moyo congratulou a Missão da SADC 
em Moçambique (SAMIM), as forças 
ruandesas e as forças governamen-
tais pelos marcos alcançados na luta 
e neutralização de ataques terroristas 
em Cabo Delgado.

"Desejo também reconhecer os es-
forços do Governo de Moçambique, em 
relação aos programas em curso para 
facilitar a rápida restauração das comu-
nidades locais perturbadas por conflitos".

"Uma vez que os processos de reas-
sentamento e reconstrução de Cabo 
Delgado estão em curso, exorto os 
parceiros de cooperação a continua-
rem a mobilizar recursos para comple-
tar os esforços do Governo, no sentido 
de permitir que as comunidades af-
ectadas retomem plenamente a vida 
normal", disse.

Recorde-se que a criação da Confer-
ência de Coordenação do Desenvolvi-
mento da África Austral (SADCC) ocor-
reu a 01 de Abril de 1980, em Lusaka, 
Zâmbia, e há 30 anos, concretamente 
a 17 de Agosto de 1992, em Wind-
hoek, Namíbia, os Chefes de Estado e 
Governo da Região da África Austral 
assinaram a Declaração e o Tratado 
que culminou com a sua transforma-
ção em Comunidade para o Desen-
volvimento da África Austral (SADC).

ATALIA CAVELE                                                 
Email: caveleataliasilva@gmail.com

Em Maputo, a delegação encon-
trou-se com o Primeiro-ministro de 
Moçambique, Adriano Maleiane, a 

ministra dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, Verónica Macamo, e 
manteve encontros com a As-
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Publicidadesembleia da República, incluindo o 
seu Vice-Presidente, Hélder Injojo.  

Durante os encontros, a delegação dos 
EUA abordou também a crescente parce-
ria EUA-Moçambique, desde a conserva-
ção ambiental e mudanças climáticas até 
à estabilização e paz.

Falando à imprensa momentos depois 
de ser recebido pelo Primeiro-ministro 
moçambicano, Christopher Coons, que 
chefiava a delegação americana, disse 
que a reunião com o Governo foi con-
strutiva e positiva, na medida em que 
houve espaço para discutir com vários 
ministérios assuntos ligados a áreas de 
interesse comum, sobretudo na área de 
segurança, com enfoque para a neces-

África Subsahariana e o Senado junta-se 
ao resto do Governo dos EUA no apoio a 
Moçambique e as suas metas”.

Ainda em Moçambique, a delegação 
americana visitou, no dia 16 de Agosto, 
o Parque Nacional do Arquipélago do 
Bazaruto, em Vilankulo, na província de 
Inhambane, onde se encontraram com 
líderes nos esforços de conservação da 
fauna bravia em Moçambique – ANAC, 
African Parks, Marine Megafauna Foun-
dation e a Greg Carr Foundation – e 
líderes comunitários investidos na pro-
tecção do único ecossistema marinho. 

No âmbito da co-gestão da African 
Parks e o Governo de Moçambique, o 
Parque de Bazaruto tornou-se em mais 

sidade de criar uma parceria para com-
bater o terrorismo.

A delegação americana integrava tam-
bém a Presidente do Conselho de Ad-
ministração (CEO) do Millennium Chal-
lenge Corporation.

“No encontro que tivemos com o Pri-
meiro-ministro tivemos a oportunidade 
de passarmos em revista os pontos de 
cooperação entre Moçambique e os Es-
tados Unidos. Temos uma longa parceria 
entre esses dois governos e Estados, prin-
cipalmente na área da saúde, onde temos 
um programa chamado Pepfar, que provi-
dencia cuidados de saúde, incluindo apoio 
com retrovirais a milhões de moçambica-
nos”, disse o chefe da delegação.

Christopher Coons referiu ainda que 
houve oportunidade para abordar e par-
tilhar planos futuros de desenvolvimento 
em vários sectores de actividade.

Por sua vez, o Embaixador dos EUA para 
Moçambique, Peter H. Vrooman, referiu 
que a visita da delegação bipartidária do 
Congresso a Moçambique é mais um 
exemplo da amizade e parceria multidi-
mensional EUA-Moçambique, que dura 
há décadas. 

“Foi óptimo discutir cooperação sobre 
desenvolvimento económico, combate 
ao extremismo violento, e conservação 
internacional com os nossos parceiros 
em Moçambique”, disse o Senador Chris-
topher Coons.  “Moçambique está na 
vanguarda da Estratégia dos EUA para a 

um exemplo de como uma gestão eficaz 
do parque pode melhorar o nível de vida 
das comunidades locais, conservar reser-
vas cruciais, ao mesmo tempo que atrai 
turistas e aumenta o emprego, e preservar 
a biodiversidade, proteger a fauna bravia, 
melhorar a gestão do recurso natural, e 
promover o envolvimento da comuni-
dade nos esforços de conservação dentro 
e à volta das áreas protegidas são compo-
nentes cruciais da assistência mais vasta do 
Governo americano em Moçambique.  

Em estreita colaboração com o Gov-
erno de Moçambique, os Estados Unidos 
disponibiliza mais de USD 500 milhões 
em assistência anual para ajudar os 
moçambicanos a construir um país mais 
saudável, mais democrático, mais seguro, 
e mais próspero para todos.

Liderada pelo Senador Coons, da 
Comissão de Apropriações do Senado, os 
outros membros da delegação incluíam 
o Senador Robert Portman (R-OH), da 
Comissão das Relações Exteriores do Se-
nado, o Senador Gary Peters (D-MI), da 
Comissão das Forças Armadas do Senado; 
o Representante David Joyce (R-OH-14), 
da Comissão de Apropriações da Câmara, 
Representante Chrissy Houlahan (D-PA-
06), da Comissão das Forças Armadas da 
Câmara, e o Representante David Price (D-
NC-04), da Comissão de Apropriações da 
Câmara, tendo também integrado a del-
egação a CEO do Millennium Challenge 
Corporation (MCC), Alice Albright.

NACIONAL



Público
Segunda-feira 22 de Agosto de 2022

18

Desmilitarizados 77% dos ex-guerrilheiros da Renamo
O processo de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração (DDR) 
atingiu, quarta-feira, 77 porcento do seu grupo beneficiário, com a desmo-
bilização de 444 antigos guerrilheiros da Renamo e encerramento da base 
no distrito de Montepuez, na província de Cabo Delgado, marcando assim 
o encerramento da décima terceira base da “Perdiz”.

tabilização da situação de guerra na 
província durante o ano tornou possível 
a desmobilização de 444 antigos guer-
rilheiros da Renamo e encerramento da 
base da Renamo, no distrito de Mon-
tepuez.

“O encerramento desta base dá-nos 
uma esperança renovada de que a 
paz e a estabilidade estão a regressar à 
região”, sublinhou Mirko Manzoni, na 
sua declaração de 17 de Agosto.

Para Manzoni, a cerimónia de 
quarta-feira mostra que o modelo de 
construção da paz no país através de 
soluções nacionais e regionais funciona.

“À semelhança de todo o processo 
de DDR, a decisão de proceder ao 
encerramento da base foi acordada 
juntamente pelo Governo e a Renamo, 
com as actividades de campo super-
visionadas pela Comissão de Assun-
tos Militares e pelos grupos técnicos 
conjuntos. Louvamos a contínua co-
laboração positiva entre o Governo e a 

Renamo”, refere Mirko Manzoni, na sua 
declaração.

Por isso, o Enviado pessoal do Se-
cretário-geral das Nações Unidas para 
Moçambique e Presidente do Grupo 
de Contacto observa que ao aproximar-
se a conclusão da fase de desarmamen-
to e desmobilização na implementação 

do Acordo de Paz de Maputo e Rec-
onciliação Nacional o processo deve 
seguir com os mesmos esforços para 
apoiar a reintegração.

“A paz em Moçambique traz bene-
fícios a todos os sectores da sociedade 
e todas as partes interessadas podem 
contribuir para a inclusão da paz”, afir-

mou, acrescentando que “o apoio às 
necessidades de reintegração a longo 
prazo destas mulheres e destes ho-
mens, historicamente marginalizados 
no espírito da construção de uma paz 
inclusiva, é fundamental para consoli-
dar a paz definitiva e a reconciliação na-
cional”, exortou Mazoni.

NACIONAL

Na sua declaração, o Enviado pessoal 
do Secretário-geral das Nações Unidas 
para Moçambique e Presidente do Gru-
po de Contacto, Mirko Manzoni, anun-
ciou o alcance, quarta-feira, de um feito 
significativo no processo de paz. Trata-se 
da desmobilização de 444 antigos guer-
rilheiros da Renamo e encerramento da 
base da Renamo no distrito de Mon-
tepuez, na província de Cabo Delgado, 
marcando assim o encerramento da 
décima terceira base da “Perdiz”.

Com estes desenvolvimentos, Mirko 
Manzoni afirma que o processo de, 
Desmilitarização, Desmobilização e Re-
integração (DDR) atingiu 77 porcento 
do seu grupo-alvo, constituído por ho-
mens e mulheres que se encontram ac-
tualmente na jornada de reintegração 
social na sociedade moçambicana.

Para este avanço, o Enviado pessoal 
do Secretário-geral das Nações Unidas 
para Moçambique e Presidente do 
Grupo de Contacto aponta que a es-

Cidade de Maputo conta com 
Bombeiros Municipais

Pela primeira vez na sua história, a 
cidade de Maputo conta com um 
serviço de salvamento e socorro 
através da criação de Bombeiros 
Municipais, cujo primeiro curso 
básico encerrou na última sexta-fei-
ra, em cerimónia dirigida pela min-
istra do Interior, Arsénia Massingue. 

A cerimónia de encerramento do 
XXV Curso Básico de Bombeiros teve 
lugar no Comando do Serviço Nacio-
nal de Salvação Pública (SENSAP), onde 
Arsénia Massingue, ministra do Interior, 
classificou o acto como de grande im-
portância, dada a sua singularidade na 
prevenção de riscos, combate a incên-
dios, socorro e salvação de pessoas e 
bens em acidentes e calamidades no 
país. 

“O Governo tem vindo a desen-
volver acções tendentes, não só a pre-
venir a ocorrência de desastres, como 
também a elevar a capacidade de re-
sposta e enfrentamento dos mesmos, 
em termos de socorro e salvamento 
de pessoas e bens, através do reforço 
da capacidade interventiva do SEN-
SAP, bem como do enriquecimento 
das suas atribuições através da Lei n.º 
10/2021, de 30 de Dezembro, que ad-
equa a organização e funcionamento 
do SENSAP”, afirmou a dirigente.

De acordo com a ministra do Inte-
rior, Moçambique, além dos diversos 
acidentes de origem humana ou tec-
nológica, como por exemplo incên-
dios e acidentes rodoviários, é um país 
vulnerável a eventos extremos que 
causam desastres, com destaque para 
as cheias e inundações.

senvolver acções tendentes, não só 
a prevenir a ocorrência de desastres, 

Neste contexto, Arsénia Massingue 
disse que o Governo tem vindo a de-

como também a elevar a capacidade 
de resposta e enfrentamento dos 
mesmos, em termos de socorro e sal-
vamento de pessoas e bens, através 
do reforço da capacidade interventiva 
do SENSAP, bem como do enriqueci-
mento das suas atribuições através da 
Lei n.º 10/2021, de 30 de Dezembro, 
que adequa a organização e funciona-
mento do SENSAP.

Este dispositivo, entre outras, atribui 
ao SENSAP a competência de incen-
tivar e apoiar tecnicamente a criação 
de bombeiros municipais, bem como 
de realizar formações, capacitações e 
aperfeiçoamento operacional do pes-
soal dos corpos de bombeiros.

“É no cumprimento deste mandato 
estatutário que testemunhamos hoje 

bens em caso de incêndios, acidentes 
e calamidades, é uma tarefa carregada 
de muita responsabilidade, pois, para 
além de um profissional dotado de 
conhecimentos e capacidade técnica, 
exige um alto nível de integridade e 
disciplina, espírito de humanismo e 
coragem, na medida em que, vezes 
sem conta, serão chamados a colocar 
em risco as próprias vidas, para salvar 
vidas e património alheios.

“Por isso, caros finalistas, honrem o 
vosso juramento, tendo sempre bem 
presente que o exercício de funções de 
salvação pública, onde quer que seja, é 
sempre orientado pelos mais altos va-
lores e padrões ético-profissionais, pois 
visa o fim último de preservar a vida 
humana”, exortou.

o encerramento do I Curso de Bom-
beiros Municipais da Cidade de Ma-
puto”, frisou a ministra.

Para Arsénia Massingue, a preven-
ção de riscos, o combate a incêndios, 
o socorro e  salvação de pessoas e 

Arsénia Massingue, MINT
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Duplica degradação de solos no país 

MRM impulsiona 
produção de frango 

Apesar do esforço realizado pelo 
Governo, através da aprovação do 
plano de acção para a prevenção 
e controlo da erosão de solos, in-
cluindo a adopção do manual de 
prevenção e controlo da erosão 
dos solos, o panorama actual da 
situação de erosão de solos conti-
nua cada vez mais preocupante, 
sendo que de 26 áreas críticas 
de erosão registadas, em 2006, 
passaram para 57 áreas críticas, 
mais do dobro em 2022. Com este 
cenário, agravado pela situação de 
degradação de solos, a ministra da 
Terra e Ambiente afirma que isso 
evidencia as consequências nega-
tivas. “Com este advento, é mo-
mento de dar um basta à degrada-
ção de solos no nosso país e, para o 
efeito, tomamos medidas ousadas 
e corajosas para inverter o actual 
panorama negro”, afirmou Ivete 
Maibaze, indicando, para o efeito, 
a necessidade da implementação 
eficaz do Plano de Acção para a 
Prevenção e Controlo da Erosão 
dos Solos (2008-2018).

A Montepuez Ruby Mining (MRM) está a impulsionar a produção de fran-
go nas comunidades de Namanhumbir. Para o efeito, forneceu máquina 
depenadeira e equipamento de armazenamento em frio às associações 
de avicultura de Nanune e Namanhumbir, ambas no posto administrativo 
de Namanhumbir, no distrito de Montepuez, província de Cabo Delgado. 

e inventariou a situação da erosão no 
país, assim como os tipos de erosão 
para definição do desenho para base 
de dados.

“O progresso de combate à seca e 
à desertificação pode ser alcançado 
com a participação de todos nós, o 
Governo, instituições públicas, sector 
privado, instituições de investigação, 

nova forma de trabalhar e agradecidos 
pelo apoio contínuo da MRM. Vamos 
reduzir os custos que nos tiravam par-
te do nosso lucro", disse Daniel Nicoroa, 
Coordenador da Associação Niussane. 

Esses projectos se enquadram na 
responsabilidade social da mineradora 
e já permitiram às associações produz-
ir mais de 50.000 frangos, em cerca de 
30 ciclos, com uma média anual com-
binada de aproximadamente 10.000. 

Com a depenadeira eléctrica o pro-
cesso de remoção das penas é rápido e 
eficiente, elevando os padrões de quali-
dade do frango produzido localmente. 
A máquina tem capacidade de proces-
sar 900 frangos em apenas uma hora. 

Antes desse equipamento ser 
disponibilizado, os membros da as-
sociação precisavam de seis horas 
para depenar apenas 300 frangos, um 
processo que era feito manualmente e 
resultava em menor qualidade, devido 
a limpeza menos eficaz e danos à pele. 

Os equipamentos de refrigeração 
fornecidos pela MRM minimizarão os 
custos de produção das associações, já 
que os frangos serão abatidos quando 
estiverem prontos, evitando gastos 
adicionais como ração para mantê-los 
vivos por mais tempo do que o ne-
cessário. 

academias, associações e comuni-
dades locais, incluindo os jovens”, de-
fendeu a ministra.

Para o efeito, a governante reitera a 
imperiosidade dos cidadãos respeita-
rem a natureza onde vivem e adaptar-

se às mudanças climáticas.
“Com este advento, é o momento 

de dar um basta à degradação de 
solos no nosso país e, para o efeito, to-
mamos medidas ousadas e corajosas 
para inverter o actual panorama ne-
gro”, sublinhou Ivete Maibaze.

Neste contexto, a ministra anunciou 
que com o encerramento do III Con-
selho Coordenador, até ao próximo 
encontro, o sector continuará a orien-
tar as acções para o alcance das metas 
referidas no Plano Estratégico do Sec-
tor de Terras e Ambiente (2020-2030), 
que visa assegurar uma gestão susten-
tável dos recursos naturais e ambiente, 
gestão sustentável da terra, garantir a 
resiliência climática e promover o de-
senvolvimento institucional.

Como principais recomendações 
do III Conselho Coordenador, a min-
istra destacou a definição de políticas, 

estratégias e programas institucionais 
sobre os assentamentos informais, e 
nesse processo, a atribuição de DUAT ś 
deverá recair em áreas cobertas por 
instrumentos de ordenamento territo-
rial, por forma a evitar os assentamen-
tos informais.

Outra decisão saída deste Con-
selho Coordenador foi a operacio-
nalização da campanha nacional de 
fiscalização sobre a implementação 
dos instrumentos de ordenamento 
territorial, a elaboração de um Plano 
Multissectorial de Gestão do Conflito 
Homem-Fauna Bravia, bem assim a 
elaboração e aprovação do Plano de 
Acção para Prevenção e Controlo da 
Erosão dos Solos a nível local, incluindo 
as actividades de combate e controlo 
da erosão de solos de áreas críticas nos 
PESOE ś, 2023 e 2024.

NACIONAL

Para aferir a realidade da situação 
da erosão no país, o Governo mapeou 
nos últimos doze meses locais de 
erosão nas províncias de Niassa, Cabo 
Delegado e Nampula, realizou quatro 
formações de técnicos do ministério 

Este equipamento permitirá o pro-
cessamento eficiente do frango, ga-
rantindo simultaneamente padrões 
de qualidade, o que ajudará a aumen-
tar a produção e, consequentemente, 
os rendimentos, melhorando assim a 
qualidade de vida das famílias locais.

 Ao potenciar a produção de frango 
de corte, esta iniciativa contribuirá para a 
geração de renda sustentável nas comu-
nidades em torno da concessão mineira. 

"Continuamos comprometidos 
em melhorar o bem-estar das comu-
nidades locais. Queremos promover 
o desenvolvimento local, e é por isso 
que concentramos os nossos esforços 
na capacitação destas associações para 
alcançar a independência financeira", 
disse Káytone Cátia, Gestor de Respon-
sabilidade Social Corporativa da MRM. 

A Montepuez Ruby Mining constru-
iu e equipou aviários para a Associação 
Niussane, em 2016, e para a Associa-
ção Ikuro Shathiana, em 2017. Ambas 
são associações locais dirigidas por 
mulheres, nas comunidades de Na-
nune e Namanhumbir. A mineradora 
continua a prestar toda a assistência 
técnica a estas associacões e é actual-
mente o maior consumidor de frango 
produzido localmente. 

"Estamos entusiasmados com a 

Publicidade

Ineficácia na implementação do plano de acção 
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FMF suspende selecções nacionais 

Prepara-se arsenal para jogo com Malawi

A Federação Moçambicana de 
Futebol, através do comunicado 
de imprensa Nº 026/FMF/2022, 
tornou público que vai suspender 
a participação de algumas se-
lecções nacionais de futebol nas 
competições internacionais que se 
avizinham.

O seleccionador nacional de futebol Chiquinho Conde divulgou semana 
passada a convocatória para o jogo da eliminatória com o Malawi, de 
apuramento à fase final do Campeonato Africano de Futebol, destinado 
aos jogadores internos, prova agendada para Janeiro próximo, na Argélia. 

Chiquinho Conde, selecionador nacional

pação de algumas selecções nacionais 
de futebol nas competições interna-
cionais que se avizinham”, explica o 
comunicado.

Conde considera que é preciso en-
carar a selecção malawiana com muito 
respeito, mas isso não significa temer 
o adversário. O técnico fez saber ainda 
que há muito trabalho por desenvolv-
er, de modo a garantir a qualificação 
para o CHAN.

 “O jogo contra o Malawi não são 
favas contadas, pelo que devemos en-
cará-lo com muita cautela. O caminho 

Ainda na mesma nota de imprensa, 
a FMF diz que a Selecção de Futebol 
Sub-23 não irá participar nas elimi-
natórias de acesso ao CAN Marrocos 

ainda é longo”, disse o seleccionador.
Os seleccionados de Chiquinho 

Conde iniciaram com o estágio ontem, 
domingo.

Para chegar à segunda e última 
eliminatória, Moçambique afastou a 
Zâmbia e caso eliminem o Malawi, os 
Mambas vão qualificar-se pela segun-
da vez para o CHAN.

 
LISTA DOS CONVOCADOS:
Guarda-redes: Ernan Siluane 

(União Desportiva do Songo), Ivan 

2023, competição que dá acesso à 
XXXIII edição dos Jogos Olímpicos de 
Verão, a ter lugar em Paris de 26 de 
Julho a 11 de Agosto de 2024.

Urrubal (Black Bulls) e Victor Guambe 
(Costa do Sol).

Defesas: Infren Matola (União Des-
portiva do Songo), Domingos Macan-
dza (Costa do Sol), Edson Morais (Fer-
roviário da Beira), Danilo Muze (Costa 
do Sol), Alberto Alface (Ferroviário da 
Beira), Francisco Muchanga (Costa do 
Sol), Martinho Thauzen (Black Bulls) e 
Daniel Mutambe (União Desportiva 
do Songo).

Médios: Amade Momade (União 
Desportiva do Songo), Shaquille 

Nas provas internacionais Com a decisão de Moçambique 
não participar na prova faz com que 
as Maurícias se apurem automatica-
mente para a outra fase, onde irão 
defrontar o Gana, na segunda elimi-
natória de acesso ao CAN de Marrocos 
de Sub-23. 

A FMF decidiu ainda pela não par-
ticipação da Selecção de Futebol Sub-
17 nas competições internacionais.

O documento refere que a Selecção 
Sub-17 não irá participar nos Jogos da 
AUSC–R5, a ter lugar em Lilongwe de 
1 a 12 de Dezembro do corrente ano.

Para justificar esta decisão, a Federa-
ção Moçambicana de Futebol fala de 
limitações financeiras, mas não explica 
de forma exaustiva. No comunicado, 
refere que “a não participação das se-
lecções moçambicanas de futebol nas 
provas supracitadas tem origem nas 
limitações orçamentais, bem como na 
necessidade de garantir o curso nor-
mal do calendário do Campeonato 
Nacional da I Divisão – Moçambola 
2022- face às interrupções que, por 
força dos compromissos, se têm veri-
ficado”.

Desde o arranque do Moçambola 
2022 já houve três paragens, concre-
tamente em Junho, Julho e, agora, 
em Agosto, todas para dar lugar aos 
jogos dos Mambas que disputaram 
as primeiras duas jornadas do Grupo 
L de qualificação ao CAN da Costa do 
Marfim, o torneio Cosafa e as elimi-
natórias de acesso ao CHAN-2023, que 
terá lugar na Argélia, próximo ano.

Nangy (Ferroviário de Maputo), Dário 
Melo (União Desportiva do Songo), 
Sebastian Grine (Ferroviário da Beira), 
Nelson Divrassone (União Desportiva 
do Songo), João Bonde (Ferroviário da 
Beira), Ailton Macuácua (Ferroviário de 
Maputo).

Avançados: Stélio Ernesto (Costa 
do Sol), Melque Alexandre (Black Bulls), 
Melven Choi (Ferroviário da Beira), 
Isac de Carvalho (Ferroviário de Nam-
pula) e Lau King (União Desportiva do 
Songo).

Algumas horas depois de ter sido 
anunciado o resultado do sorteio das 
eliminatórias de acesso ao Campeona-
to Africano das Nações de Sub-23, em 
que os Mambinhas conheceram o ad-
versário que irão defrontar, neste caso 
as Maurícias, a Federação Moçambi-
cana de Futebol (FMF) tornou público 
a suspensão da participação do com-
binado nacional nas próximas com-
petições. 

A decisão foi tomada na reunião 
de direcção havida semana passada, 
de acordo com o comunicado de im-
prensa Nº 026/FMF/2022 publicado 
pelo organismo máximo que gere o 
futebol no país. 

“A Direcção Executiva da Federação 
Moçambicana de Futebol decidiu, em 
Reunião Ordinária realizada a 17 de 
Agosto de 2022, prescindir da partici-

Do Ferroviário da Beira, Chiquinho 
Conde foi buscar Edson e Skaba, sen-
do com estes e outros jogadores que 
integram a última convocatória que 
o técnico dos Mambas pretende con-
trariar o Malawi. 

A primeira partida está agendada 
para 27 de Agosto, às 15 horas, no 
Bingu National Stadium, em Lilongwe, 
e o jogo decisivo será à mesma hora, 
no Estádio Nacional do Zimpeto, a 4 
de Setembro.

Ciente das dificuldades que poderá 
encontrar diante da sua congénere do 
Malawi, o técnico diz que é preciso que 
se faça um trabalho bem pormeno-
rizado no capítulo atinente à finaliza-
ção, que tem sido um dos maiores 
obstáculos da sua equipa.

Apesar da importância do jogo di-
ante da selecção do Malawi, Chiquin-
ho Conde diz que não se pode queixar 
em relação ao capital humano, pois 
dispõe de muitas soluções para diver-
sos sectores da sua equipa. Sobre a 
inserção dos jogadores Edson e Skaba, 
o seleccionador referiu que resulta do 
trabalho que tem sido desenvolvido. 



Público
Segunda-feira 22 de Agosto de 2022

21

DESPORTO

E-mola oferece 
entretenimento 

desportivo

PSG ensaia contratação 
milionária 

 

Doença força saída do treinador da UDS 

Com o objectivo de oferecer entretenimento desportivo on-line aos 
usuários da sua operadora, a Movitel, através da sua carteira móvel de-
nominada E-mola, firmou recentemente, em Maputo, uma parceria com 
a Betway Moçambique para integração desta nas opções de transacção.

O PSG pode quebrar o mercado em busca de mais uma estrela para com-
por o elenco do time de Christophe Galtier. O treinador do clube da Ligue 
1 entende que é necessário uma competição interna dentro do clube e a 
chegada de um badalado jogador da Premier League pode acontecer, em-
bora um acordo entre as partes seja bastente difícil. 

A Piscina Olímpica do Zimpeto está a beneficiar de reabilitação, uma empreitada que compreende a reposição 
do muro, melhoria de bancadas e piscina. A infra-estrutura em reabilitação, recorde-se, desabou em 2016, numa 
tragédia que causou a morte do ex-seleccionador nacional de natação, Frederico dos Santos.

O treinador da União Desportiva 
do Songo, Srdjan Zivojnov, regres-
sou semana passada ao seu país, 
Sérvia, com o objectivo de cuidar 
da sua saúde.

três formas de pagamento, designa-
damente Recarga Aki, Mpesa e Emola.

De acordo com Jonas Alberto, direc-
tor-geral da Betway no país, a introdução 
daquele meio de pagamento incre-
menta a conveniência dos jogadores da 
Betway, já que mais uma carteira móvel 
junta-se à marca, o que vai desdobrar 
a rede de pontos de pagamento, para 
além de que os prémios são automatica-
mente depositados nos seus números.

Destacou ainda que o casamento 
visa responder ao crescimento expo-
nencial dos clientes activos, que têm 
solicitado o alargamento da sua base, 
ou seja, a plataforma on-line, criando 
oportunidade para que estes possam 
ter outros canais de transacção.

“Esta parceria consolida a nossa pre-
sença no país, sendo um jogo digital, a 
conveniência e comodidade são fac-
tores importantes para satisfação dos 
usuários tanto do E-mola, bem como 
da Betway”, disse Jonas Alberto, escla-
recendo que a plataforma pode ser 
usada através do telemóvel, computa-
dor ou outro dispositivo digital.

“Queremos dar esta comodidade 
aos nossos clientes, oferecendo-lhes 
novas oportunidades e novas formas 
de transaccionar dentro da nossa plat-
aforma”, concluiu.

(ALDA BANZE)

se tornar um problema, já que o seu 
ganho é de 350 mil libras por semana. 

 Além do alto salário de Salah, o 
valor de mercado do jogador chama 
atenção, uma vez que para o Liverpool 
só há conversas por valores acima de 
150 milhões de libras, mesmo com o 
jogador estando na beira dos 31 anos 
de idade. O factor desportivo, por fim, 
para Salah é o mais importante, já que 
deixar a Premier League não está nos 
seus planos. 

Com a camisa do Liverpool, Salah 
soma mais de 150 golos oficiais e já 
conquistou tudo o que disputou com 
a camisa do gigante de Anfield Road. 

independente nomeada pelo dono 
da obra e acompanhada diariamente 
por esta, desde o seu início até à data 
da sua entrega definitiva”, comunicou 
o consórcio.

Em relação a garantia, a construtora 
disse que as obras tinham a garantia de 
um ano, entretanto, apesar de ter asse-
gurado que cumpriu todas as normas 
o consórcio português predispôs-se a 
pagar indemnização à família de Fred-
erico dos Santos e de outras vítimas.

Na altura, o bastonário da Ordem 
dos Engenheiros de Moçambique, 
Felisberto Devesse, afirmara que a 

Ainda de acordo com a nota, a União 
Desportiva do Songo diz que continu-
ará a acompanhar e a prestar toda a as-

parede da piscina teria desabado por 
causa da humidade, ventos fortes 
e da temperatura atmosférica que 
ultrapassou 43 graus Celsius. Igual-
mente, avançou que a falta de pilares 
e vigas poderá também estar na ori-
gem da queda do muro da piscina 
olímpica.

A Piscina Olímpica do Zimpeto 
vinha sendo utilizada para a realização 
do Campeonato da Cidade de Mapu-
to e para provas nacionais, sendo que 
o recinto desportivo foi construído no 
âmbito da realização, em 2011, dos Jo-
gos Africanos.

sistência necessária ao técnico.
Neste sentido, a equipa principal 

passará a ser orientada, a partir de 
segunda-feira, pelo seu treinador-ad-
junto, Carlos Manuel.

Srdjan Zivojnov chegou a Moçam-
bique na presente temporada, em 
substituição de Nacir Armando, que 
foi obrigado a deixar o cargo por alega-
dos maus resultados. O técnico parte 
para o seu país de origem numa altura 
em que a sua equipa lidera o Moçam-
bola, com 22 pontos.

Na presente temporada, a União 
Desportiva do Songo é a única equipa 
que ainda não perdeu, somando sete 
vitórias e um empate, 15 golos marca-
dos e dois sofridos.

Zivojnov tem 49 anos de idade, tem 
o nível A da UEFA, tendo já orientado 
o Yang Africa da Tanzânia, Saint Georg 
da Etiópia, Buildcon FC Club da Zâm-
bia e SC Villa do Uganda.

Também tem passagens pelo FC 
Dinamo Pancevo da Sérvia, FC Amitie do 
Japão e Ho Chi Min City FC do Vietname. 

Do seu currículo consta a conquista 
dos campeonatos da primeira liga da 
Etiópia e Tanzânia, pelo Buildon e Yang 
África, respectivamente, este último 
por duas vezes.

Cerca de 2 milhões de usuários dis-
põem agora da oportunidade de asso-
ciar o seu número à Betway e criar uma 
conta que os permitirá acompanhar 
de forma dinâmica o desporto inter-
nacional, através das diversas apostas 
disponíveis nas modalidades de futebol, 
basquetebol, andebol, artes marciais, 
ténis, desporto motorizado, entre outras, 
incluindo jogos electrónicos e virtuais.

Uma rede com cobertura em todo 
o país e que dispõe de uma inter-
net de alta velocidade proporciona 
condições necessárias para acesso ao 
conteúdo Betway.

De acordo com o Gestor da Divisão 
de Conteúdos da Movitel, Kalide de 
Sousa, esta parceria com a Betway 
Moçambique vai agregar valor aos 
seus clientes que até então estavam 
limitados para controlar as suas contas 
naquela plataforma. 

“A nossa expectativa é que com 
a integração da Betway, que é uma 
plataforma reconhecida internacio-
nalmente, os nossos clientes Movitel 
e E-mola possam estar ligados ao de-
sporto internacional e quiçá ganhar 
prémios”, disse o Administrador da 
Movitel, Ramos Sengo.

A Betway Moçambique está pre-
sente no país desde 2020 e com a par-
ceria de integração passa a dispor de 

A pedido de Christophe Galtier, 
Mohamed Salah, três vezes artilheiro 
das últimas cinco edições da Premier 
League, pode vingar no PSG em 2023. 
Christophe Galtier entende que o cami-
sa 11 daria uma grande competição 
interna para o elenco de Paris, elevando 
o nível de todos os atacantes que se fa-
zem presente no elenco, uma vez que 
no momento, nem Messi, Neymar e 
Mbappé têm substitutos à altura. 

Todavia, tirar Salah do Liverpool 
seria uma grande tarefa, tanto pelo 
valor do jogador e o facto de que Salah 
renovou com os Reds recentemente. 
O salário do camisa 11 também pode 

Seis anos depois da tragédia na 
Piscina Olímpica do Zimpeto, que cul-
minou com a morte do seleccionador 
nacional de natação, feridos e danos 
materiais, o recinto beneficia de reabili-
tação, estando neste momento em 
curso as obras de reposição do muro, 
melhoria das bancadas e piscina. 

A Secretaria de Estado do Desporto 
(SED), através do Fundo de Promoção 
Desportiva, iniciou o processo de re-
abilitação da piscina olímpica para per-
mitir que o recinto volte a ser usado ou 
servir a natação.

As obras de reabilitação da Piscina 
Olímpica do Zimpeto poderão ser 
suportadas pelo consórcio português 
Mota-Engil e Soares da Costa, em-
presas responsáveis pela construção 
daquele recinto desportivo na altura.

A reparação dos danos pode re-
sultar dos acordos firmados após a 
tragédia, considerando que a direcção 
do Complexo Desportivo do Zimpeto 
exigiu esclarecimento sobre o desa-
bamento do muro ao consórcio de 
construtoras.

Na altura, as empresas responsáveis 
pela construção da infra-estrutura 
garantiram que seguiu-se todas as 
normas exigidas no processo de ex-
ecução de uma obra. “A obra cumpre 
integralmente o projecto de execução, 
tendo sido fiscalizada por entidade 

De acordo com um comunicado 
divulgado pela União Desportiva 
do Songo, o técnico sérvio enfrenta 
problemas de saúde, tendo registado 
semana passada um quadro evolutivo 
negativo.

O documento refere que Srdjan 
Zivojnov está a receber tratamento 
paliativo por meio de administração 
de fármacos para atenuar os sintomas 
associados à doença.

A UDS avança que dada a gravi-
dade da doença, o técnico deverá ser 
submetido a uma cirurgia urgente, 
tendo por isso viajado para a Sérvia. 
O regresso do técnico a Moçambique 
está previsto para dentro de 19 dias.

“Considerando o contexto actual, 
e para evitar qualquer outro entendi-
mento, a direcção do clube sente-se na 
obrigação de esclarecer que esta situa-
ção nada tem a ver com a ilegalidade 
da sua permanência no território na-
cional como trabalhador estrangeiro”, 
refere o comunicado.
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

NACIONAL
Segunda-feira 22 de Agosto de 2022

Consciência ganha dinamismo 
na diáspora

Universidade Politécnica e 
Fundação  SPROWT reforçam 

cooperação educacional

Mais trabalhadores moçambicanos na diáspora estão a ganhar consciência sobre a importância do seu envolvi-
mento no regime contributivo social, um meio mais eficaz para assegurar a sua situação de previdência social em 
caso de incapacidade para trabalho. No entanto, o Presidente da República (PR), Filipe Nyusi, defende que, apesar 
de o nível de consciência estar a aumentar, há que incrementar o seu nível para permitir que mais trabalhadores 
na diáspora se inscrevam, garantindo consequentemente o seu futuro.

A Universidade Politécnica e a Fundação SPROWT assinaram recente-
mente, em Maputo, um Memorando de Entendimento (MdE), que tem 
por objectivo estabelecer parcerias que permitam instituir conhecimento 
científico nas iniciativas de intervenção social.

O estadista moçambicano considera 
que aqueles compatriotas, em regime 
de trabalho na diáspora,  uma vez inscri-
tos no sistema, estarão em condições 
de assegurar a sua situação de previ-
dência social, em caso de incapacidade 
para trabalho e, por isso, exorta ao In-
stituto Nacional de Segurança Social e 
ao Ministério do Trabalho e Segurança 
Social, no seu todo, a intensificar o trab-
alho de sensibilização de trabalhadores 
moçambicanos na diáspora.

É por isso que a ministra do Trabalho 
e Segurança Social, Margarida Talapa, 
tem estado a incentivar o INSS a mas-
sificar a divulgação dos benefícios que 
o Sistema de Segurança Social oferece 
aos trabalhadores e seus familiares, 
no país e na diáspora, de forma a que 
mais pessoas vejam a vantagem de 
estarem inscritas no Sistema. 

Na República da África do Sul já 
foram visitadas 25 minas e 5 comuni-
dades, o que permitiu a sensibilização 
de 12.003 trabalhadores, dos quais 
foram inscritos 546, com 46 activos.

O INSS já dispõe também de infor-
mação suficiente, que permite avançar 
para a inscrição de moçambicanos que 
vivem e trabalham no Reino de Eswa-
tini, após um trabalho de prospecção e 
sensibilização, levado a cabo junto dos 
visados por uma equipa técnica que 
esteve naquele país vizinho.

A equipa, que foi chefiada pela 
directora de Seguro Social do INSS, 

O acordo visa também a coopera-
ção entre as instituições, nas suas re-
spectivas áreas de actuação e de voca-
ção, com destaque para os programas 
educacionais e de desenvolvimento 
organizacional. 

Neste contexto, a Universidade 
Politécnica contribui, através da sua 
vocação com formação e a Fundação 
SPROWT com a promoção de iniciati-
vas de intervenção social, nas diferen-
tes áreas temáticas, nomeadamente 
educação, género, desenvolvimento 
organizacional e liderança.

Na ocasião, Narciso Matos, reitor da 
Universidade Politécnica, referiu que o 
acordo entre as duas instituições significa 
a materialização das acções em curso, 
que vão exigir a entrega e automatica-
mente a abertura de portas para o avan-
ço nas áreas de cooperação e educação.

“Este acto significa a materializa-
ção das acções em curso, que vão 
exigir muita entrega da nossa parte. O 
memorando assinado vai abrir portas 
para que tudo quanto outrora, isola-
damente, não conseguimos alcançar, 

Hermenegilda Maria Carlos, trabalhou 
com as comunidades moçambicanas 
em diferentes regiões daquele país, 
onde se mostrou optimista quanto à 
adesão dos visados, uma vez que du-
rante os encontros realizados muitos 
foram os que se mostraram prontos 
para se inscrever no Sistema de Segu-
rança Social do seu país. 

Um total de 750 trabalhadores 
moçambicanos naquele Reino foram 
sensibilizados para se inscreverem 
na Segurança Social do seu país de 
origem. 

No terreno, o INSS soube que em Es-
watini existem trabalhadores que es-
tão inscritos no INSS em Moçambique 
e pretendem continuar a canalizar os 
seus descontos para o Sistema, como 
forma de garantir o seu futuro social e 

a partir de agora, juntos, possamos 
realizar ”, disse Narciso Matos.

Por sua vez, a directora-geral da 
Fundação SPROWT, Rumina Fateally 
Noormahomed, explicou que o acto 
da assinatura do MdE formaliza e cria 
pontes e programas para o desen-
volvimento das áreas de actuação das 
duas instituições. 

“Nós temos a consciência de que a 
educação é fundamental e queremos 
que o desenvolvimento envolva a 
consciencialização de todos, no senti-
do de termos uma educação inclusiva, 
que é um direito de todos. Queremos 
com este memorando de entendi-
mento acrescentar valor nas áreas de 
género, educação e desenvolvimento 
sustentável”, concluiu Rumina Fateally 
Noormahomed.

Importa referir que alguns docentes 
da Universidade Politécnica irão inte-
grar o grupo de formadores do curso 
sobre liderança, específico e exclu-
sivo para mulheres, promovido pela 
Fundação SPROWT, a realizar-se em 
Setembro, na cidade de Maputo.

mento das suas contribuições devido 
a vários motivos, entre os quais a perda 
do emprego.

Nessa perspectiva, os visados estão 
reconhecidos no actual Regulamento 
da Segurança Social Obrigatória, 
aprovado pelo Decreto nº 51/2017, de 

dos seus familiares, facto que alegrou a 
delegação, uma vez que tal se encaixa 
perfeitamente no esforço do Governo 
moçambicano, através do Ministério 
do Trabalho e Segurança Social, que 
visa a consciencialização daqueles tra-
balhadores que pararam com o paga-

9 de Outubro, o qual permite que o tra-
balhador nessas condições, querendo 
e tendo capacidade individual para 
o efeito, ou após conseguir um outro 
emprego, possa retomar o pagamen-
to das suas contribuições até comple-
tar o período necessário para a fixação 
da sua pensão ou a recuperação do 
direito aos benefícios que o Sistema 
oferece. Esse grupo de trabalhadores 
(beneficiários) enquadra-se na Ma-
nutenção Voluntária no Sistema (MVS).

No Reino de Eswatini (ex- Suazilân-
dia) existem 10 mil trabalhadores 
moçambicanos, distribuídos em dife-
rentes sectores de actividade, com de-
staque para o sector agrícola, serviços, 
informal e o empresariado, sendo que 
o INSS se propõe a inscrever no Siste-
ma que gere o maior número possível 
deste grupo de compatriotas.

Nos encontros mantidos entre a 
delegação do INSS e os trabalhadores 
moçambicanos no Reino de Eswatini 
destacou-se a importância que o Siste-
ma de Segurança Social desempenha 
na vida dos trabalhadores, sobretudo 
nas situações de falta ou diminuição 
da capacidade para o trabalho, tendo 
se explicado detalhadamente os 
benefícios que o Sistema concede 
aos trabalhadores, nomeadamente 
os subsídios por doença, por interna-
mento hospitalar e por maternidade, 
assim como as pensões por invalidez 
e por velhice. 

Por outro lado, deu-se a conhecer 
os benefícios para a família, em caso 
de morte do trabalhador, mais concre-
tamente os subsídios por morte e de 
funeral, bem como a pensão de sobre-
vivência.

Sobre o Seguro Social Obrigatório
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CINEMA
NOPE 

LAL SINGH CHADDHA

MOSTRA: BRASIL, O PAÍS DO FUTEBOL 

Jordan Peele não brinca em serviço, 
e segue firme e forte como um dos 
realizadores mais respeitados da sua 
geração. Agora, tudo indica que Nope 
é outro acerto entre os diversos filmes 
em que esteve no comando. Em Foge 
(2017) vimos um homem negro no 
seu pior pesadelo; em Nós (2019) vi-
mos o que se escondia no outro lado 
do espelho. Em Nope acabamos por 
ver as reacções provavelmente co-
muns a um evento muito específico, e 
muito credível. O filme tem elementos 
de terror, thriller, ficção científica, west-
ern e até de comédia de amigos. 

Após a morte do patriarca, OJ (Dan-
iel Kaluuya) assume os destinos da 
empresa, mas tem dificuldades em 
lidar com a pressão e seguir as pisadas 
do pai. À beira da bancarrota, OJ depa-
ra-se certa noite com um fenómeno 
que não consegue explicar que o ater-
roriza, mas que de certa forma pode 

Laal Singh Chaddha é uma adapta-
ção de Bollywood do filme americano 
Forrest Gump (1994), de Robert Zem-
eckis, e com Tom Hanks no principal 
papel. Há uma doçura semelhante e 
indutora de lágrimas no filme estrelado 
por Aamir Khan. Dirigido por Advait 
Chandan, o filme segue Laal enquanto 
ele involuntariamente se encontra no 
meio de eventos cruciais da história in-
diana (como Forrest vivendo na história 
americana), alheio às magnitudes do 
que ele testemunha como um jogador-
chave por toda a parte. Num comboio 
em movimento, Laal, um indiano-sikh, 
revela a sua história de vida a outros pas-
sageiros que estão ao mesmo tempo 
relutantes e encantados.

Uma realização equilibrada à moda 

Inserido nas comemorações do 
Bicentenário da Independência do 
Brasil, o Centro Cultural Brasil-Moçam-
bique passa esta semana durante 
quatro dias (de 23 a 26) um ciclo de 
cinema intitulado Mostra: Brasil, o País 
do Futebol.

Conforme o título já refere, o con-
junto dos filmes tem como pano de 
fundo o futebol, desporto-rei no Brasil, 
e não só.

No dia 23 teremos Dossiê 50: 
Comício a Favor dos Náufragos 
(2013), de Geneton Moraes, um docu-
mentário sobre o relato dos jogadores 
que participaram na final do Mundial 
de 1950, em que o Brasil perdeu frente 

simbolizar a salvação do negócio de 
família. Com a ajuda da sua irmã, Em-
erald (Keke Palmer), e de um técnico 
de instalação, Angel (Brandon Perea), 
OJ prepara-se para o grande desafio 
da sua vida e que pode envolver bem 
mais que uma caça pela prova perfeita 
de vida extraterrestre. 

indiana, não faltando os interlúdios 
musicais para realçar o destino, às 
vezes triste, de Laal, um homem ob-

ao Uruguai.
No dia 24 será a vez de 1958 – O 

Ano Em Que o Mundo Descobriu 
o Brasil (2008), de José Carlos Asberg, 
onde o realizador colhe as reflexões 
de comentaristas desportivos sobre 
o futebol e, em particular, a vitória do 
Brasil no Mundial de 1958.

O Ano Em Que os Meus Pais 
Saíram de Férias (2006), de Cao 
Hamburger, filme que cruza política e 
futebol, pelo olhar de um miúdo de 12 
anos que vê os seus pais a serem per-
seguidos pela ditadura.

A encerrar a Mostra, teremos Eu-
sébio, A Pantera Negra (1973), de 
Juan de Orduna, sobre o “nosso” Eu-

Nope é um filme muito curioso, que 
expande o universo cinematográfico 
vindo da mente de Jordan Peele, que 
prova que está para ficar, sem receio 
de arriscar e criar o seu próprio trilho, 
inspirado por outros grandes mestres 
de género.

Em exibição na NU Metro 

cecado o tempo todo pelo seu amor 
de infância, Rupa (Kareena Kapoor)!

Em exibição na Nu Metro 

sébio: desde o rapaz que jogava na 
Mafalala com bola de trapos até à 
consagração como jogador de futebol 
profissional.

As sessões serão seguidas de debate.
Em exibição dias 23-26, no CCBM, 

às 18:00 horas

Nos Limiares Da Morte(9)

VAKITHY NYAMBUWE

VOA DE LENDAS E MITOS

Ao longo da tua vida se ouvires al-
guém a detestar obras do feitiço não te 
aborreças, se te aborreceres servirá de 
indício para alimentar suspeita da tua 
pessoa. Então, requer que tu detestes mil 
vezes que essa pessoa, porque tu não 
serás feiticeiro, mas sim simplesmente 
reunido de algo para a tua auto-defesa, 
cujo algo só tu sabes, não partilhes o seg-
redo. Então percebeste? 

-Sim, eu percebi.  
- “Thekweni a pfukandjê” (juramento 

afirmativo) em mi Nwathekweni, é tudo. 
Resta a ti conservares e cumprires as tuas 
obrigações do segredo para o bem-estar 
de nós todos. 

Segundo a versão descritiva de um 
senhor entrevistado informalmente, 
com base numa simples conversa so-
bre a encarnação do feitiço, disse que:

 "O Homem para este assunto muito 
complicado adquire-se após a obtenção 
da faculdade de ouvir, de ver e ter apre-
ndido falar e tendo responsabilidade 
absoluta no que diz".

MOMENTO SAGRADO

Apesar de a fonte ser com base 
em relatos orais podemos concebê-
la com confiança, mesmo que esteja 
revestido de túnica de lendas e mitos. 
Incide-se particularmente às pessoas 
de terceira idade, com maior evidência 
a quem era o chefe da família. 

A fonte revelou que nas sociedades 
antigas Tsonga, presumível desde o 
tempo anterior aos séculos XVIII a XIX, 
quando se vivia em famílias alargadas, 
se alguém ficasse doente até ao es-
tado de coma – nos limiares da morte 
– o padecente que estivesse munido 
da sorte de reunir o instinto ou uma 
atribuição de visões o permitia pres-
sentir e  reconhecer os sinais da aproxi-
mação da sua morte, em velocidade 
indefinida.

Acompanhamos o episódio de um 
momento sagrado de uma figura ca-
rismática portuguesa sobre o seu dom 
nos limiares da morte. 

A jornalista Fátima Campos Fer-
reira, da RTP, numa entrevista a José 
Hermano Saraiva, na última aparição 
nos serviços da televisão – intitulado 
biblioteca em função da distinção ao 
“montão” singular do seu saber – A 
agente da informação fez perguntas 
interessantes em relação ao assunto 

do tema do nosso trabalho. Este his-
toriador era o apresentador do pro-
grama “Horizonte da memória”. Nessa 
entrevista, estava bastante debilitado, 
queira-se acreditar que se tratava da 
doença reflectindo a velhice, uma vez 
que nessa altura estava aos noventa e 
dois anos. 

Ao longo da entrevista era notório o 
esforço de ambas as partes. A jornalista 
fazia perguntas ao alto com o intuito 
de fazer chegar ao receptor e a mesma 
tinha que sincronizar a sua audição de 
modo a captar os ditos do seu inter-
locutor, porque por sua vez quando 
ele desse a resposta, empreendendo 
algum esforço, percebia-se como fosse 
a escassez de palavras para formar a 
frase, pois era visível que estava nos 
limiares da morte. A jornalista ques-
tionou-o se tinha medo ou se aceitava 
morrer, ao que respondeu:

 “Não sinto medo nenhum, porque 
julgo que morrer não dói, é o ador-
mecer. Apenas se adormece”.  

Porque o Sr. Saraiva não tinha medo 
da morte?

É muito simples responder. Porque 
o que atormenta o Homem não é a 
morte; é apartar-se do ambiente onde 
ele vive acostumado do berço da sua 
racionalidade, em interacção com a 
natureza. Isto é, fica com a incerteza so-
bre como os seus bens serão cuidados 
depois de partir a erva pela raiz, uma 
vez que suou bastante para a aqui-
sição destes bens. Fica temorizado 
mesmo sabendo que os filhos podem 
ser herdeiros ou outros familiares, se 
não em suas próprias mãos.

Na mesma entrevista ela quis sa-
ber do que gostava na vida naquele 
momento, ao que respondeu pronta-
mente, embora com dificuldade:

“Gosto da minha família, da minha 
casa, porque fui eu quem fez o de-
senho, sou arquitecto desta casa e 
tudo que está aqui dentro fui eu quem 
comprou, peça a peça”.

A velhice preocupa bastante ao 
Homem e encara-a como um fantas-
ma e bicho-de-sete-cabeças. Temos 
um “casal” ilustre por coincidência, 
ambos são historiadores, todavia em 
facetas diferentes. A Paulina, a nossa 
escritora moçambicana, sem saber 
explicar, disse que o que temia era a 
velhice e não a morte. Então, os dois 
coincidem em sentimentos. Temem a 
velhice. O historiador português acima 
mencionado foi mais além ao sugerir:

“Que se devia instituir uma lei que 
determinasse o intervalo da vida na 
terra. Até aos setenta anos seria sufi-
cientes, porque depois desta idade o 
sono deixa de ser uma bênção. Para 
dormir é um transtorno, tudo é difícil. 
Eu sinto isto ou aquilo”.  

 Pois bem, esta agitação se verifica 
até hoje num certo período, em que 
se admite, portanto, o Homem estar 
na zona intermediária, no espaço de 
ninguém, entre a superfície da vida ter-
rena e espiritual, neste lugar, o mesmo, 
com ou sem dificuldade, ainda comu-
nica-se com o vivente da terra.

CULTURA
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A afectação de Magistrados Judiciais e do Ministério 
Público (MP) nos estabelecimentos prisionais para cuidar 
da situação dos arguidos presos é, para nós, algo que 
deve ser encorajado, porque irá contribuir em grande 
para a redução da superlotação das cadeias.

Neste momento, dados oficiais apontam que as cade-
ias estão com mais de 22 mil reclusos, contra uma capa-
cidade instalada de cerca de oito mil reclusos em todo o 
território nacional.

O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e 
Religiosos colocou magistrados a tempo inteiro em al-
gumas cadeias, para acelerar o processo de julgamento 
dos reclusos e reduzir o número de reclusos nas cadeias 
nacionais.

O projecto-piloto iniciou logo após a visita da min-
istra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, 
Helena Kida, ao Estabelecimento Penitenciário da 
Província de Maputo, em Junho passado, onde há mais 
de 2.500 presos ilegalmente, ou seja, com prisão pre-
ventiva expirada.

Assim, segundo Kida, os magistrados estarão mais 
próximos dos arguidos e num lugar com “controlo penal”, 
onde de forma célere será possível saber qual é a situação 

de cada um e decidir que desfecho a dar a cada caso.
Na verdade, é mais fácil ter magistrados afectos no lo-

cal onde tenham contacto com os processos.
De nossas fontes apuramos que o projecto que 

decorre neste momento no Estabelecimento Peniten-
ciário da Província de Maputo (Machava), Estabeleci-
mento Penitenciário Preventivo da Cidade de Maputo 
(Cadeia Civil) já está a surtir efeitos, apesar de ainda não 
ser ao nível desejado.

Os nossos informadores disseram-nos ainda que além 
da colocação de magistrados a tempo inteiro nas cade-
ias, outra solução encontrada para fazer face à superlota-
ção das cadeias é a materialização de penas alternativas à 
pena de prisão. Assim, os cidadãos poderão pagar pelos 
seus actos, para não ter a sua liberdade privada.

A liberdade condicional é outra alternativa. Kida disse 
que aumentar infra-estruturas também pode ajudar, mas 
não pode ser vista como a solução totalmente “perfeita”.

“É que, mesmo após a construção de mais 20 cadeias, 
podemos ainda ter casos de superlotação. O que de-
vemos fazer é encontrar medidas adequadas e imple-
mentá-las para que se evite a superlotação das cadeias”, 
sentenciou.

Quando a 04 de Maio último recol-
heu aos calaboiços, por se ter metido 

em esquemas de cobranças ilícitas, 
disse-lhe muito bem que o seu futuro 

estaria condenado para sempre na 
Função Pública, onde detinha o cargo 

apetecível do director da Inspecção 
das Actividades Económicas na INAE. 

Três meses depois, o que parecia uma 
profecia veio a confirmar-se, com a 
nota da sua expulsão do Aparelho 

do Estado assinada pelo ministro da 
Indústria e Comércio, que por sinal não 
se identifica com actividades ilícitas na 

Administração Pública.
Por “apenas” cobrar 250 mil meticais 

de suborno, Verónio Duvane sacrificou 
o próprio emprego, que servia para 

o sustento do seu agregado familiar. 
Criou desordem na sua família, porque 

com a ausência do emprego dificil-
mente irá conseguir mantê-la. 

Duvane jamais será o que era, fa-
miliares e amigos vão fugir dele, e, pior 
ainda, terá que enfrentar um processo 
judicial, já remetido ao Tribunal Judicial 

do Distrito KaMpfumu, em Maputo, em 
conexão com o crime que cometeu. 

Tomara que isso sirva de exemplo 
para muitos infractores que se escon-

dem na Função Pública.
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