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Nada de manipulações 
As eleições internas na Frelimo, já na 
fase crucial rumo ao XII Congresso, 
a decorrer em Setembro, marcam 
na política nacional o debate ac-
tual, onde o respectivo Presidente, 
Filipe Nyusi, num discurso incomum, 
chegou a pedir aos demais mem-
bros do partido, sobretudo das or-
ganizações sociais, designadamente 
a Associação dos Combatentes da 
Luta de Libertação Nacional (ACL-
LIN), da Organização da Mulher 
Moçambicana (OMM) e Organiza-
ção da Juventude Moçambicana 
(OJM), para evitarem manipulações 
na escolha de pessoas para os cargos 
de chefia e de direcção do partido. 
Ao deixar este apelo, Filipe Nyusi fez 
saber que pretende que nas eleições 
internas sejam escolhidas as pessoas 
certas, porque só a vitória interessa a 
Frelimo nas eleições de 2023 e 2024. 
“Para isso, peço que não manip-
ulemos ninguém porque isto é o que 
nos desvia da missão. Quando há 
grupinhos, se pensam que há algum 
lucro… A Frelimo quer líderes por 
excelência, dirigentes humildes….”, 
frisou.

Presidente da Frelimo e da República de Moçambique, Filipe Nyusi

partido não pode dirigir sem um 
homem de qualidade, honesto, com-
prometido e sem uma estratégia de 
trabalho.

Nesse contexto, o Presidente da Fre-
limo e da República de Moçambique 
fez saber que “estamos no processo 
eleitoral agora interno, e nele devem 
embarcar as pessoas certas e desem-
barcar as pessoas erradas”.

Para isso, apelou o dirigente político 
e do Estado, “peço que não manip-
ulemos ninguém, porque isto é o que 
nos desvia da missão”, acrescentando 
que “quando há grupinhos, se pensa 
que há algum lucro”. 

ACÇÃO CONJUNTA

Entretanto, no mesmo seminário 
realizado na sequência da conclusão 
das eleições internas das organiza-
ções sociais, cujo ciclo terminou com 
a eleição terça-feira dos membros do 
Secretariado Nacional da OJM, que 
estava em falta, Filipe Nyusi fez sa-
ber que a sociedade e o mundo são 
mercados por intensas competições 
políticas, no contexto da democracia 
multipartidária que transporta con-
sigo grandes desafios.

Essas competições, de acordo com 
o Presidente da Frelimo e da República 
de Moçambique, manifestam-se quer a 
nível interno do partido quer nos pleitos 
que envolvem os outros partidos.

“Ninguém aceita a derrota por toda 
a vida, o que significa que as pessoas 
se organizam esperando a vez delas, 
portanto, se quisermos ser campeões, 
temos que nos rever a todos os mo-
mentos e servirmos de uma organiza-

ção competitiva”, apelou.
A nível interno, Filipe Nyusi disse 

que impõe-se a necessidade do par-
tido continuar focado na agenda da 
organização que dirige e no partido. 

“Enquanto líderes das organizações 
devem manter-se firme na linha da 
frente em defesa dos princípios e va-
lores do nosso partido”, exortou, para 
de seguida frisar que com a introdução 
da democracia multipartidária, através 
da Constituição de 1990, a Frelimo 
ficou ciente de que a mudança ia exi-
gir muita união e acção conjunta para 
vencer as manobras dos inimigos do 
povo moçambicano. 

Entretanto, lamentou o facto de al-
guns membros do partido, com a liberal-
ização económica e adopção da econo-
mia de mercado, se tenham esquecido 
da sua missão principal de defender os 
interesses da Frelimo e do povo, passan-
do sim a preocupar-se mais com agen-
das pessoais e de certos grupos.

Paralelamente, o dirigente político e 
do Estado apontou o recurso às redes 
sociais para assassinato de carácter dos 
que se mantêm leais ao partido e sua 
liderança. 

“Esses actos maléficos ocupam o seu 
quotidiano, com motivos ocultos e in-
tenções estranhas que em vão tentam 
pôr em causa os objectivos centrais da 
Frelimo”, denunciou Filipe Nyusi.

No campo externo, Filipe Nyusi 
apontou que também se verificam 
acções que visam minar a permanên-
cia do partido na liderança do destino 
dos moçambicanos, e porque a onda 
de manifestações e outras tentativas 
de criar desordem como instrumento 
político nunca surtiram o efeito de en-

fraquecer a Frelimo e o povo os inimi-
gos montaram a agressão terrorista.

“Não foi por mero acaso que as 
acções terroristas iniciaram a 5 de 
Outubro de 2017, exactamente no 
dia em que terminava o XI Congresso 
da Frelimo, que foi um grande sucesso 
no fortalecimento do partido, na reaf-
irmação da agenda pela paz, pela uni-
dade e desenvolvimento”, indicou.

Nesse contexto, referiu que muitos 
esforços a Frelimo tem desenvolvido a 
nível interno e em concertação com os 
países amigos no combate aos grupos 
terroristas que já causaram milhares de 
mortes, centenas de milhares desloca-
dos e a destruição de infra-estruturas, e 
do tecido económico-social dos distri-
tos atingidos peto terrorismo.

Contudo, destacou que o patrio-
tismo e a prontidão dos veteranos da 
Luta de Libertação Nacional, mem-
bros da ACLLIN, maioritariamente que 
se organizaram em força local e lado a 
lado com as forças de Defesa Nacional 
para combater sem tréguas os grupos 
terroristas, merecem o apreço e hom-
enagem da Frelimo.

“Graças à bravura, coragem e es-
pírito combativo das nossas Forças de 
Defesa e Segurança temos vindo a in-
fligir duros golpes aos terroristas, com a 
destruição das suas bases e colocando 
fora de combate os seus cabecilhas, 
restituindo progressivamente os ser-
viços básicos, o ambiente de tranquili-
dade, o que propicia o retorno paulati-
no das populações para as suas zonas”, 
enalteceu Filipe Nyusi. 

Para ele, os desenvolvimentos en-
corajadores no Teatro Operacional 
Norte juntam-se ao ambiente de re-
torno à paz e à tranquilidade na zona 
Centro, com o fim da autoproclamada 
Junta Militar da Renamo, decorrendo 
num ritmo encorajador o processo de 
Desarmamento, Desmobilização e Re-
integração (DDR).

Filipe Nyusi referiu ainda que para 
além do terrorismo, da instabilidade 
que se semeia na zona Centro e o im-
pacto devastador dos desastres nat-
urais e da Covid-19, a agenda nacional 
de desenvolvimento nos últimos anos 
foi severamente condicionada pela sus-
pensão do apoio ao orçamento pelos 
parceiros, por causa das dívidas ocultas.

“Apesar de todas as adversidades, 
temos orgulho de termos um país es-
tável, com as instituições a funcionarem 
e o nosso Governo a implementar nor-
malmente o Programa Quinquenal da 
Frelimo, com resultados positivos, con-
forme constatamos nas visitas que es-
tamos a realizar nas províncias”, elencou.

Para sustentar, indicou que o suces-
so do país é reconhecido pelas pes-
soas de bem, a nível interno e interna-
cional, tais como a retoma do apoio ao 

Orçamento do Estado pelos parceiros, 
a eleição unânime de Moçambique a 
membro não permanente do Consel-
ho de Segurança das Nações Unidas, 
a atribuição do título de Campeão da 
União Africana na gestão de riscos e 
desastres, a realização de vários even-
tos internacionais no nosso país.

“Estes são alguns exemplos recen-
tes que demonstram que Moçam-
bique continua a caminhar com 
firmeza rumo ao desenvolvimento, 
graças a boa governação da Frelimo”, 
considerou. 

PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS

Esta foi, de acordo com Filipe Nyusi, 
a segunda reunião das organizações 
sociais do partido, tendo em conta que 
a primeira teve lugar há quatro anos, 
em Tete, e serviu de plataforma para 
afinar e alinhavar a máquina eleitoral 
que permitiu a vitória da Frelimo nas 
últimas eleições.

“Os resultados expressivos que alca-
nçamos nessa altura testemunharam, 
mais uma vez, o papel crucial que as 
organizações do partido desempen-
ham na construção das vitórias da Fre-
limo”, destacou o dirigente.

No entanto, observou que aquele 
seminário não era um evento isolado 
ou ao acaso, mas sim é um programa 
do partido Frelimo. 

“É uma acção que faz parte da nossa 
estratégia de formação e capacitação 
de quadros, pilar fundamental para a 
preparação das vitórias do nosso par-
tido”, elucidou Nyusi, acrescentando 
que a Frelimo pretendia com o semi-
nário consolidar o alinhamento das or-
ganizações sociais do partido em ma-
térias de organização, funcionamento 
e métodos de trabalho. 

“Esta é uma das formas de con-
solidar uma das decisões tomadas 
nas organizações sociais e de prepa-
ração do nosso XII Congresso”, frisou, 
para de seguida reiterar que as orga-
nizações sociais do partido devem 
continuar a guiar-se pelos princípios 
estabelecidos nos respectivos estatu-
tos, obedecendo a disciplina e a linha 
política da Frelimo. 

Por isso, Filipe Nyusi sublinhou que a 
Frelimo regozija-se por contar com es-
sas três organizações que têm sabido 
dinamizar a agenda do partido, afir-
mando-se como o principal suporte 
da acção da Frelimo na construção das 
suas vitórias em todas as frentes.

“Congratulamos pelo facto de as 
organizações sociais continuarem a 
guiar-se pela linha política da Frelimo 
na defesa do interesse colectivo, ten-
do no povo o ponto de partida e de 
chegada na sua acção”, disse.

Na verdade, de acordo com o Presi-
dente da Frelimo e da República de 
Moçambique, as organizações sociais 
são a fonte de alargamento da base do 
partido e os seus membros constituem 
a fonte de angariação de membros do 
partido, o principal elo de ligação com 
as comunidades na busca de soluções 
para os problemas locais.

- Filipe Nyusi, presidente do partido, defende união e acção conjunta dos militantes para vencer as manobras do inimigo

Eleições internas na Frelimo

ATALIA CAVELE                                                 
Email: caveleataliasilva@gmail.com

Discursando na abertura do Semi-
nário de integração dos membros dos 
secretariados das organizações sociais 
da Frelimo, realizado quarta e quinta-
feira, na cidade da Matola, província 
de Maputo, Filipe Nyusi recordou que 
“caminhamos a passos largos para o XII 
Congresso. Trata-se de um congresso 
histórico na vida da Frelimo, que mar-
ca o ponto mais alto da celebração dos 
60 anos da sua fundação e da realiza-
ção do primeiro Congresso”.

Nesse diapasão, Filipe Nyusi reco-
mendou aos membros dos secretari-
ados das organizações sociais do par-
tido para serem líderes por excelência, 
dirigentes humildes e líderes que con-
stroem a Frelimo sem ego e atentos 
aos que querem destruir o partido.

“Precisamos de um dirigente ambi-
cioso pela Frelimo, e pela razão de ser 
da Frelimo tem que se orgulhar por ser 
da Frelimo. Se for ambicioso pela Fre-
limo há-de ser pela maioria”, disse.

No entanto, o dirigente político e 
do Estado salientou que a Frelimo não 
pactua com orgulhosos, complicados 
que desdenham o contacto com a 
população, que se distanciam e apa-
recem quando acham que têm que vir 
concorrer. 

“Ser dirigente da Frelimo não signifi-
ca ter que complicar a vida de pessoas 
só porque quer aparecer. Queremos 
pessoas profissionalmente determi-
nadas. Quem receia, quem recua não 
pode ser dirigente da Frelimo e não 
pode ser excelente”, recomendou.

O dirigente da Frelimo, de acordo 
com Filipe Nyusi, deve revelar o sen-
tido de missão, para além das vitórias 
que às vezes são alcançadas.

Aliás, alertou para que “não con-
fundamos a vitória, pois a mesma surge 
quando a pessoa apresenta o sentido 
de missão de forma permanente”.

Devem também estimular o pro-
gresso, mas dirigido para resultados 
e capacitar o Homem, porque como 
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Quando o poder de voto prevalece

O escrutínio angolano realizado na última quarta-feira, em que o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e seu candidato, João Lourenço, 
surgem como virtuais vencedores, é dos múltiplos exemplos na democracia africana em que o poder do voto transparece para legitimar os dirigentes do 
povo. As eleições, conforme dados preliminares da Comissão Nacional de Eleições (CNE), decorreram de forma pacífica, mas a UNITA discorda dos resul-
tados provisórios, numa altura em que os angolanos, para além de estar a festejar o processo eleitoral, choram pela morte de José Eduardo dos Santos, 
ex-Presidente angolano, cujos restos mortais foram a depositar este domingo (ontem), em cerimónia que contou com o Chefe de Estado moçambicano, 
Filipe Nyusi. 

João Lourenço reeleito Presidente de Angola

Velório de José eduardo dos Santos

Adalberto da Costa Jr. líder da UNITA

- MPLA e seu candidato João Lourenço surgem como virtuais vencedores, segundo dados provisórios da CNE
- Os angolanos, além de festejar o processo eleitoral, choram pela morte do seu ex-Presidente, José Eduardo dos Santos, cujos restos mortais foram depositados este 
domingo, em cerimónia que contou com a presença de várias individualidades, entre as quais o estadista moçambicano, Filipe Nyusi.

Ecos das eleições angolanas

mantém o poder de aprovar legislação 
sem precisar da oposição, mas perde a 
maioria qualificada que manteve até 
aqui, o que lhe permitiria proceder a 
alterações à Constituição contando 
apenas com o seu grupo parlamentar. 

O Casa-CE (Convergência Ampla 
de Salvação de Angola – Coligação 
Eleitoral) tinha o terceiro maior núme-
ro de deputados no último man-

dato, com 16. Nas eleições da última 
quarta-feira, o partido não elegeu 
nenhum, averbando a maior derrota 
política do pleito. 

A FNLA (Frente Nacional de Liber-

tação de Angola), PHA (Partido Hu-
manista de Angola) e PRS (Partido de 
Renovação Social) completam a com-
posição da Assembleia com 2 deputa-
dos cada.

INCONFORMISMO DA UNITA

A UNITA não reconhece a vitória 
do MPLA nas eleições angolanas que 

última sexta-feira que o órgão que re-
aliza o processo eleitoral rejeitou uma 
queixa da UNITA sobre a divulgação 
dos resultados, por não estar de acor-
do com a legislação.

Lucas Quilundo, que falava no final 
de uma reunião plenária extraordinária 
da CNE, afirmou que foi analisada uma 
reclamação da UNITA relativamente à 
divulgação dos resultados provisórios 
e foi indeferida porque "o requeri-
mento foi apresentado de forma ir-
regular" e a "fundamentação jurídica 
não estava de acordo com o que a lei 
estabelece".

Segundo o porta-voz da CNE, o re-
querimento contém "uma confusão", 
pois a reclamação da UNITA tem que 
ver com a ata das mesas de voto, e 
não com a divulgação dos resultados 
provisórios.

NOBREZA E CIVISMO

Em reacção ao actual ambiente 
político marcado pela divulgação dos 
resultados provisórios, D. José Manuel 
Imbamba, Presidente da Conferên-
cia Episcopal de Angola e São Tomé 
(CEAST), destaca a nobreza e o civismo 
dos angolanos durante o pleito.

Já o Arcebispo de Luanda, D. Filo-
meno do Nascimento Vieira Dias, pede 
igualmente calma aos cidadãos neste 
momento de espera pelos resultados 
definitivos das eleições gerais, lemb-

tiveram lugar no dia 24 de Agosto cor-
rente. “Não existe a menor dúvida de 
que o MPLA não ganhou as eleições 
e, por isso, a UNITA não reconhece os 
resultados provisórios divulgados pela 

Foi por via do voto que nas eleições 
da última quarta-feira, em Angola, o 
povo angolano escolheu o MPLA e 
seu candidato, João Lourenço, para 
continuarem a dirigir os destinos 
daquele país, mas a oposição angola-
na contesta os resultados preliminares, 
anunciados pela Comissão Nacional 
de Eleições (CNE).

João Lourenço tem 68 anos e, com 
a vitória, acaba de conquistar o seu 
segundo mandato. Neste momento, 
João Lourenço, líder do MPLA, prepara-
se para exercer um novo mandato na 
Presidência da República angolana.

O líder do MPLA foi o sucessor es-
colhido por José Eduardo dos Santos 
(já falecido), que governou o país por 
38 anos.

Refira-se que neste processo 
eleitoral, para além do Presidente an-
golano e o seu principal oponente, 
Adalberto Costa Júnior, havia outros 
candidatos ao cargo de Presidente 
da República, numa vasta lista que 
incluía oito nomes.

O processo contou também com 
14 milhões e 399 mil eleitores dos 
quais votaram mais de 700 mil.

Refere-se ainda que dos mais de 
14 milhões de eleitores, 22 mil e 560 
residentes são eleitores baseados no 
estrangeiro, que pela primeira vez pu-
deram votar vivendo fora de Angola.

O MPLA elegeu 124 deputados 
para o Parlamento, o que representa 
56% das cadeiras disponíveis. A UNITA 
também ficou com o segundo maior 
número de vagas: 90 deputados, rep-
resentando 40% do total dos assentos. 

Este resultado consubstancia um 
crescimento muito robusto da UNITA 
face aos resultados de 2017, o que 
compreende uma derrocada eleito-
ral do MPLA, apesar de o partido que 
governa Angola desde 1975 manter a 
maioria absoluta.

O MPLA, com a maioria absoluta, 

CNE”, disse o presidente do partido, 
Adalberto Costa Júnior, pedindo uma 
comissão internacional para apurar a 
contagem.

Entretanto, o PÚBLICO sabe que os 
resultados provisórios da CNE já foram 
recorridos pela UNITA, mas a reclama-
ção que este movimento partidário 
apresentou foi chumbada.

O porta-voz da CNE anunciou 

rando que quem ganha não ganha 
tudo e quem perde não perde tudo. 

PROCESSO SATISFATÓRIO

Por seu turno, o ex-Presidente 
moçambicano, Joaquim Chissano, 
que acompanhou o processo eleito-
ral em Angola, como observador, 
mostrou-se satisfeito com o escrutínio, 
indicando que o mesmo foi realizado 
de forma ordeira e transparente.

“Estou satisfeito com o que vi e até 
aqui não ouvi nenhum barulho”, afirmou 
Joaquim Chissano, discordando das críti-
cas da oposição, liderada pela UNITA.

“As discussões que há são normais. 
Cada um defende o seu ponto de 
vista, mas todo o povo participou nas 
eleições e os resultados parciais são 
estes que estão a sair agora da CNE”, fri-
sou o ex-estadista moçambicano, que 
diz ter assistido a contagem numa as-
sembleia com oito mesas, e em todas 
as mesas os delegados e funcionários 
da CNE estavam a fazer o seu trabalho 
com normalidade.

FESTA ELEITORAL E FUNERAL 
DO EX-PRESIDENTE

O processo eleitoral de Angola 
acontece numa altura em que os 
angolanos acabam de perder o seu 
antigo Presidente, José Eduardo dos 
Santos, cujos restos mortais foram de-
positados este domingo, em cerimó-
nia que contou com a presença de 
várias individualidades, incluindo o 
estadista moçambicano, Filipe Nyusi, 
que referiu que a morte daquele líder 
não deve marcar o fim das relações 
que Angola tem com Moçambique e 
o mundo, devendo continuar a coop-
erar com o solo pátrio e muitos outros 
países do mundo para alcançar o seu 
desenvolvimento.

Para além do Chefe de Estado 
moçambicano, a cerimónia que mar-
cou o adeus a José Eduardo dos San-
tos (se estivesse vivo, ontem, domingo, 
teria completado 80 anos de idade) 
contou com a presença de outros 20 
Presidentes, entre os quais de Portu-
gal, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, República Democrática 
do Congo (RDC), República do Congo, 
Zimbabwe e África do Sul, bem como 
representantes do Ruanda, Guiné 
Equatorial, Gabão, Namíbia, Timor-
Leste e Zâmbia.
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Grupos terroristas devastados
De esconderijo em esconderijo, os terroristas vão saindo em rendição à ofensiva militar no Teatro Operacional Norte, onde o PÚBLICO, para além dos 
quatro terroristas que recentemente se renderam e se entregaram às Forças de Defesa e Segurança (FDS), tem conhecimento de muitos outros que aban-
donam as fileiras, em Cabo Delgado, devido aos persistentes golpes que as forças nacionais e estrangeiras dão aos mesmos. Mas o mais óbvio é o sufoco 
em que se encontram, sobretudo a frustração e a fome que se instalou nos seus esconderijos, depois do bloqueio pelas forças conjuntas. 

grupo de 21 pessoas resgatadas nas 
matas durante os trabalhos de clarifi-
cação do terreno naquele distrito, nas 
mais recentes operações das FDS.

 
JOVENS NÃO QUEREM O 

TERRORISMO

Sobre o terrorismo no Norte, o Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, disse 
recentemente que o grupo dos ter-
roristas está enfraquecido e que está a 
recrutar na Tanzânia, porque os jovens 
moçambicanos não querem mais. 

Aliás, “nunca vimos nenhuma crian-
ça a voltar rica depois de ter sido recru-
tada pelos terroristas”, diz o Presidente 
Nyusi, que afirma estar convicto de que 
“os jovens de Cabo Delgado já sabem 
disso, e por isso negam, e outros que 
integravam as fileiras dos terroristas 
entregam-se às autoridades, aban-
donando desta forma o terrorismo”.

O Governo promete combater sem 
tréguas os ataques dos terroristas que 
desde Outubro de 2017 afectam a 
população dos distritos do norte da 
província de Cabo Delgado.

O compromisso do Governo foi 
avançado pelo ministro da Defesa Na-
cional, Cristóvão Chume, durante a 1ª 
Conferência Científica de Defesa e Se-
gurança, que pela primeira vez juntou 
académicos e militares experientes, no 
debate nacional sobre o terrorismo em 
Cabo Delgado. 

No debate, o ministro da Defesa 
Nacional apontou que a desagradável 
situação que se vive em Cabo Delgado 
tem ligações com grupos terroristas 
na República Democrática do Congo 
(RDC) e fora do continente, apontando 
que os malfeitores se aproveitam das 
fraquezas de segurança para atacar as 
comunidades e causar terror.

 “Como um grupo de jovens de 

das estatísticas mundiais como resul-
tado dos ataques terroristas. O gás pas-
sou a segundo plano nos noticiários 
nacionais e internacionais, sem clara 
explicação. E, face a esta falta de expli-
cação, costuraram-se teses sobre as 
causas. Estrelas mediáticas comparece-
ram em todos os canais de comuni-
cação e, de forma persistente, foi dito 
que as causas gravitavam à volta da 
pobreza, exclusão social, da riqueza do 
gás, entre outras. Mas para o ministro 
Chume, continua a ser difícil perceber 
as motivações do grupo que actua em 
Cabo Delgado, porque na verdade não 
avançam as causas.

Chume quer que o sector da Defesa, 
principalmente o Instituto Superior de 
Estudos e Defesa Armando Guebuza 
(ISEDAG), use a ciência para dissipar 
dúvidas sobre a origem do fenómeno. 

O TERRORISMO É VENCÍVEL

O ministro da Defesa Nacional 
acredita que se Moçambique for a usar 
exemplos positivos adoptados por 
outros países para combater o terror-
ismo pode vencer o fenómeno.

Refere ainda que muitos Estados 
que sofrem de acções terroristas 
nunca caem, continuando resistentes 
ao fenómeno. Aliás, diz o ministro, es-
ses Estados têm resiliência contra o 
fenómeno graças ao reconhecimento 
internacional de que nenhum país do 
mundo pode, de forma singular, com-
bater ou vencer o terrorismo. 

Afirma que exemplos são vários 
no continente africano e outros sobre 
a forma concertada de prevenção e 
combate ao terrorismo. Por tudo isto, 
entende o governante, será um erro 
grave pensar que Moçambique soz-
inho há-de combater o terrorismo sem 
seguir os bons exemplos de outros 
países que enfrentaram o fenómeno.

Mocímboa da Praia atacou uma es-
quadra e se tornou num símbolo da 
insurgência em Moçambique, consti-
tuindo-se, hoje, num dos grupos mais 
radicalizados do nosso continente, e 
até um dos mais agressivos que op-
eram no nosso continente? Como em 
pouco tempo, na província de Cabo 
Delgado, o grupo conseguiu espalhar-
se em toda a costa desde Nangade, 
Palma, Mocímboa da Praia, chegando 
a Macomia e, hoje, com alguns traços 
mais a Sul? Como este grupo conse-
guiu manter ramificações em África 
com referências na RDC e outros países 
dos Grandes Lagos dentro de uma 
rede internacional e com ligações fora 
do nosso continente?”, questionou o 
governante, para quem o combate 
requer o envolvimento de todas as 
nações do mundo, por o terrorismo ter 
uma característica transversal.

Cabo Delgado passou a fazer parte 

- Os quatro terroristas que recentemente se entregaram às FDS representam apenas um número bastante ínfimo, dos que abandonam as fileiras dos terroristas, 
uns porque não suportam mais a fome nos seus esconderijos, outros porque frustrados com a sua condição social

Endurecida ofensiva militar em Cabo Delgado

Terroristas capturados pelas FDS

MIGUEL MUNGUAMBE                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Com muitas das suas bases já 
destruídas pelos militares, incluindo a 
de Katupa, o epicentro das operações 
extremistas, que existia em Macomia, 
os terroristas não estão a ter paz e a 
única forma que encontraram para se 
safar do aniquilamento é entregar-se, 
voluntariamente, às FDS. 

Os quatro extremistas que recente-
mente se renderam e entregaram às 
FDS, em Macomia, podem constituir 
grande novidade, mas fontes milita-
res referem que isso significa apenas 
um número bastante ínfimo dos que 
abandonam as fileiras dos terroristas, 
após golpes pesados encetados pelas 
FDS no Teatro Operacional Norte, 
onde contam com o apoio de tro-
pas ruandesas e da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral 
(SADC).

Por causa dos golpes que têm sofri-
do, os relatos dando conta de o inimigo 
estar neste momento em debandada 
e enfraquecido não são poucos, ha-
vendo já muitos insurgentes que, na 
sequência disso, se rendem e entre-
gam às FDS, segundo igualmente as 
mesmas fontes, que dizem ainda que 
o inimigo, quando corrido de um lado, 
enquanto não morrer, foge para algum 
lado e há-de ter necessidade de água e 
algo para comer, tornando-se por isso 
enfraquecido e entregar-se às auto-
ridades, voluntariamente, sendo o caso 
de Macomia apenas um de muitos 
outros não conhecidos até hoje.

Recorde-se que em Junho pas-
sado, o Comandante-Geral da Polícia 
da República de Moçambique (PRM), 
Bernardino Rafael, instou as FDS, numa 
das posições do distrito de Macomia, a 
perseguirem os terroristas até ao seu 
último reduto. 

Como resultado do trabalho no 
terreno começam já a aparecer os pri-
meiros resultados, sendo a rendição 
dos malfeitores um desses resultados.

A emergência do extremismo vio-
lento no país, considera-se, leva o Gov-
erno e, como não deixaria de ser, a so-
ciedade no geral a procurar antídotos 
adequados para se precaver do fenó-
meno que tanto mal causa às pessoas 
e ao tecido social e económico do país.

Omar Saranga, coordenador do 
Teatro Operacional Norte, descreve 
que os quatro homens que se entrega-
ram em Macomia faziam parte de um 
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DESTAQUE

- Denuncia Presidente da  República, Filipe Jacinto Nyusi, na Beira, durante a reunião com os Conselhos de Representação 
do Estado e Executivo Provincial de Sofala, sublinhando que tinha provas e que alguns dos gestores estão em fuga

Em Sofala

Chefe do Estado alerta acerca do financiamento ao terrorismo

Membros dos Conselhos de Representação do Estado e Executivo Provincial de Sofala

Bombas de combustíveis na teia 
do contrabando

Pela primeira vez desde o início 
dos ataques terroristas e do ex-
tremismo violento na província 
de Cabo Delgado, em Outubro de 
2017, o Presidente da República 
quebrou o silêncio, segunda-feira 
passada, sobre a origem do finan-
ciamento, apontando sem tabus 
os empresários do sector dos 
combustíveis na província de So-
fala, principalmente proprietários 
das bombas, como sendo os pro-
motores desse acto. Falando na 
reunião com os Conselhos de Rep-
resentação do Estado e Executivo 
Provincial, Filipe Nyusi sublinhou 
que “nunca falei de coisas sem 
bases. Mas tenho informações de 
pessoas que usam estes meios para 
subsidiar os terroristas… Tem al-
gumas pessoas, donas de algumas 
bombas de combustíveis, que fugi-
ram daqui. Quando foram procurar 
saber, desapareceram e não se sabe 
para onde foram”, revelou o Chefe 
de Estado, salientando não estar 
contra a proliferação de bombas 
de combustíveis, mas recomendou 
o uso de canais legais para o efeito.

da última terça-feira.
A Lei recentemente aprovada pela 

AR estabelece o regime jurídico e as 
medidas de prevenção e repressão, 
em relação à utilização do sistema fi-
nanceiro e das entidades não financei-
ras para efeitos de branqueamento de 
capitais, financiamento do terrorismo 
e financiamento da proliferação de ar-
mas de destruição em massa.

A mesma aplica-se às instituições 
financeiras e às entidades não finan-
ceiras com sede em território nacional, 
bem como às respectivas sucursais, 
agências, filiais ou quaisquer outras 
formas de representação e às outras 
instituições susceptíveis de prática de 
actos de branqueamento de capitais, 
financiamento do terrorismo e finan-
ciamento da proliferação de armas de 
destruição em massa.

 
ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS

Como entidades não financeiras, a 
Lei aponta os casinos e as entidades 
exploradoras de jogos sociais e de 
diversão; pessoas singulares e col-
ectivas que exerçam actividades de 
mediação imobiliária e de compra e 
revenda de imóveis, bem como en-
tidades construtoras que procedam 
à venda directa de imóveis, agentes 
intermediários ou negociantes de ge-
mas e metais preciosos, vendedores 
e revendedores de veículos, correios, 
agências de viagens e turismo, hotéis 
e similares, incluindo o exercício da ac-
tividade de importação e exportação 

crime de financiamento do terrorismo 
quem, por quaisquer meios, directa ou 
indirectamente e intencionalmente, 
recolhe ou fornece fundos, bens, direi-
tos ou qualquer outra vantagem, com 
a intenção de que sejam utilizados ou 
sabendo que serão utilizados, no todo 
ou em parte, para levar a cabo um acto 
terrorista ou por um terrorista ou uma 
organização terrorista. 

DENÚNCIA DO PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA

Entretanto, Filipe Nyusi efectuou no 

de mercadorias, quando autorizados a 
exercer o comércio parcial de câmbios 
pelo Banco de Moçambique. 

A Lei n.º 11/2022 de 7 de Julho veio 
estabelecer também que comete o 

dia 22 de Agosto de 2022 uma visita 
de trabalho à província de Sofala, du-
rante a qual orientou a cerimónia de 
abertura do Balanço da Mecanização 
Agrária e de entrega de tractores e 
apetrechos agrícolas, no distrito de 
Nhamatanda, e depois, já na cidade da 
Beira, reuniu-se com os Conselhos de 
Representação do Estado e Executivo 
Provincial. 

Foi aqui onde o estadista moçambi-
cano denunciou sem gaguejar a prolif-
eração de bombas de combustíveis na 
província de Sofala, e que, para além 
de estar envolvidos em actividades 
de contrabando, branqueamento de 
capitais, financiam acções terroristas 
em Cabo Delgado.

“Há um fenómeno que vocês 
próprios me disseram uma vez. E eu 
observo quando ando qui. Há prolife-
ração de bombas de combustíveis na 
vossa província”, alertou o Presidente 
da República. 

Presumivelmente por estar associa-
das ao contrabando dos combustíveis, 
lesando por isso o Estado na colecta 
de impostos, aconselhou aos importa-
dores e proprietários das bombas 
para pagar os devidos impostos pela 
entrada da mercadoria no território 

JORGE MALANGAZE    na Beira                                              
Email: jjmalangaze@gmail.com 

Não constitui dúvida para ninguém 
que o sistema financeiro tem sido 
usado para financiar o terrorismo, e terá 
sido por esse facto que a Assembleia 
da República, sob proposta do Gov-
erno, aprovou em Maio findo a Lei n.º 
11/2022 de 7 de Julho, em revisão da 
Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, que 
veio reforçar a Lei de Prevenção e Com-
bate ao Branqueamento de Capitais e 
Financiamento ao Terrorismo, com vista 
a adequá-la às Resoluções do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas e a 
outros padrões normativos internacio-
nais de prevenção e combate ao bran-
queamento de capitais, financiamento 
do terrorismo e financiamento da pro-
liferação de armas de destruição em 
massa, bem como à dinâmica dessas 
acções no território nacional.

Na mesma senda, o Conselho de 
Ministros aprovou terca-feira, 23 de 
Agosto de 2022, na sua 29.ª Sessão 
Ordinária, a Resolução que aprova a 
Estratégia de Prevenção e Combate ao 
Branqueamento de Capitais, Financia-
mento do Terrorismo e da Proliferação 
Nuclear 2023-2027. 

Esta estratégia, segundo o Governo, 
visa tornar eficazes as acções de coor-
denação nacional e de cooperação 
internacional, para que sejam sanadas 
as diferenças identificadas nos últimos 
anos pelo Grupo de Acção Financeira 
(GAFI), o grupo de acção financeira 
internacional responsável pela super-
visão deste sector.

“A estratégia é um instrumento que 
visa contribuir, construir e manter um 
sistema financeiro nacional robusto, 
através da adopção de medidas pre-
ventivas e repressivas eficazes de ac-
tos de Branqueamento de Capitais 
e Financiamento do Terrorismo (BC/
FT), bem como da implementação 
efectiva dos padrões normativos inter-
nacionais, como contribuição para um 
sistema financeiro regional e interna-
cional saudável”, lê-se no comunicado 
de imprensa do Conselho de Ministros 

nacional.
“Que paguem. Não estou a proi-

bir, mas que paguem. E depois que 
usem métodos legais, de como se 
paga o combustível”, disso o estadista 
moçambicano.

Por outro lado, o Presidente da 
República e Comandante-chefe das 
Forças de Defesa e Segurança (FDS) 
advertiu que “nunca falei de coisas 
sem bases”, e de seguida revelou que 
“tenho informações de pessoas que 
usam estes meios para subsidiar os 
terroristas. Então, é melhor pagarem 
legalmente”. 

Mas antes de avançar com detalhe 
no assunto, Filipe Nyusi instou os Con-
selhos de Representação do Estado e 
Executivo Provincial de Sofala a con-
trolar as actividades e operações das 
bombas de combustíveis, sobretudo 
na vertente fiscal. 

Quanto à proliferação de bombas 
de combustíveis, o Chefe de Estado 
observou que se esse fenómeno estiver 
para promover o desenvolvimento de 
Sofala, o Governo acarinha e protege. 

“Mas se é para lavagem de dinheiro 
não, porque não sabemos para onde 
vão as receitas”, sublinhou, tendo de 
seguida denunciado a existência de 
algumas pessoas que eram donas de 
bombas de combustíveis que fugiram 
de Sofala. 

Salientou que “quando foram pro-
curar saber…, desapareceram, e não 
se sabe para onde foram”.

Entretanto, Filipe Nyusi lamentou 
o facto do alegado envolvimento 
dos importadores e proprietários 
das bombas de combustíveis estar a 
atrapalhar as acções do Governo no 
combate ao terrorismo em Cabo Del-
gado, que além das FDS contam com 
a participação da SAMIM e da tropa da 
República do Ruanda.

“Temos que levar a sério estas coi-
sas. São coisas que parecem pequenas 
porque nós podemos fazer de tudo 
com os jovens para combater o ter-
rorismo, ou fechar este ninho, mas se 
aparecem pessoas que têm dinheiro 
com estas missões atrapalham”. 

No entanto, o Chefe de Estado es-
clareceu que o Governo não vai fechar 
o ninho de sustentação das pessoas e 
deixou um apelo no sentido de movi-
mentar dinheiro de forma legal.

Com efeito, o Chefe de Estado ex-
igiu aos responsáveis das bombas de 
combustíveis a usarem os bancos para 
movimentação do dinheiro e não os 
canais obscuros.

“Que usem os bancos. Aqui em So-
fala, bombas de combustíveis é o que 
tem demais, com todos os tipos de 
nomes. Mas se é uma cadeia de bom-
bas que quando entendem mudam 
de nomes, é difícil gerir esta situação”, 
alertou.

Na mesma sessão, o Presidente 
da República mostrou-se também 
preocupado com o contrabando de 
mercadoria no Porto da Beira, tido por 
ele como uma das maiores  ameaças 
de trânsito falso de mercadorias. Esse 
facto, de acordo com Filipe Nyusi, 
tem contribuído grandemente para 
a retracção de receitas para o sistema 
tributário moçambicano.

Daí que salientou que, apesar da 
madeira ser apontada como um dos 
produtos mais contrabandeados no 
Porto da Beira, existem outros produ-
tos ligados à fuga ao fisco, que tem 
causado perdas de milhões de met-
icais, valor que deveria ser canalizado  
para o Orçamento do Estado para 
construção de mais escolas, hospitais e 
fontes de água.

“Há muita fuga ao fisco aqui em So-
fala. O país precisa de dinheiro para ter 
mais água e carteiras para as escolas e 
comunidades”, indicou. 
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O regresso gradual da indústria transformadoraEditorial
Depois de em meados deste mês 

os moçambicanos terem sido brinda-
dos com a nova fábrica de extracção 
e refinação de óleo alimentar, detida 
pela SAN SA, na província do Niassa, 
na última semana foi a vez do Chefe 
de Estado, Filipe Nyusi, inaugurar outra 
fábrica, em Nampula, que se dedica 
ao processamento do milho, um dos 
alimentos mais consumidos em todo 
o mundo.

A inauguração de novas fábricas em 
alguns pontos do país marca, efectiva-
mente, o regresso gradual da indústria 
nacional, três décadas após a sua paral-
isação. 

A industrialização do país está entre 
as principais prioridades do Programa 
Quinquenal do Governo (PQG 2020-
2025) e funciona como um engenho 
de desenvolvimento, na medida em 
que gera tecnologia, conhecimento 
técnico-aprofundado e métodos mais 
avançados de organização e gestão, os 
quais tornam irreversíveis os avanços na 
produtividade nacional. 

Ao priorizar a industrialização, através 
do PQG, entendemos que o Executivo 
de Filipe Nyusi tem em vista estimular 
a produção nacional, substituir as im-

portações pelos produtos localmente 
produzidos no país.

Por isso, o retorno progressivo da 
indústria, através do surgimento de no-
vas unidades fabris, é louvável, porque, 
como se pode adivinhar, há-de permitir 
o desenvolvimento de mais capa-
cidades para a produção em massa de 
produtos manufacturados, dentro do 
território nacional, contribuindo con-
sequentemente para o crescimento 
económico, numa altura em que o 
Governo considera que mais fábricas 
serão construídas no país, para que a 
economia moçambicana volte a cresc-
er acima de cinco porcento.

Neste contexto, entendemos que o 
Governo deve continuar a se empen-
har muito, aprimorando as políticas fis-
cais, monetárias e sectoriais, com vista a 
facilitar a realização de investimento na-
cional e estrangeiro, numa perspectiva 
visando dinamizar a industrialização no 
país.

Ficou claro que a entrada em func-
ionamento de novas unidades fabris, 
dentro da Política de Industrialização 
Nacional, vai contribuir para a geração 
de mais postos de trabalho, contribuin-
do desta feita para uma maior renda 

das famílias, redução das disparidades 
sociais extremas, e assim fragilizar a po-
breza que grassa a maioria dos moçam-
bicanos.

Mas neste processo de busca pelo 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável é preciso que tenhamos 
em atenção um aspecto bastante 
fundamental, porque não é a indús-
tria extractiva, baseada no capital 
intensivo, que vai ser a solução para o 
incremento das taxas de emprego, até 
aqui necessário para absorver a cres-
cente população activa do país. O que 
Moçambique precisa para aumentar 
os níveis de crescimento da sua eco-
nomia é fundamentalmente projectos 
de mão-de-obra intensiva, como os 
de infra-estruturas, indústria transfor-
madora, agro-negócio, turismo, entre 
outras áreas económicas que geram 
muitos empregos.

Os caminhos para o desenvolvimen-
to do país podem passar pelo potencia-
mento de cinco áreas, entre as quais a 
agricultura, a indústria-manufactureira, 
a exploração e transformação dos re-
cursos naturais e o turismo.

A estratégia para impulsionar o 
crescimento, a produtividade e com-

petitividade deve continuar a basear-
se em actividades orientadas para 
a produção de bens e serviços que 
satisfaçam as necessidades básicas da 
população e ter como vectores princi-
pais a agricultura e a industrialização, 
potenciando a utilização de recursos 
naturais internos de modo a dinamizar 
a cadeia de valor nacional e incentivar 
a modernização e a diversificação da 
economia.

Reconhecemos que o Governo 
tem no meio de várias contrariedades 
concebido e implementado iniciativas 
de política económica, visando o de-
senvolvimento da cadeia de valor nos 
diferentes sectores da economia, prin-
cipalmente os de agricultura, pescas, 
recursos minerais e florestais.

Para o desenvolvimento da cadeia 
de valor da agricultura, o Executivo tem 
apostado no agro-processamento, de 
modo a fortalecer as ligações entre este 
sector e a indústria, contribuindo para a 
redução de perdas pós-colheita e mel-
horando a conservação e qualidade 
dos produtos agrários.

Com a promoção da industrialização, 
acreditamos que o Governo pretende 
criar condições para que o nosso país 
aumente a produção de bens manu-
facturados de maior valor acrescentado 
e deixe de depender da produção de 
produtos primários.

A industrialização proporciona, tam-
bém, oportunidades para o aumento 
da exportação de produtos manufac-
turados e substituição de importações, 
gerando ganhos e poupança em moe-
da externa.

O Governo, ao promover a industrial-
ização, estará a diversificar a economia, 
a dinamizar a transformação local dos 
recursos naturais, a gerar mais oportuni-
dades de emprego e renda, sobretudo 
para jovens e mulheres.

Por isso, incentivamos o Governo a 
continuar a promover parcerias públi-
co-privadas, bem como a realizar inves-
timento público de suporte ao investi-
mento privado, incluindo investimento 
em capital humano, infra-estruturas de 
logística e melhoria do acesso e da qual-
idade de energia eléctrica.

OPINIÃO

O Canhão

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

A busca de sobrevivência e de pro-
tagonismo ensinou o Homem a ser 
mais complicado e tão complicado 
que, sendo ele o mais esclarecido da 
espécie animal, não consegue con-
viver com o seu semelhante em ambi-
ente de paz e harmonia. 

Nos bairros, por exemplo, assistimos 
a brigas desnecessárias entre vizinhos, 
muitas vezes os membros da mesma 
família que partilham o mesmo espa-

ço habitacional. Isto vem a propósito 
da disputa do imóvel na Matola “A”, 
em que o advogado Siueia, avaliando 
pelos dados em poder do Jornal, ex-
cedeu as normas, ao influenciar os tri-
bunais a incorrerem em erro de terem 
que desalojar um casal de idosos da 
sua própria casa, sem nenhuma base 
legal. 

Aliás, os juízes da primeira e última 
instância quando decidiram sobre a 
matéria acreditaram na possibilidade 
de estar reflectida a verdade nos docu-
mentos apresentados por Siueia, mas 
agora a última reacção da Direcção 
Provincial das Obras Públicas e Habita-
ção de Maputo (DOPHM) não só veio 
colocar em xeque-mate as decisões ju-
diciais, como também veio deixar a nu 
que o advogado Victor Eugénio Siueia, 
padrinho do Venerando Presidente do 
Tribunal Supremo (TS), Ozias Pondja, 
induziu em erro os juízes com recurso 
a documentos de proveniência du-
vidosa que lhe dão direito a ocupar o 
imóvel em litígio. 

É infeliz quando no caso vertente 

se constata que afinal quem tenta 
tirar o bem do outro é um indivíduo 
cujo destino quis que se tornasse ad-
vogado para defender os direitos dos 
que se julgam injustiçados. Aliás, Siueia 
é uma figura que nos diversos órgãos 
de administração da Justiça já assumiu 
vários cargos de relevo, a destacar o de 
Presidente da Comissão Administra-
tiva do Cofre Geral dos Registos e No-
tariados, director substituto da Cadeia 
Central, e ainda o cargo de director de 
Identificação Civil. Actualmente é do-
cente universitário, ao mesmo tempo 
que se ocupa de advocacia forense.

Agora, com o último pronuncia-
mento da DPOPHM é necessário que 
se faça algo para pôr fim ao barulho. 
Não interessa de que maneira, o certo 
é que tem que haver solução para 
este problema. Até por mim acho 
que seria honestidade os tribunais ou 
o advogado Victor Siueia devolverem 
o imóvel ao legítimo proprietário, 
fazendo jus ao adágio popular se-
gundo o qual “Dê a César o que é de 
César”, e ponto final.  

Dê a César o que é de César
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O mal já está enraizado 
e é preciso ir até ao fundo 
da questão para eliminá-
lo. Mudar de estratégia 
pode ajudar a resolver 
o problema. Enquanto 
isso, é necessário pensar 
noutras medidas .....

Acidentes de viação: que solução a adoptar?Sapiência

mento das medidas do actual Código 
da Estrada, e há uma sensação de que 
quanto mais medidas duras se pensam 
aplicar, mais acidentes vão acontecen-
do, havendo por isso uma clara guerra 
entre a vontade de estancar os aciden-
tes e as artimanhas dos protagonistas 
de tais acidentes. 

Rever o Código da Estrada pode 
ajudar, mas não vai resolver a situa-
ção. Prender o infractor que tenha 
provocado morte em acidente de 
viação não basta. A propalada ideia 
do ministro Magala de que a prisão 
em flagrante delito deve ser objecto 
de aplicação em caso de acidente de 
que resulte a morte, e que segundo a 
Ordem dos Advogados de Moçam-
bique defende que tal fere os direitos 
dos cidadãos, deve ser analisada com 
muito cuidado e a sua aplicação deve 
ocorrer em circunstâncias legalmente 
previstas, tendo em conta a gravidade 
da situação prevalecente. Defender 
assassinos de estrada por causa dos 
direitos dos cidadãos não é razão su-
ficiente e muito menos defensável 
para que o Código da Estrada não 
seja revisto e uma medida dura apli-
cada. Aliás, a própria Constituição da 
República defende o direito à vida e 
não iria contrariar tal sentido humano 
em caso de um acidente provocado 
por um assassino de estrada. Existem, 
entretanto, várias outras razões para 
que os acidentes ocorram: as nossas 
estradas não estão preparadas para o 
tráfego automóvel existente. Além de 
estreitas, possuem muitos buracos e 
não possuem boa sinalização. Há um 
problema mais sério relacionado com 
a existência de residências/casas na via 
pública e o negócio informal desorde-
nado que impera em todas as estradas 
dentro e fora das cidades e localidades, 
o que faz com que haja muita gente a 
atravessar de qualquer maneira as vias 
públicas. Outra razão prende-se com 
o facto de as tais residências  e activi-
dades comerciais informais estarem 

que o polícia recebe, guarda no bolso 
ou aperta na mão, e olha para os lados 
e se vai embora, deixando o assassino 
continuar viagem   impunemente. 

Não raras vezes, os chapeiros quando 
têm acidentes ou avarias nos seus 
carros nem sequer sinalizam com o 
triângulo, colocando somente algu-
mas folhas ou galhos de árvores, paus, 
troncos ou pedras na via pública e sem 
ligar o sinal de emergência. E nada lhes 
acontece! Para não falar dos transporta-
dores de lenha, carvão, areia e pedra 
que circulam à noite sem nenhuma 
iluminação e passam pelos polícias de 
trânsito e estes não lhes mandam parar 
porque pagam quotas. Entretanto, se 
for um automobilista qualquer o polí-
cia de trânsito esfrega as mãos de con-
tentamento, pois sabe que vai molestar 
o cidadão até este entrar em pânico e 
aceitar negociar um refresco: corrupção. 

Ora, tudo isto acontece e parece que 
a tendência de acabar com os aciden-
tes a breve trecho na base de medidas 
legais não vai acontecer. A situação sug-
ere outras medidas mais arrojadas que 
passam por repensar no papel do polí-
cia de trânsito no controlo de tráfego 
rodoviário. A maioria dos nossos polí-
cias de trânsito não está preparada para 
lidar com o tráfego rodoviário e muito 
menos para implementar medidas de 
contenção dos acidentes de viação. 
Não são profissionais de trânsito, mas 
sim cobradores de multas. Interpretam 
cegamente o Código de Estrada, e para 
eles a falta de um triângulo é mais grave 
do que um pneu careca. 

Devido a cultura de corrupção que 
se instalou na corporação, por um 
lado, e por não perceberem bem o 
seu papel, por outro, acabam por ser 
facilitadores dos acidentes por omissão 
propositada. A maioria dos motoristas 
dos vulgos “chapas” são mal criados, 
arrogantes, não têm respeito e muito 
menos moral para exercer a profissão. 
São teimosos, refilões e não aceitam 
nenhuma opinião. Apresentam-se mal 

vestidos e sem qualquer consideração, 
principalmente em relação às senhoras 
e idosos. São uns autênticos vampiros 
e quando provocam algum acidente 
não assumem a responsabilidade. Nal-
guns casos fogem e abandonam as víti-
mas no terreno. Volvido algum tempo 
voltam a conduzir e provocam nova-
mente acidentes, e nada lhes acontece.  

Em conversa com alguém que tam-
bém se mostra preocupado com a 
situação dos acidentes conjecturamos 
a hipótese de o Governo  contratar 
uma empresa privada para fiscalizar 
o trânsito rodoviário, em regime de 
concessão, por acreditarmos que tal 
seria possível minimizar os  acidentes.  
No estilo similar ao das Alfândegas, em 
que se contratou a Crown Agents, pro-
vavelmente lograríamos outra visão e 
forma em relação ao controlo e fiscal-
ização rodoviária, pois a actual situação 
dos acidentes não parece caminhar 
para o fim tendo em conta a aplicação 
somente das medidas legais. Tentar 
tudo para resolver o problema dos 
acidentes impõe-se. Não são as multas 
que vão resolver a questão dos aciden-
tes, muito menos a alternância dos 
mesmos agentes da Polícia de Trânsito 
nos mesmos postos de controlo onde 
têm ocorrido os acidentes.    

O mal já está enraizado e é preciso ir 
até ao fundo da questão para eliminá-
lo. Mudar de estratégia pode ajudar a 
resolver o problema. Enquanto isso, 
é necessário pensar noutras medidas 
draconianas que podem levar ao es-
trangulamento da velocidade nos car-
ros de transporte de passageiros, que 
passa por obrigar que todos os carros 
dessa categoria tenham uma inter-
venção mecânica na caixa de velocid-
ades com o fim de limitar a velocidade 
para o máximo de 60Km/h. 

Chega de mortes e de irresponsabi-
lidade nas estradas. Falar pode ser fácil, 
contudo agir impõe-se urgentemente, 
porque muita gente inocente está a 
morrer nas estradas do nosso país.   

a acontecerem nos locais por onde 
passam dirigentes e responsáveis ad-
ministrativos do nosso país que  vêem   
e nada fazem para eliminar o mal. O 
fenómeno começa e ninguém se at-
reve a travá-lo, enquanto cedo. 

Há muita vista grossa para não se 
criar problemas ou para o dirigente 
não ser mal visto ou não ter problemas 
com a população. Há conivência si-
lenciosa e as coisas entram numa 
desordem tal que ninguém se preo-
cupa em saber quem é o responsável. 
Mas o mais grave é a inércia de alguns 
polícias de trânsito quando estão nos 
seus postos de controlo, que mais se 
preocupam com automobilistas que 
conduzem de forma responsável, sen-
do a estes que eles pedem macaco, 
triângulo, chave de rodas, manifesto, 
taxa de rádio, seguro, livrete, carta de 
condução, etc., como se isso evitasse 
os acidentes. Nunca se preocupam 
com o estado da viatura. 

Contrariamente aos vulgos “cha-
peiros”, estes passam ao largo e nem se-
quer são mandados parar ou exigidos 
seja o que for pelos polícias, senão uma 
conversa em surdina e em escondida 
e alguns gestos perto da porta do con-
dutor mafioso, e este tira e entrega algo 

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

Os acidentes de viação em Moçam-
bique viraram moda. Há sítios que se 
tornaram famosos por serem onde 
mais se registam acidentes aparatosos 
e mortais. Manhiça é um deles e está a 
bater o record nacional em acidentes 
de viação mortais. Naquele distrito já 
ocorreram tantos acidentes que cei-
faram vidas humanas e destruíram 
viaturas e deixaram marcas de sofri-
mento que vão custar muito tempo a 
passar. Pelo que se sabe, parece que o 
actual ministro dos Transportes e Co-
municações está muito preocupado 
e disposto a implementar medidas le-
gais duras, como forma de minimizar 
ou mesmo acabar com os acidentes 
de viação. Enquanto isso, os acidentes 
vão ocorrendo todas as semanas. 

Afinal de contas o que está a acon-
tecer? Corrupção nas estradas, envol-
vendo alguns motoristas assassinos e 
alguns membros da Polícia de Trânsito. 
Esta constatação não oferece qualquer 
dúvida pois todos os acidentes en-
volvem viaturas de passageiros condu-
zidas por motoristas que se apresentam 
na via pública sem habilitação para tal. 
A maioria dos motoristas dos vulgos 
“chapa cem” não tem habilidade para 
conduzir uma viatura e muito menos 
responsabilidade para transportar pes-
soas. Muitos não foram sequer a uma 
escola de condução, entretanto exibem 
cartas de condução que obtiveram de 
forma duvidosa. Os acidentes vão se 
multiplicando, mesmo com o agrava-

É tempo de terminar os negócios à volta do Covid-19DAMIÃO CUMBANE 

Na Região Austral de África é 
provável que Moçambique seja o 
único país cujo Governo continua a 
alimentar oficial e comercialmente os 
negócios à volta da Covid-19.

Nas últimas duas semanas atraves-
sei algumas fronteiras de países limítro-
fes de Moçambique e não vi nem fun-
cionário público, privado ou o comum 
dos cidadãos com máscara ou algum 
sítio onde encontrasse guarda com 
álcool/gel para pôr,  obrigatoriamente, 
nas mãos das pessoas para entrarem 
num banco, centro comercial ou onde 
quer que seja.

A vida e as pessoas voltaram à nor-
malidade anterior à Covid-19. Não vi 
ninguém com máscara, ou seja, os 
governos circunvizinhos de Moçam-

bique já desmantelaram o buzines da 
Covid-19. Não vi ninguém a comprar 
álcool-gel ou máscaras, um negócio 
que caiu que nem Jackpot para os  
importadores de máscaras e álcool-
gel, de tal forma que, internamente,  
as fábricas de outras coisas repentina-
mente abriram linhas de produção de 
álcool-gel, entre eles os pirateados ou 
fabricados sem os respectivos stan-
dards de qualidade.

Verdadeiras indústrias de fabrico e 
de importação nasceram por causa 
da Covid- 19, dentre as necessidades 
sanitárias e o fim comercial que esteve 
por detrás. 

Já é tempo de o Governo Moçambi-
cano desarmar definitivamente o uso 

obrigatório da máscara e álcool-gel. 
Quem quiser poderá continuar a 

usá-los, sem obrigatoriedade a ter-
ceiros ou aos outros, tal como sempre 
se usou tais  meios sanitários. O álcool, 
o gel e as máscaras são anteriores à Co-
vid-19, tal como os chapéus são anteri-
ores às carecas, assim como os cabelos 
naturais são anteriores aos artificiais, e 
quem os usa é quem os quer usar, sem 
obrigatoriedade. Quem não os usa, 
não é constrangido por isso.

O funcionário bancário, público 
ou outro que tiver medo de ser con-
taminado, que seja ele a pôr ou usar 
a máscara,  gel ou álcool, mas deve-se 
deixar de obrigar as pessoas a usarem 
aqueles meios, para entrarem aqui ou 

acolá, assim como o utente de qual-
quer estabelecimento que for nele e 
temer que se possa contaminar  que 
seja ele a pôr ou usar, mas não obrigar 
que os outros o façam para não con-
taminarem a ele.

Se a Covid-19 continua a existir, ela 
já não é mais perigosa do que o al-
coolismo que até tem direitos exclusi-
vos de propaganda na Imprensa, não 
mata mais do que a malária,  doenças 
diarreicas, subnutrição, diabetes, ten-
são arterial, e já é um facto provado e 
comprovado que Moçambique tem 
conhecido uma subida exponencial 
de doenças psiquiátricas, ou seja, o 
número de pessoas loucas ou malu-
cas, pessoas que não regulam, está 

a subir todos os dias, mas, como não 
dão dinheiro, ninguém se importa 
com elas.

O Presidente da República e a 
Comissão Científica que lhe aconselha 
na matéria é tempo para declararem 
o fim das medidas em causa, porque 
o que ficou é paranóia comercial da 
máscara,  álcool-gel que acompan-
haram a Covid-19.

A vida das pessoas, e consequent-
emente a economia, precisam de 
regressar à normalidade anterior à 
Covid-19.

Até a China, que é ou foi o país mais 
draconiano em matéria de Covid-19, 
em 2022 caiu na real. A vida é para fr-
ente e nunca para trás.
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Pensamentos Que Não São Meus

“Quem tira ganhos na luta entre irmãos?”

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

O título dos pensamentos desta 
semana sugere vários entendimentos, 
sendo que cada um é convidado a ti-
rar as suas ilações ou a escolher qual o 
caminho que pretende interpretar ou 
responder a questão “Quem tira gan-
hos na luta entre irmãos”.

São vários exemplos em que ir-
mãos, sim irmãos, tal como todos os 
conhecemos, se envolvem em brigas 
ou outra forma de desentendimento, 
que mesmo com ou sem razão de ser 
podem não fazer, aliás, nenhuma luta 
faz sentido, sendo o diálogo o caminho 
mais acertado para se ultrapassar qual-
quer desinteligência, podendo contar 
com o apoio de terceiros (mirones ou 
não). Porém, os mirones ou outros, até 
podendo ser familiares ou não, em vez 
de acudir a briga optam, até como 

pretensão, por atiçar mais “fogo” para 
a briga degenerar, chegando mesmo 
a sair do controlo, tanto dos que estão 
em confronto ou mesmo dos que, ha-
vendo motivo de ajudar na paragem 
desta, acabam a deteriorando.

Não são poucas as vezes ou situa-
ções em que irmãos, amigos, conheci-
dos, vizinhos ou outros se colocam em 
brigas só porque se mostraram opostos 
em determinada situação, ou porque 
um deles tomou, sem consentimento, 
um bem alheio, ou mesmo tenha o 
outro se colocado na posição de se 
apossar de bens que, sendo comuns, 
não pretende partilhar com os outros.

Os “mirones” ou outros, em vez de 
tudo fazer para chamar à razão os que 
estão em desinteligências, acabam se 
posicionando numa ou noutra posição 
em apoio a uma das partes, algo que 
podia ter sido acautelado ou mesmo 
evitado se aqueles, os que foram apeli-
dados de “mirones”, tivessem se posicio-
nado na situação de neutralidade (nem 
a favor de um ou doutro lado), ou mes-
mo na posição de mediação e/ou con-
ciliação, o que por um lado reduziria os 
ânimos dos contendores, e, por outro 

incluindo a destruição de infra-estrutu-
ras que levarão anos a serem erguidas.

A guerra Rússia-Ucrânia, indepen-
dentemente dos motivos que ditaram 
a sua origem, não deve e muito menos 
ser aplaudida ou apoiada por quem 
quer que seja, pois está a semear dor, 
luto, desalojo, desampara, destrói e põe o 
mundo em situação de carestia e escas-
sez, o que acaba afectando outros países 
que cooperavam comercialmente em 
prol do desenvolvimento económico, e 
não só. A paz é necessária e não devia ser 
contrariada por quem quer que seja.

Igualmente, a situação de beliger-
ância verifica-se em muitas regiões e 
ou países, como é o caso da Região 
de Tigray, na Etiópia, em que aquela 
reivindica a sua independência. Vidas 
estão sendo ceifadas à custa de gente 
que entende querer se separar das 
suas gentes e outras gentes reivindi-
cando a não separação. 

Mundo ridículo este, onde basta se 
ter interesses antagónicos, muita das 
vezes à custa do povo, que o que inter-
essa é amanhecer e cuidar dos seus af-
azeres, gozando da vida, acabam prej-
udicando esse mesmo povo. Porém, 

se essa gente interessada em algo não 
confessável não tivesse apoio de ter-
ceiros, possivelmente não teria campo 
para avançar com as suas intensões 
belicistas, materialistas e gananciosas 
de se impor diante do outro.

Idêntica situação verifica-se em vári-
os cantos do mundo, como é o caso 
da Somália que vive um caos desde 
1992, o Afeganistão, a guerra indo-
paquistanesa sobre Caxemira, e outras 
regiões; a crise no Mali, Sri Lanka, o em-
bargo cubano, o terrorismo no Mun-
do, incluindo em Moçambique. Na 
verdade, todas estas contendas têm 
mão externa (apoio de uma ou outra 
parte desavinda), que aparece em 
forma de apoio a uma causa que su-
postamente não é causa, ou mesmo 
sendo seria muito melhor encontrar 
saídas sem sacrifício humano. 

É mesmo para perguntar “Quem 
tira ganhos na luta entre irmãos?”. Até 
porque sabe-se que sempre se tira 
algum ganho, mas parece que se o 
mundo vivesse em união, onde a paz 
seria o reflexo, sairia mais a ganhar do 
que ganhos de alas.

Caramba, até onde vamos! 

lado, concorreria para a aproximação 
das partes litigantes. “Quão bom que os 
irmãos vivam em união”. Aliás, se admira 
a paz que muitos animais demonstram 
entre eles, gesto contrário que muita 
das vezes se verifica em humano. 

A ladainha acima emerge pelo facto 
de, por exemplo, a guerra na Ucrânia 
ou da Rússia-Ucrânia (dois países que se 
confundem mutuamente pela história 
que sempre os uniu no período do 
socialismo ou comunismo), a Europa 
(pelo menos a União Europeia), que 
tradicionalmente tem concorrido para 
apaziguar os ânimos de posições de-
savindas (é o que tem parecido) em 
todo o mundo, incluindo na Pérola 
do Índico, os EUA, entre outros países 
“aparentemente muito cultos”, estão 
se desdobrando de forma jamais vista 
na mobilização de recursos, não para 
acabar com a guerra, mas sim para a 
sua continuidade, mesmo estando 
conscientes de que a população ucra-
niana, a mais visada pela guerra, está 
perdendo a sua própria cidadania, dig-
nidade, colocando-se ou passando a 
ser tratada como refugiados, para além 
de que muitos são mortos, mutilados, 

Um olhar à nossa Administração Pública

Moçambique estrangulado pela corrupção 

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

A corrupção é um dos piores males 
que desafia a ética e moralidade públi-
ca, desvaloriza o profissionalismo, af-
asta a coesão institucional, minimiza os 
valores da integridade e honestidade, 
estrangula as expectativas e esperança 
dos povos. No seu cortejo corrosivo, 
a corrupção envenena as mentes, es-
timula a ilusão de um enriquecimento 
rápido, cavalgando negativamente 
no dorso de pessoas extremamente 
carenciadas. O fenómeno corrupção 
desacredita o empenho das auto-
ridades públicas, afasta para bastante 
longe a luz do bem-estar, a estabilidade 
social e harmonia comum. A corrupção 
é, por si só, o travão do desenvolvim-
ento e barreira para uma genuína paz.

Como bem escrevem ROGÉRIO 
LEAL e CAROLINE RITT (2017), no 
artigo conjunto, sob tema “As conse-
quências negativas da corrupção nos 
direitos sociais fundamentais no Brasil: 
as pessoas mais pobres como as prin-
cipais vítimas”, na verdade os efeitos 
negativos da corrupção constituem 

o pesado fardo para as pessoas mais 
carenciadas, já que as consequências 
notáveis do fenómeno traduzem-se 
na inviabilização dos direitos sociais 
fundamentais. 

Citando o Banco Mundial (1997), 
os autores escrevem que «as causas 
da corrupção são sempre contex-
tuais, enraizadas na política do país, 
nas tradições burocráticas, no desen-
volvimento político e na história so-
cial. Ainda assim, a corrupção tende 
a florescer quando as instituições são 
fracas e as políticas governamentais 
geram rendas económicas» (Fonte: 
<https://periodicos.unipe.br/index.
php/direitoedesenvolvimento/
article/view/414/330>. Acesso em 
20/08/2022).

Na verdade, a corrupção é um fenó-
meno social bastante complexo e an-
tigo, desde os tempos remotos que 
está presente em toda a história da Hu-
manidade, pois há indicações seguras 
da sua ocorrência, no uso indevido do 
poder para obter vantagens pessoais. 
Todavia, ainda que a corrupção seja 
tão antiga como o próprio homem, 
terá sido no último quarto do Século 
XX que ela se generalizou, com o reg-
isto de altos índices nas esferas pública 
e privada. Autores que se debruçam 
sobre esta matéria são unânimes em 
afirmar que a corrupção está intima-

políticas e os processos públicos, com 
o objectivo de obter uma vantagem 
competitiva e lucro».

Nos dias que correm encontramos 
abordagens legais referentes à cor-
rupção, tanto nas esferas penal, civil e 
também na administrativa. A corrup-
ção também é considerada a acção e 
o efeito de corromper, no sentido de 
depravar, de subornar alguém, de per-
verter e produzir danos. 

Leal e Ritt – os autores que estamos 
citando – especificam que «a apropria-
ção de bens do Estado, por funcionários 
encarregados de sua gestão, também 
é considerada corrupção. A forma ex-
trema acontece quando gestores de 
empresas e outros funcionários se ap-
ropriam, em grande escala e de forma 
espontânea, de bens do Estado. No 
outro extremo estão as pequenas ap-
ropriações, de itens, como artigos de 
escritório, veículos e combustível. Os 
autores das pequenas apropriações são 
geralmente funcionários de nível mais 
baixo, e onde não existem sistemas de 
controlo de activos. Quando existem 
esses controlos são muito fracos com 
pouca capacidade institucional de 
identificar e punir os infractores».

A Transparência Internacional, uma 
Organização Não-Governamental 
(ONG) internacional, considerada entre 
as maiores, senão a maior nesse sector, 

começou a actuar em princípios dos 
anos 90, fazendo pesquisas junto a or-
ganismos empresariais para analisar a 
percepção a respeito dos níveis e graus 
de corrupção que existem nos países. 
Os 3 (três) principais estudos realizados 
por aquela ONG são os seguintes: 1) 
Índice de Percepção da Corrupção; 2) 
Barómetro Global da Corrupção; e 3) 
Índice de Pagadores de Suborno. To-
dos têm como objectivo o de expor, 
de forma sintética, aos dirigentes de 
cada um dos países pesquisados e à 
Comunidade Internacional os diferen-
tes graus de corrupção que degen-
eram suas estruturas organizacionais.

A ONG indica que nenhum país se 
aproxima de uma pontuação perfeita 
no Índice de Percepção de Corrupção 
de 2016. Publicita que mais de 2/3 dos 
176 países e territórios no Índice do 
ano de 2016 caem abaixo do ponto 
médio da escala proposta, escala de 
zero (altamente corrupto) para 100 
(muito transparente). A pontuação 
média global é de 43, indicando a cor-
rupção endémica no sector público 
de um país (TRANSPARÊNCIA INTER-
NACIONAL, Corruption perceptions 
Index 2016. Surveys: 25 January 2017. 
Alemanha. Disponível em: <http://
www.transparency.org/news/feature/
corruption_perception_index_2016>. 
Acesso em 20/08/2022).

mente ligada ao poder, tanto ao poder 
político como ao poder económico, 
na medida em que existe uma relação 
íntima entre ambos.

Definir a corrupção não é tarefa fácil, 
uma série de dificuldades esbarram 
esse exercício e inviabilizam a adop-
ção de uma definição precisa. O caso é 
que o fenómeno da corrupção possui, 
em si mesmo, uma dimensão legal, 
histórica e cultural que não deve ser 
negligenciada, quando o escopo é 
estudá-la. Porém, parece consensual 
que por corrupção se refere a actos em 
que o poder do cargo público é usado 
para ganhos pessoais de uma forma 
que viola as regras estabelecidas. RO-
GÉRIO LEAL e CAROLINE RITT (2017), 
citando o Banco Mundial, sustentam 
que «o termo corrupção abrange uma 
ampla gama de acções humanas. Para 
compreender o seu efeito sobre a eco-
nomia ou sobre um sistema político, 
é necessário relacionar o termo com 
tipos específicos de actividades ou op-
erações que podem estar relacionadas 
a ela. Uns definem-na como o abuso 
do cargo político na Administração 
Pública, para fins privados, como, por 
exemplo, quando um funcionário 
aceita, solicita ou extorque através do 
suborno. Ela também existe quando 
os agentes privados oferecem acti-
vamente subornos para controlar as 
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Erradicação da fome à vista

Frelimo enaltece prorrogação do mandato da SAMIM

O sonho de acabar com a fome em Moçambique está cada dia a tornar-se uma realidade, afirmou o Chefe de Es-
tado, Filipe Nyusi, na última segunda-feira, na localidade de Lamego, distrito de Nhamatanda, onde cem tracto-
res e respectivos equipamentos estiveram em parada, muitas vezes feita pelas Forças de Defesa e Segurança, e 
destinavam-se aos produtores da região Centro do país. Com este novo lote, Moçambique passou a contar com 
mil meios do género financiados pelo programa SUSTENTA, ao serviço de produtores.

A Comissão Política da Frelimo acredita que a decisão de prorrogação do mandato da Missão Militar da Comunidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SAMIM) vai consolidar cada vez mais as conquistas alcançadas no combate às acções terroristas em Cabo Delgado, assim como na implemen-
tação do programa de reconstrução de infra-estruturas e no regresso paulatino da população às comunidades de origem.

PR orientou a cerimónia da abertura do balanço da mecanização agrária e de entrega de tractores

- Os 100 tractores entregues aos camponeses pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, no âmbito do projecto SUSTENTA, 
é uma arma forte para acabar com a fome

centros de serviço público.
“Temos a consciência de que esta-

mos numa corrida contra o tempo, 
circunscrita no lançamento do agro-
processamento em escala para que a 
médio e longo prazo o país possa ter 
autonomia na marcação de preços de 
mercado a nível nacional. Alertamos 
ao Ministério da Agricultura e Desen-
volvimento Rural para de forma acel-

erada apresentar um plano integrado 
de cultivo de produtos estratégicos no 
âmbito da superação de adversidades, 
incluindo a produção de trigo sem 
que sejamos pressionados pelas cri-
ses”, disse o Chefe de Estado.

Entretanto, esclareceu que a aquisição 
dos tractores no quadro do SUSTENTA 
não constitui endividamento público.

Mesmo assim desafiou os ben-

eficiários a usar os meios para os objec-
tivos pelos quais foram adquiridos, cir-
cunscritos no aumento da produção e 
produtividade.

“Não queremos encontrar tractores 
limpos porque não estão a produzir, 
mas também não queremos encon-
trar tractores sujos por falta de ma-
nutenção. Vocês devem ser exemplo 
e agentes de mudança nas comuni-

dades”, apelou Filipe Nyusi.

A VOZ DOS BENEFICIÁRIOS
 
Anita Zito, produtora de Caia e ben-

eficiária de um dos tractores do SUS-
TENTA, assegurou em entrevista ao 
PÚBLICO que o meio que recebeu será 
usado para produzir para a alimenta-
ção e para a comercialização.

“Tenho 50 hectares em Murraça 
onde faço gergelim, milho, arroz e 
hortícolas. Usava métodos tradicio-
nais, mas o tractor que recebi vai aju-
dar em grande medida a aumentar 
a produção. Gastava muito dinheiro, 
pois pagava as pessoas que me aju-
davam, mas com o tractor tudo vai 
mudar. O meio vai até ajudar os outros 
produtores”, disse Anita Zito.

Outra beneficiária, Memor Miranda 
Paiva, no Dondo, referiu que produz ar-
roz e milho numa área de dez hectares.

“Fazia os trabalhos agrícolas com 
recurso à tracção animal, mas com o 
tractor o trabalho vai melhorar, para 
além de que o mesmo meio vai ajudar 
algumas famílias camponesas”, indi-
cou Memor Miranda Paiva.

Refira-se que dois terços da popu-
lação moçambicana vivem nas zonas 
rurais, sendo que a maioria pratica 
agricultura familiar, fasquia que rep-
resenta mais de 80 porcento da eco-
nomia rural. Das cerca de 4.3 milhões 
de explorações agropecuárias, 97.8 
porcento são pequenas, dois porcento 
são médias e menos de um porcento 
são grandes explorações.

O sector agrário é o maior contri-
buinte para o PIB e emprega grande 
maioria da mão-de-obra nacional. 

Refira-se que a cerimónia de entrega 
dos meios contou com o testemunho 
do governador e da secretária de Es-
tado na província de Sofala, respectiva-
mente Lourenço Bulha e Stella Zeca.

JORGE MALANGAZE    na Beira                                              
Email: jjmalangaze@gmail.com 

O SUSTENTA é um programa na-
cional de integração da agricultura fa-
miliar em cadeias de valor produtivas, 
que tem como objectivo melhorar a 
qualidade de vida dos agregados fa-
miliares rurais.

Dados em poder do PÚBLICO indi-
cam que do universo dos tractores en-
tregues, 37 ficam em Sofala, passando 
a província a dispor de 91 unidades.

“Acabamos de fazer a entrega 
simbólica de cem tractores e os seus 
respectivos implementos no âmbito 
da estratégia de mecanizar a agricul-
tura. Com esta entrega alcançamos o 
número mil de tractores financiados 
pelo programa SUSTENTA, que é tido 
como o que mais contribui para a me-
canização agrícola em todos os tem-
pos no país”, referiu o Chefe de Estado.

De acordo com o Presidente da 
República, através do SUSTENTA o Gov-
erno pretende transformar a agricultura 
de subsistência para a de alto rendi-
mento, orientada para autossuficiência 
alimentar e nutricional e para o mercado.

“A mecanização traz muitos benefí-
cios, que incluem não apenas o alívio 
ao trabalho duro e redução do tempo, 
como também melhora a produtivi-
dade e a eficiência na produção. A ag-
ricultura mecanizada traz mais receitas 
para o produtor, menos perdas e pro-
duz de forma padronizada. As máqui-
nas reduzem os erros humanos em 
toda a cadeia de valor. As vantagens da 
mecanização agrícola ultrapassam as 
desvantagens”, apontou Filipe Nyusi.

Para o Chefe de Estado, a aquisição 
dos tractores que têm estado a ser 
entregues respeitou o critério de 75 
porcento do valor comercial finan-
ciado a fundo perdido e 25 porcento 
a crédito com a taxa de juro zero a ser 
amortizado em cinco anos.

“Os mil tractores financiados de-
verão beneficiar no mínimo cem 
mil produtores. A meta é atingir um 
milhão de produtores integrados”, 
referiu, acrescentando que o baixo 
uso de tecnologia e a mecanização 
que caracteriza o sector da agricultura 
apresenta-se como o principal desafio 
para este sector.

Por isso, é fundamental optimizar 
todo o parque de máquinas existentes 
no país.

“Algumas medidas irão acompan-
har o crescimento da mecanização 
registado nos últimos dois anos. Entre 
as medidas em vista, o destaque vai 
para a retoma da formação e certifi-
cação de operadores de máquinas 
agrícolas, formação de 500 mecânicos 
para a manutenção das máquinas em 
regime de bolsa pública”, fez saber o 
Presidente da República.

Outras medidas, segundo Filipe Ny-
usi, estão relacionadas com o fomento 
de soluções de mecanização ajustadas 
às necessidades das famílias produto-
ras, como unidades de micro-proces-
samento agrícola, revisão da política do 
diesel agrícola para permitir a acessibi-
lidade real dos produtores e conversão 
dos actuais parques de máquinas em 

Nessa sessão ordinária, segundo um 
comunicado de imprensa recebido na 
nossa Redacção, a Comissão Política 
da Frelimo analisou a actual situação 
política, económica e sócio-cultural do 
país e enalteceu o empenho das Forças 
de Defesa e Segurança e da Força Lo-
cal, na defesa da integridade territorial e 
soberania no Teatro Operacional Norte.

Em relação à decisão tomada na 
42ª Cimeira dos Chefes de Estado e de 
Governo da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral (SADC), 
realizada no dia 17 de Agosto de 
2022, em Kinshasa, cidade-capital da 
República Democrática do Congo, de 
prorrogar o mandato da Missão Militar 
da SAMIM, a Frelimo saudou e acredita 
que a medida vai consolidar cada vez 
mais as conquistas alcançadas no com-
bate a acções terroristas, assim como 
na implementação do programa de 

reconstrução de infra-estruturas e no 
regresso paulatino da população às co-
munidades de origem.

Nesse contexto, a Comissão Política 
encoraja o Governo a continuar com o 
trabalho de sensibilização dos indivídu-
os que por diversas razões se juntaram 
aos grupos terroristas em Cabo Del-
gado a regressarem ao convívio familiar.

Na vertente sócio-económica, a 
Comissão Política encoraja o Governo da 
Frelimo a continuar a adoptar medidas 
para a mitigação do impacto da crise 
económica internacional, com foco na 
redução do custo de vida no país.

Ainda na sessão de quarta-feira, o 
órgão saudou o Presidente da Frelimo 
e da República de Moçambique pelo 
trabalho realizado no plano nacional e 
internacional.

Aqui, a Comissão Política destacou 
a Terceira Conferência Nacional de De-

scentralização, realizada em Nampula 
sob o lema “Descentralização como Ali-
cerce para a Consolidação da Paz e De-
senvolvimento Local”, e a Reunião dos 
Serviços de Representação do Estado 
e do Conselho Executivo Provincial de 
Sofala, Tete e Niassa.

A participação de Filipe Nyusi na 42ª 
Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado 
e de Governo da Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral (SADC), 
realizada na República Democrática 
do Congo, sob o lema “Promoção da 
Industrialização através do Agro-Pro-
cessamento, da Transformação de Re-
cursos Minerais e do Desenvolvimento 
das Cadeias de Valor Regionais, para 
o Crescimento Económico Inclusivo e 
Resiliente”, mereceu também louvores 
da Comissão Política, incluindo a aula in-
augural proferida na manhã da mesma 
quarta-feira, no Seminário de Integra-

ção dos Membros dos Secretariados 
das Organizações Sociais da Frelimo, 
e considera que as lições dadas no en-
contro irão contribuir para o engran-
decimento e fortalecimento do partido, 
num momento de preparação para a 
realização do XII Congresso.

Num outro contexto, a Comissão 
Política apreciou positivamente a in-
formação sobre os preparativos do XII 
Congresso e exortou todos os mem-
bros e simpatizantes a continuarem 
a trabalhar de modo a assegurar que 
este evento seja um verdadeiro mo-
mento de festa e reforço da coesão 
interna.

“A Comissão Política saúda a Or-
ganização da Juventude Moçam-
bicana pela realização da I Sessão 
Extraordinária do Conselho Nacional, 
rumo à sua participação no XII Con-
gresso da Frelimo”, lê-se no documento.
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NOTA INTRODUTÓRIA.

Economia Global
O presente documento pretende dar informação detalhada sobre a solvabilidade e gestão de risco, e complementar ao anexo 
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Trade and Development Bank

 
 

governance  

mecanismos de controlo robustos com vista à sua efectiva gestão agregada, atenta a natureza transversal ao negócio bancário 

 
supervisão, estruturas, controlos e processos com vista a assegurar e monitorar, numa perspectiva de gestão corrente e de 

 
Compliance  
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Aviso nº 04/GBM/2013, de 31 de Dezembro
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rating

ex-ante 
ex-post

Risco de Mercado
 

devido a movimentos desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da carteira de negociação, provocados,  

a) Risco de Taxa de Câmbio
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repricing

a análise de gaps de repricing
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Risco Operacional

registos, registo de eventos de risco e remessa para os diferentes órgãos de estrutura responsáveis para a sua caracterização 

 

Risco de Compliance
O risco de compliance  

 
 

materializam em sanções de carácter legal, na limitação de oportunidades de negócio, na redução de potencial de expansão  
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Valores em Milhares de Meticais

2021 2020

Descrição MT MT

Saldo em 1 de Janeiro 111 449,69                                             227 133,90                                             
Utilizações -                                                          141 820,05-                                             
Reforços/reversões líquidas de imparidade no ano 64 192,65                                               26 135,84                                               

Saldo em 31 de Dezembro 175 642,34                                             111 449,69                                             

Da qual: -                                                          -                                                          
   Estágio 1 92 905,37                                               79 017,56                                               
   Estágio 2 65 045,61                                               31 125,53                                               
   Estágio 3 17 691,36                                               1 306,61                                                 

175 642,34                                             111 449,69                                             

Quadro I. Fundos Próprios Totais 31-Dez-2021 31-Dez-2020

Fundos Próprios Totais para efeitos de Solvabilidade 3 112 210 3 135 486
1.1 Fundos próprios de base positivos 3 322 634 3 233 251

1.1.1 Capital realizado 2 240 000 2 240 000
1.1.2 Reservas legais, estatutárias e outras formadas por resultados não distribuídos 230 251 188 997
1.1.3 Resultados positivos transitados de exercícios anteriores 852 383 804 254

1.2 Fundos próprios de base negativos 211 540 98 663
1.2.1 Activos intangíveis 1 615 3 015
1.3.1 Resultados negativos transitados de exercicios anteriores - -
1.2.3 Insuficiência de Provisões 209 816 95 539

1.3 Fundos próprios complemantares positivos 1 117 899
1.3.1 Provisões para riscos gerais de crédito ate ao limite de 0,0125% dos activos 
        ponderados pelo risco de crédito

1.4 Fundos próprios complemantares negativos - -
1.5 Deduções aos fundos próprios de base e complementares - -
1.6 Montantes a deduzir - -

1.6.1  Parte que excede os limites de concentração de riscos (Aviso n.º 15/GBM/2013) - -

Milhares de Meticais

1117 899

Internal Capital Adequacy Assessment Process

 
add-on

31-Dez-2021 31-Dez-2020 31-Dez-2021 31-Dez-2020

Risco de Crédito 7 188 714 7 449 842 862 646 893 981
Exposição no Balanço 5 782 570 6 043 698 693 908 725 244
Administrações Centrais e Banco Centrais 7 461 52 401 895 6 288
Organizações Internacionais - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - -
Autoridades Municipais - - - -
Entidades do Sector Público 232 383 - 27 886 -
Empresas Públicas 154 811 154 981 18 577 18 598
Instituições de Crédito 979 034 1 050 551 117 484 126 066
Empresas 2 929 818 2 996 833 351 578 359 620
Carteira de Retalho Regulamentar 76 977 76 664 9 237 9 200
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 48 660 48 224 5 839 5 787
Créditos Vencidos 157 104 430 874 18 853 51 705
Categorias de Risco Elevado 0 0 0 0
Outros Activos 1 196 323 1 233 170 143 559 147 980
Operações extrapatrimoniais 1 406 144 1 406 144 168 737 168 737
Garantias, Avales 1 406 144 1 406 144 168 737 168 737
Crédito documentário - - - -

Risco Operacional 108 619 108 619 13 034 13 034

Risco de Mercado 456 511 534 677 54 781 64 161

Requisitos Mínimos de Capital (Pilar I) 930 461 971 177
Fundos Próprios - 2 877 651
Excesso/Insuficiência de Fundos Próprios para Cobertura de Riscos 2 181 749 1 906 474
Rácio de Solvabilidade 33,63% 35,56%

Activos Ponderados pelo Risco Requisitos Mínimos de Capital 
para Cobertura de Risco (12%)Quadro II. Requisitos de Capital para Risco de Crédito, Risco de Mercado e 

Risco Operacional

Quadro III. Rácio de Solvabilidade 31-Dez-2021 31-Dez-2020

Fundos Próprios 3 112 210 2 877 651
De base principais (core tier 1) 3 322 634 3 233 251
De base (tier 1) 3 111 094 2 876 719
Complementares 1 117 931
Elementos a deduzir - -
das alineas m) a p) do nº 1 do Artº 3 do Aviso 14/GBM/13 - -

Total dos Riscos 9 253 407 8 093 139
Risco de Crédito 8 932 738 7 449 842
Risco Operacional 112 570 108 619
Risco de Mercado 208 099 534 677

Rácio de Solvabilidade
Core Tier 1 Capital 621,43% 604,71%
Tier 1 Capital 581,86% 538,03%
Rácio Global 33,63% 35,56%

Milhares de Meticais

 
Internal Capital Adequacy Assessment Process  
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Milhares de Meticais

Código CAE SECTORES DE ACTIVIDADE EXPOSIÇÃO (X) X^2
% relativamente ao montante 

de exposição total

H - 49 Transportes e Comunicações 629 524 396 299 972 085 10,6%
C - 19 Indústria Transformadora 2 008 841 4 035 443 485 230 33,8%
A Agricultura 820 179 672 693 410 339 13,8%
G - 45,46,47 Comércio e Serviços 1 208 480 1 460 424 256 219 20,3%
D Electricidade, Gás e Água 732 280 536 234 636 463 12,3%
K Sector Financeiro 247 661 61 336 082 096 4,2%
P,Q,S Outros 292 730 85 690 826 291 4,9%

5 939 696 7 248 122 668 722 100%
20,5%

Quadro IV.f Índice de Concentração Sectorial

TOTAL
ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO SECTORIAL (ICS= X^2/( X)^2)

CONTRAPARTE EXPOSIÇÃO (X) X^2 CONTRAPARTE  EXPOSIÇÃO (X)  X^2

CLIENTE #1 467 507 122 862 779 895 CLIENTE #51 15 273,93         52 122 956
CLIENTE #2 446 085 89 353 223 344 CLIENTE #52 15 063,37         50 505 896
CLIENTE #3 420 000 50 972 623 276 CLIENTE #53 15 000,00         50 087 169
CLIENTE #4 419 150 48 400 000 000 CLIENTE #54 14 999,51         44 890 000
CLIENTE #5 363 348 42 324 490 011 CLIENTE #55 14 986,26         44 308 830
CLIENTE #6 294 868 36 100 000 000 CLIENTE #56 14 671,77         40 576 136
CLIENTE #7 231 914 35 062 562 500 CLIENTE #57 13 730,42         38 750 625
CLIENTE #8 205 729 35 062 562 500 CLIENTE #58 12 763,46         38 384 202
CLIENTE #9 162 444 29 527 814 391 CLIENTE #59 11 113,14         37 772 082
CLIENTE #10 159 940 20 162 963 942 CLIENTE #60 10 309,27         37 748 122
CLIENTE #11 150 000 12 197 014 074 CLIENTE #61 10 092,12         36 745 800
CLIENTE #12 140 000 12 026 192 896 CLIENTE #62 10 000,00         35 855 485
CLIENTE #13 129 248 10 630 207 625 CLIENTE #63 10 000,00         33 235 172
CLIENTE #14 113 279 10 008 506 534 CLIENTE #64 9 999,65           32 549 805
CLIENTE #15 106 900 9 960 040 000 CLIENTE #65 9 249,44           31 999 009
CLIENTE #16 101 759 9 566 456 872 CLIENTE #66 9 043,45           31 931 186
CLIENTE #17 94 175 6 400 000 000 CLIENTE #67 8 951,76           31 908 306
CLIENTE #18 87 739 5 610 010 000 CLIENTE #68 8 520,46           30 128 572
CLIENTE #19 80 870 3 600 000 000 CLIENTE #69 8 507,52           28 334 329
CLIENTE #20 65 132 3 524 419 691 CLIENTE #70 8 378,43           26 716 599
CLIENTE #21 62 534 3 365 170 854 CLIENTE #71 8 327,49           25 673 166
CLIENTE #22 51 326 2 931 272 593 CLIENTE #72 8 000,21           25 100 100
CLIENTE #23 45 000 2 401 000 000 CLIENTE #73 7 495,89           25 000 000
CLIENTE #24 45 000 2 025 000 000 CLIENTE #74 7 426,91           25 000 000
CLIENTE #25 43 802 2 025 000 000 CLIENTE #75 7 339,74           23 528 252
CLIENTE #26 41 969 2 025 000 000 CLIENTE #76 7 157,51           23 474 025
CLIENTE #27 40 190 1 780 840 000 CLIENTE #77 7 105,57           22 876 654
CLIENTE #28 39 561 1 764 000 000 CLIENTE #78 6 942,26           22 460 920
CLIENTE #29 37 664 1 708 914 444 CLIENTE #79 6 835,59           20 720 722
CLIENTE #30 36 715 1 600 000 000 CLIENTE #80 6 556,50           20 488 270
CLIENTE #31 34 397 684 841 710 CLIENTE #81 6 398,10           20 112 357
CLIENTE #32 33 500 623 108 433 CLIENTE #82 6 283,95           19 698 953
CLIENTE #33 33 128 550 479 738 CLIENTE #83 6 252,25           18 640 806
CLIENTE #34 32 948 506 250 000 CLIENTE #84 6 243,87           17 624 736
CLIENTE #35 25 000 400 000 000 CLIENTE #85 6 159,00           17 382 308
CLIENTE #36 24 407 372 426 348 CLIENTE #86 6 091,45           17 054 728
CLIENTE #37 23 873 282 750 278 CLIENTE #87 6 081,28           14 790 163
CLIENTE #38 22 577 225 000 000 CLIENTE #88 5 866,04           14 240 757
CLIENTE #39 22 015 202 146 998 CLIENTE #89 5 825,12           13 803 615
CLIENTE #40 21 138 187 382 412 CLIENTE #90 5 731,01           13 140 625
CLIENTE #41 19 511 182 250 000 CLIENTE #91 5 674,51           12 811 106
CLIENTE #42 19 400 120 096 432 CLIENTE #92 5 525,52           12 778 258
CLIENTE #43 18 388 100 000 000 CLIENTE #93 5 426,86           12 198 016
CLIENTE #44 18 351 81 000 000 CLIENTE #94 5 295,13           11 566 934
CLIENTE #45 17 249 64 000 000 CLIENTE #95 4 745,84           11 563 650
CLIENTE #46 17 200 64 000 000 CLIENTE #96 4 716,42           11 178 324
CLIENTE #47 17 175 63 255 900 CLIENTE #97 4 658,99           11 161 824
CLIENTE #48 16 500 56 250 000 CLIENTE #98 4 650,47           11 068 290
CLIENTE #49 16 000 56 250 000 CLIENTE #99 4 569,15           10 543 157
CLIENTE #50 15 603 53 563 235 CLIENTE #100 4 565,05           10 272 1360
TOTAL 5 132 211 619 853 116 929 414 601,64       1 270 503 133

5 546 812,21    621 123 620 061
TOTAL DA EXPOSIÇÃO DO BNI ( Y) 5 750 514

3,7%

Quadro IV.g Índice de Concentração Individual

Total Geral 

ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO INDIVIDUAL (ICI=[ X^2/( X* Y)])

Milhares de Meticais

Milhares de Meticais

31-Dez-2021

Classes de Risco Até 1 mês 1 a 3 meses 3 a 12 meses 1 a 3 anos > 3 anos
Sem 

Maturidade
Total

Exposição no Balanço 456 471 127 440 2 457 590 208 362 3 077 048 1 536 796 7 863 707
Administrações Centrais e Banco Centrais 27 653 - - - - - 27 653
Organizações Internacionais - - - - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - - - - -
Autoridades Municipais - - - - - - -
Entidades do Sector Público - - - 952 604 - 952 604
Empresas Públicas - 200 537 133 256 333 794
Instituições de Crédito 277 388 113 940 420 614 83 092 - - 895 034
Empresas 151 430 1 872 167 - 1 583 312 513 3 607 423
Carteira de Retalho Regulamentar 130 6 235 50 791 57 156
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 50 041 - 50 041
Créditos Vencidos - 13 500 164 679 119 036 239 762 3 347 540 324
Categorias de Risco Elevado - - - - - -
Outros Activos - - - - 1 399 679 1 399 679

Quadro IV.h Maturidades Contratuais Residuais de Crédito

Milhares de Meticais

31-Dez-2020

Classes de Risco Até 1 mês 1 a 3 meses 3 a 12 meses 1 a 3 anos > 3 anos
Sem 

Maturidade
Total

Exposição no Balanço 411 508 2 061 1 147 028 1 734 662 1 186 117 1 301 195 5 782 571
Administrações Centrais e Banco Centrais 7 461 - - - - - 7 461
Organizações Internacionais - - - - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - - - - -
Autoridades Municipais - - - - - - -
Entidades do Sector Público - - - - 232 383 - 232 383
Empresas Públicas - 1 786 50 447 102 578 - 154 811
Instituições de Crédito 404 047 - - 574 987 - - 979 034
Empresas 1 108 470 1 103 431 717 918 - 2 929 818
Carteira de Retalho Regulamentar 274 38 558 5 797 32 211 137 76 977
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 48 660 - 48 660
Créditos Vencidos - - - - 52 368 104 736 157 104
Categorias de Risco Elevado - - - - - -
Outros Activos - - - - 1 196 323 1 196 323

Quadro IV.h Maturidades Contratuais Residuais de Crédito

6. RISCO DE CRÉDITO – MÉTODO PADRÃO

 
 

• 

• 

• 

Fim-de-período Média do Ano Fim-de-período Média do Ano

Exposição no Balanço 7 863 707 7 037 465 5 782 570 4 567 252
Administrações Centrais e Banco Centrais 27 653 27 078 7 461 8 654
Organizações Internacionais - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - -
Autoridades Municipais - - - -
Entidades do Sector Público 952 604 425 735 232 383 75 650
Empresas Públicas 333 794 356 082 154 811 147 272
Instituições de Crédito 895 034 945 431 979 034 845 402
Empresas 3 607 423 3 488 580 2 929 818 1 599 943
Carteira de Retalho Regulamentar 57 156 75 899 76 977 43 083
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 50 041 48 766 48 660 45 237
Créditos Vencidos 540 324 316 057 157 104 559 362
Categorias de Risco Elevado 0 0 0 0
Outros Activos 1 399 679 1 353 836 1 196 323 1 242 650

Operações extrapatrimoniais 2 252 340 2 106 708 2 624 434 2 898 636
Garantias, Avales 1 069 031 1 004 679 1 406 144 1 557 933
Crédito documentário 1 183 309 1 102 029 1 218 290 1 340 704

Total das posiçoes em risco originais 10 116 047 9 144 173 8 407 004 7 465 889

Quadro IV.a Exposição Bruta ao Risco de Crédito

Classes de Risco
31-Dez-2021 31-Dez-2020

 

Sul Centro Total Portugal USA RSA Germany UK Total

Total 8 011 245 341 598 8 352 843 22 43 377 3 711 7 009 43 54 161 8 407 004
Exposições no Balanço 5 386 811 341 598 5 728 409 22 43 377 3 711 7 009 43 54 161 5 782 570
Administrações Centrais e Banco Centrais 7 461 - 7 461 - - - - - - 7 461
Organizações Internacionais - - - - - - - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - - - - - - - -
Autoridades Municipais - - - - - - - - - -
Entidades do Sector Público 232 383 - 232 383 - - - - - - 232 383
Empresas Públicas 154 811 - 154 811 - - - - - - 154 811
Instituições de Crédito 924 873 - 924 873 22 43 377 3 711 7 009 43 54 161 979 034
Empresas 2 929 818 - 2 929 818 - - - - - - 2 929 818
Carteira de Retalho Regulamentar 76 977 - 76 977 - - - - - - 76 977
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 48 660 - 48 660 - - - - - - 48 660
Créditos Vencidos -184 494 341 598    157 104 - - - - - - 157 104
Categorias de Risco Elevado - - - - - - - - - -
Outros Activos 1 196 323 - 1 196 323 - - - - - - 1 196 323

Operações extrapatrimoniais 2 624 434 -                2 624 434 -                 -           -           -           -           2 624 434
Garantias, Avales 1 406 144 - 1 406 144 - - - - - - 1 406 144
Créditos documentários 1 218 290 - 1 218 290 - - - - - - 1 218 290

Milhares de Meticais
Quadro IV.b Distribuição Geográfica das Posições em Risco

00/Jan/00
Moçambique Estrangeiro

Total

Sul Centro Norte Total Portugal USA RSA Germany UK Total

Total 7 679 250 953 490 1 383 462 10 016 202 12 36 154 29 340 12 558 21 780 99 845 10 116 047
Exposições no Balanço 5 433 293 947 107 1 383 462 7 763 862 12 36 154 29 340 12 558 21 780 99 845 7 863 707
Administrações Centrais e Banco Centrais 27 653 - - 27 653 - - - - - - 27 653
Organizações Internacionais - - - - - - - - - - -
Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - - - - - - - - - - -
Autoridades Municipais - - - - - - - - - - -
Entidades do Sector Público 952 604 - - 952 604 - - - - - - 952 604
Empresas Públicas 333 794 - - 333 794 - - - - - - 333 794
Instituições de Crédito 795 190 - - 795 190 12 36 154 29 340 12 558 21 780 99 845 895 034
Empresas 1 794 690 551 754    1 260 978     3 607 423 - - - - - - 3 607 423
Carteira de Retalho Regulamentar 57 156 - - 57 156 - - - - - - 57 156
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 50 041 - - 50 041 - - - - - - 50 041
Créditos Vencidos 22 486 395 354    122 484        540 324 - - - - - - 540 324
Categorias de Risco Elevado - - - - - - - - - - -
Outros Activos 1 399 679 - - 1 399 679 - - - - - - 1 399 679

Operações extrapatrimoniais 2 245 957 6 383        - 2 252 340 - - - - - - 2 252 340
Garantias, Avales 1 062 648 6 383        - 1 069 031 - - - - - - 1 069 031
Créditos documentários 1 183 309 - - 1 183 309 - - - - - - 1 183 309

Quadro IV.b Distribuição Geográfica das Posições em Risco
Milhares de Meticais

31/Dec/21
Moçambique Estrangeiro

Total
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Relatório de Disciplina de Mercado 2021

Milhares de Meticais

(+)Longa (-)Curta (+)Longa (-)Curta (+)Longa (-)Curta (+)Longa (-)Curta

Estados Unidos da América USD 143 479 28 439 -                -                -            -            143 479 28 439
União Europeia EUR 12 558 -                -                -            -            12 558 -             
África do Sul ZAR 29 341 -                -                -            -            29 341 -             
Reino Unido GBP 21 780 -                -                -            -            21 780 -             
Austrália AUD 458 458
Nova Zelândia ND 483 483

207 158 28 439     -                -                - - 208 099 28 439

208 099

Total

Base de Incidência para o Cálculo de Requisitos de Capitais para a Cobertura do Risco Cambial 

PAÍSES DIVISAS
Tipos de Posições

Posições Estruturais e 
elementos deduzidos aos 

Fundos Próprios

Posições não 
Compensáveis Posições Líquidas

 

9. RISCO OPERACIONAL

 

Elementos Contabilísticos (Indicador Relevante)

(+) Juros e Rendimentos Similares

(-) Juros e Encargos Similares

(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital

(+) Comissões Recebidas

(-) Comissões Pagas

(+) Resultados de Operações Financeiras

(+) Outros Resultados Operacionais

Milhares de Meticais

2018 2019 2020

112 570

(+) Juros e Rendimentos Similares 652 223 542 262 686 661

(-) Juros e Encargos Similares 195 051 190 286 283 176

(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital 16 259 17 458 21 293

(+) Comissões Recebidas 51 566 525 899 110 608

(-) Comissões Pagas 2 473 6 139 10 080

(+) Resultados de Operações Financeiras -4 161 5 316 195 052

(+) Outros Resultados Operacionais 86 760 38 982 -7 575

Total de Activos Sujeitos ao Método do Indicador Básico 605 124 933 492 712 783

Descrição
Indicador Relevante 

Requisitos de Fundos Próprios para Risco Operacional

 

 
 

 

repricing  
duration e consiste num cenário de teste de stress correspondente a uma  

Banda Temporal Posição Ponderada 2021

1 - 3 meses                                    (2 008)

3-12 meses                                    14 340 

1-3 anos                                     2 705 

Mais 3 anos                                    (7 918)

Impacto acumulado dos instrumentos sensíveis à taxa de juro 7 119
Fundos Próprios 3 112 210

Impacto da situação líquida/Fundos Próprios 0,23%

ECAI – External Credit Assessement 
Instituitions, nomeadamente, a Mood´s, a Standard & Poor e a Fitch Ratings

compromisso assumido por um terceiro de pagar um determinado montante em caso de incumprimento do mutuário ou da 

Milhares de Meticais

Total 5 433 293 2 502 885 453 772 952 604 51 435 3 960 696
Administrações Centrais e Banco Centrais 27 653 - - - - -
Entidades do Sector Público 952 604 - - 952 604 - 952 604
Empresas Públicas 333 794 200 537 133 249 - - 333 786
Instituições de Crédito 795 190 - - - - -
Empresas 1 794 690 2 159 682 224 972 - - 2 384 654
Carteira de Retalho Regulamentar 57 156 - - - 1 394 1 394
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 50 041 - - - 50 041 50 041
Créditos Vencidos 22 486 142 666 95 551 - - 238 217
Categorias de Risco Elevado - - - - - -
Outros Activos 1 399 679 - - - - -

Qudro V.b Mitigação de Risco de Crédito
31-Dez-2021

Exposição Total 
(Empréstimos e 

locações financeiras)

Exposições com Garantias

Hipoteca de 
Imóvel Comercial

Penhor de 
Equipamento

Garantia do 
Estado

Hipoteca de 
Habitação

Total de exposições 
com garantias

Milhares de Meticais

Total 5 782 570 1 697 498 629 329 232 383 111 718 2 670 928
Administrações Centrais e Banco Centrais 7 461 - - - - -
Entidades do Sector Público 232 383 - - 232 383 - 232 383
Empresas Públicas 154 811 - 153 024 - - 153 024
Instituições de Crédito 979 034 - - - - -
Empresas 2 929 818 1 697 498 372 829 - - 2 070 327
Carteira de Retalho Regulamentar 76 977 - - - 63 058 63 058
Exposições Garantidas por Bens Imóveis 48 660 - - - 48 660 48 660
Créditos Vencidos 157 104 - 103 476 - - 103 476
Categorias de Risco Elevado - - - - - -
Outros Activos 1 196 323 - - - - -

Qudro V.b Mitigação de Risco de Crédito
31-Dez-2020

Exposição Total 
(Empréstimos e 

locações financeiras)

Exposições com Garantias

Hipoteca de 
Imóvel Comercial

Penhor de 
Equipamento

Garantia do 
Estado

Hipoteca de 
Habitação

Total de exposições 
com garantias

8. RISCO DE MERCADO

 
devido a movimentos desfavoráveis no preço de mercado dos instrumentos da carteira de negociação, provocados,  
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Este montante de 950 milhões de 
dólares americanos está dividido em 
três pilares distintos e concretos. As-
sim, como pontapé de saída, o Banco 
Mundial anunciou segunda-feira o de-
sembolso de 300 milhões de dólares 
americanos para reforçar o Orçamento 
do Estado (OE) deste ano de 2022, du-
rante um período de três anos con-
secutivos.

E nos dias seguintes, Idah Z. Pswa-
rayi-Riddihough anunciou outras duas 
novas linhas de financiamento estru-
turantes para o desenvolvimento do 
país, no valor global de 650 milhões 
de dólares americanos, onde 250 mil-
hões de dólares americanos vão para 
o projecto de mobilidade urbana na 
região do Grande Maputo e reabilita-
ção das principais vias de acesso e al-
gumas estradas urbanas, em Maputo 
e Matola, e nas vilas de Boane e Mar-
racuene. Os restantes 400 milhões de 
dólares americanos estão destinados 
para financiar as obras de reabilitação 
de parte da Estrada Nacional Número 
Um (EN1), ou seja, 508km da EN1, no 
quadro dos esforços do Governo de 
ver reabilitada a EN1 na sua extensão, 
criando condições óptimas de como-
didade e transitabilidade e de reforço 
da Unidade Nacional, ligando o Sul e 
Norte do país por estrada.

Intervindo na cerimónia de assina-
tura do acordo de financiamento ao 
Orçamento do Estado, o ministro da 
Economia e Finanças, Max Tonela, fez 
saber que o apoio é destinado a áreas 
sociais como a saúde, educação, pro-
tecção social, bem como o acesso à 
energia e água potável.

“O valor que acabamos de teste-
munhar neste local será alocado ao 
Plano Económico e Social e Orçamen-
to do Estado de 2022 nas áreas já iden-
tificadas para a aplicação do dinheiro, 
mas também será aplicado em forma 
de investimentos em sectores que 
vão assegurar a melhoria de serviços 
prestados à população, como acesso 
à energia e água potável”, disse Max 
Tonela.

Por seu turno, a directora do Banco 
Mundial para Moçambique, Idah Z. 
Pswarayi-Riddihough, sublinhou que 
o financiamento é feito graças aos es-
forços do Governo moçambicano na 
melhoria da transparência do sector 
público.

“O modelo desta doação difere-se 
de todos os outros anteriores pelos 
níveis de transparência exigidos. Por 
exemplo, o desembolso destes fundos 
é feito mediante o alcance de duas 
condições, a conclusão satisfatória 
de acções prévias, ou seja, o alcance 
satisfatório de um conjunto de re-
formas conduzidas pelo Governo e 
a manutenção de um quadro de 
política macro-económica adequado”, 
disse Idah Z. Pswarayi-Riddihough, 
salientando que esta situação não 
é só de Moçambique, pois em todo 
o mundo o BM financia programas 
através de governos, ao mesmo tem-
po que institui mecanismos de moni-
torização e auditoria para garantir que 
os fundos sejam utilizados para os fins 
a que se destinam.

ECONOMIA

Agora é a vez da bonança!
Depois de longos e martirizantes sete anos de suspensão de alguns dos seus empréstimos a Moçambique por 
causa da descoberta de perto de 1,4 mil milhões de dólares de “dívida oculta”, imitando desse modo o Fundo Mon-
etário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BM) está de volta e com muita força, reforçando assim os esforços do 
Governo de Moçambique, liderado pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, de garantir a recuperação 
da economia nacional e melhorar as condições de vida do povo. Com efeito, a directora do Banco Mundial para 
Moçambique, Madagáscar, Comores, Maurícias e Seicheles, Idah Z. Pswarayi-Riddihough, disponibilizou semana 
passada, e numa única sentada, 950 milhões de dólares americanos, que irão sem dúvidas resolver problemas 
concretos do país. 

No âmbito do novo acordo, a in-
stituição financeira fará anualmente 
a monitoria da aplicação dos fundos, 
como forma de garantir a transparên-
cia na gestão do montante. 

FIM DO SOFRIMENTO NA EN1

Entretanto, com o anúncio do de-
sembolso de 400 milhões de dólares 
americanos chegou ao fim o sofrimen-
to na Estrada Nacional Número Um 
(EN1), actualmente caracterizada por 
dificuldades de circulação de viaturas 
de transporte de mercadorias e pas-
sageiros, devido à acentuada degrada-
ção da via em algumas secções, decor-
rente da falta de obras de manutenção 
e ou de reabilitação da principal estra-
da que liga o país do Norte ao Sul.

Com efeito, o Governo moçambi-
cano e o Banco Mundial finalizaram, 
há dias, negociações que culminaram 
com o desembolso de um valor de 
400 milhões de dólares americanos, a 
ser canalizado por via da Associação 
Internacional de Desenvolvimento 
(IDA), para financiar as obras de reabili-
tação da Estrada Nacional Número 1 
(EN1), num percurso de 508km.

A reportagem do PÚBLICO sabe 
que as negociações entre o Governo 
e o Banco Mundial foram antecipadas 
da realização de trabalhos de levanta-
mento dos quantitativos necessários 
para a reabilitação da via, caracteriza-
dos pelas viagens feitas, recentemente, 
pelo ministro das Obras Públicas, Hab-
itação e Recursos Hídricos, via terrestre, 
ao longo da EN1.

De seguida iniciou o processo de 
mobilização de fundos diante dos 
seus parceiros para reabilitar a Estrada 

Nacional Número 1, entre as provín-
cias de Inhambane e Zambézia, e ai-
nda em Cabo Delgado, nos locais mais 
críticos, numa extensão total de 1300 
quilómetros. 

Assim, segundo o anúncio tor-
nado público há dias pelo ministro 
das Obras Públicas, Habitação e Re-
cursos Hídricos, Carlos Mesquita, no 
Programa Cartas na Mesa, da Rádio 
Moçambique, o valor de 400 milhões 
de dólares americanos irá apoiar o 
projecto de estradas seguras para 
uma melhor integração económica de 
Moçambique, cujo objectivo é melho-
rar a conectividade, segurança e resil-
iência climática do sistema rodoviário 
e desenvolver a inclusão social nas 
áreas do projecto. 

No mesmo programa, Carlos Mes-
quita informou que no total serão 
intervencionados cerca 508km de es-
trada, entre os quais Metoro-Pemba 
(94km), na província de Cabo Delgado, 
Gorongosa – Caia Lote 1 (0–84km), 
Gorongosa – Caia Lot 2 (84–168km) 
e Inchope – Gorongosa (70km), na 
província de Sofala, Chimuara; Lote 
1 de Nicoadala (0-88km) e Chimuara 
– Lote 2 Nicoadala (88-176km), na 
província da Zambézia.

IMPACTO DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS NAS INFRA-ESTRUTU-

RAS RODOVIÁRIAS 

Entretanto, nos últimos anos o país 
enfrentou o fenómeno das alterações 
climáticas que gerou impacto nega-
tivo nas infra-estruturas rodoviárias, 
com destaque para a destruição de 
cerca de seis mil e trezentos  quilómet-
ros de estrada pelos ciclones e chuvas. 

Esse facto exige uma reformulação 
dos projectos de construção de estra-
das, entre as quais a EN1 e EN7.

Só no primeiro semestre de 2022, o 
Governo fez saber que Moçambique 
foi fortemente afectado pelo ciclone 
Gombe e pela tempestade Ana, nas 
zonas Norte e Centro do país, inclu-
indo chuvas moderadas, por vezes 
acompanhadas de ventos e descar-
gas atmosféricas que afectaram um 
pouco por todo o país. 

Devido às chuvas excessivas, e pela 
passagem de tempestade e ciclone, os 
caudais dos principais rios aumentam 
de volume e, como consequência, o 
sector de estradas registou a destru-
ição de várias infra-estruturas, com 
destaque para a ponte sobre o Rio 
Revúbuè, N322 – Cruz. N7 (Madam-
ba)/Mutarara/Rio Chire e N/C – Josina/ 
Ntengo Mozi, em Tete. Houve o reg-
isto também da destruição da Estrada 
N1 entre Nicoadala e Namacurra, na 
ponte sobre a estrada N324 - Malei/
Maganja da Costa, na ponte sobre o 
Rio Licungo, N324 Magiga/Malema, 
N325 Pebane/Magiga, N1 Nicoadala/
Lualua, R1115 Munhamade/Cruz., 
R654 R652 Derre/Alto-Benfica, R1100 
Cruz. R1114 (Ile)/Cruz.  N1 (Mucuaba), 
N11 Milange/Frt. Malawi, na província 
da Zambézia.

 Na província de Nampula, as mu-
danças climáticas destruíram a R687 
– Liupo/Namige, R682 – Marcação/
Aube, R686 – Nampula/Corrane, R689 
– Quixaxe/Monapo N104 – Nametil/
Angoche e R689 – Liupo/Quixaxe e 
a R723 – Queta/Nipepe, R657 – Cu-
amba/Etatara R720 – Cuamba/Me-
canhelas, N14 - Lichinga/Marrupa, na 
província de Niassa.

BRT SERÁ UMA REALIDADE

Na segunda linha de financiamento 
colocou à disposição um valor de 250 
milhões de dólares da Associação In-
ternacional de Desenvolvimento (IDA), 
para melhorar a mobilidade e aces-
sibilidade na Área Metropolitana de 
Maputo (AMM). 

Concretamente, os fundos serão 
utilizados para financiar a construção 
do primeiro sistema de transporte rá-
pido de autocarros (BRT) e instalações 
associadas na Área Metropolitana 
de Maputo, abrangendo as cidades 
de Maputo, Matola e a vila de Mar-
racuene; melhoria do acesso aos bair-
ros de baixo rendimento, através de 
melhoramentos nas vias e estradas, a 
construção de infra-estruturas de cir-
culação não-motorizada, bem como 
a facilitação da mobilidade de grupos 
vulneráveis. 

Parte do projecto irá se estender até 
ao distrito de Boane.

“Estou muito satisfeita por termos 
alcançado mais um marco para mel-
horar a vida das pessoas, neste caso 
os habitantes da Área Metropolitana 
de Maputo”, disse a directora do Banco 
Mundial para Moçambique, Madagás-
car, Comores, Maurícias e Seicheles, 
Idah Z. Pswarayi-Riddihough. 

Observou que “esta operação con-
tribuirá, em última análise, para ex-
pandir a oportunidade económica e 
a inclusão social. O deficiente acesso 
a empregos e serviços constitui um 
grande constrangimento à produ-
tividade económica urbana, dificulta 
o potencial de competitividade da 
cidade e é um elemento crítico de 
exclusão social subjacente à pobreza 
urbana”.

Entretanto, o desenvolvimento 
económico da AMM, nas últimas 
décadas, tem sido associado a um rá-
pido crescimento da urbanização e da 
motorização e de uma maior neces-
sidade de mobilidade de pessoas e 
bens. Nesta área, a população cresceu 
rapidamente e espera-se que atinja 
quase 4 milhões de pessoas até 2035, 
o que representa um desafio acrescido 
à mobilidade.

 As actuais deficiências do sistema 
de transportes e a grande distância 
para alcançar oportunidades limitam 
o potencial das economias de aglom-
eração ligadas à concentração da pop-
ulação, das empresas e dos mercados.

 O baixo nível de acesso às oportuni-
dades de emprego limita as oportuni-
dades de mercado dos produtores, 
impede os

investimentos do sector privado, 
através do aumento dos custos e im-
pede as ligações entre mercados. 

 “Este projecto oferece uma aborda-
gem integrada para responder aos de-
safios da mobilidade urbana na AMM 
e apoia os objectivos a longo prazo de 
tornar a área metropolitana mais com-
petitiva, mais verde e  mais resiliente”, 
acrescentou Fátima Arroyo-Arroyo, 
Especialista Sénior de Transportes 
Urbanos do Banco Mundial e líder da 
equipa do projecto.

 “A AMM está agora num ponto 

Sete anos depois da suspensão da ajuda pelo Banco Mundial 
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Banco Islâmico de Desenvolvimento 
defende cooperação que ajude os 

moçambicanos

INSS aprimora SISSMO

O Banco Islâmico de Desenvolvimento defende uma cooperação com Moçam-
bique que gere impacto positivo na vida das populações, assinalando que o país 
africano detém enorme potencial para gerar prosperidade.

O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) vê necessidade de se elaborar ter-
mos de referência que visem a melhoria e consolidação do Sistema de Informação 
de Segurança Social em Moçambique (SISSMO), criado no ano de 2011, no âm-
bito do projecto de modernização e informatização geral do INSS.

Publicidade

de viragem para cumprir o seu poten-
cial de transformação do país.

 Esperamos que esta operação con-
tribua, em última análise, para promover 
mudanças na forma como a cidade está 
a crescer de uma cidade congestionada, 
orientada para o carro, para uma cidade 
verde, resiliente e orientada para as pes-
soas, onde os transportes a pé e público 
estão no centro da visão metropolitana.”

 Esta operação apoiará também o re-
forço institucional e regulamentar dos 
transportes urbanos a nível nacional, met-
ropolitano, municipal e local, e apoiará a 
capacitação do pessoal do sector público 
dos transportes, bem como a profissional-
ização dos operadores formais e informais 
de transportes públicos existentes.

 O projecto tem integradas aborda-
gens inovadoras para catalisar mudanças 
estruturais no sector, incluindo (i) foco 
na digitalização do sector; (ii) integração 
de mulheres e pessoas em situações de 
vulnerabilidade; (iii) integração da partici-
pação do sector privado num programa 
de longo prazo de formalização dos trans-
portes públicos; e (iv) foco na construção 
de capital humano, apoiando a próxima 
geração de líderes de mobilidade urbana 

Falando após um encontro com o min-
istro da Economia e Finanças, Max Tonela, 
realizado há dias em Maputo, o director-
regional do IDB, Issahaq Umar Iddrissu, 
afirmou que “o futuro é muito brilhante 
[para Moçambique], mas temos de olhar 
para projectos que possam beneficiar os 
cidadãos comuns”.

Iddrissu referia-se às perspectivas de de-
senvolvimento de Moçambique, tendo na 
ocasião, avançado que financiamentos em 
infra-estruturas como estradas e energia, 
bem como o apoio às pequenas e médias 
empresas têm potencial para criar benefí-
cios para a população.

O facto foi revelado na cidade da Beira, 
província de Sofala, pela directora de Se-
guro Social do INSS, Hermenegilda Maria 
Carlos, durante a abertura de uma forma-
ção sobre a elaboração dos termos de 
referência do SISSMO, realizada semana 
passada, envolvendo 41 técnicos do INSS, 
em representação das diferentes áreas dos 
serviços centrais e das delegações provinci-
ais do INSS de Sofala, Nampula, Tete, Gaza, 
Inhambane e Maputo.

Com a duração de 5 dias, a formação 
visava munir os funcionários de fer-

em Moçambique.
 “Esta é uma operação centrada nas pes-

soas. A população em geral da AMM ben-
eficiará de uma melhor gestão dos activos 
de transporte urbano. O sector privado é 
outro dos beneficiários do projecto, uma 
vez que irá se beneficiar da melhoria do 
acesso aos atuais centros de negócios e às 
empresas de retalho, o que acabará por 
estimular a actividade económica e o cres-
cimento”, acrescentou Mohammed Ajmal 
Askerzoy, Especialista Sénior em Transport-
es do Banco Mundial e co-líder da equipa 
do projecto.

 O projecto está alinhado com o actual e 
novo Quadro de Parcerias do Banco Mun-
dial com Moçambique em preparação, 
em particular o seu enfoque em acelerar 
a transformação estrutural e fortalecer as 
instituições para uma melhor prestação 
de serviços e um desenvolvimento mais 
sustentável. O projecto está também 
alinhado com o Plano-Director Global de 
Transportes Urbanos para o Grande Ma-
puto (2015-2035), o Plano de Desenvolvi-
mento Municipal do Conselho Municipal 
de Maputo (2019-2023) e o projecto  de 
Estradas Seguras para Melhor a Integração 
Socioeconómica em Moçambique. 

O apoio a sectores transformadores 
dos produtores primários moçambicanos 
visando a adição de valor também é crucial 
para fazer chegar a prosperidade às cama-
das mais carenciadas, acrescentou.

O director-regional do IDB salientou 
que a instituição pretende reforçar as 
suas operações no país, onde já desen-
volve uma carteira de projectos em 
várias áreas.

“Juntos [com as autoridades moçam-
bicanas] queremos encontrar formas de 
acelerar a implementação de projectos 
com vantagens para a população moçam-
bicana”, destacou Issahaq Umar Iddrissu.

ramentas capazes de responder aos 
desafios da instituição, sobretudo na 
componente de elaboração de termos 
de referência para a melhoria e consoli-
dação do SISSMO.

Com a implantação do SISSMO, recorde-
se, os contribuintes, Trabalhadores por 
Conta Própria (TCP), e aqueles que con-
tribuem através da Manutenção Voluntária 
no Sistema (MVS), já não precisam mais de 
se deslocar ao INSS e enfrentar filas para 
entregar declarações, poupando assim 
tempo e recursos.

ECONOMIA
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NACIONAL

GRUPO

82 / 84 309 3410 / 21 471658 - MAPUTO SEDE

Publicidade

O Chefe de Estado disse que aquela 
unidade fabril inseria-se nos esforços 
do Governo, através do Ministério 
da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, no âmbito do programa SUS-
TENTA, que visa o fortalecimento do 
agronegócio em Moçambique, no 
sentido de maximizar e viabilizar a 
cadeia de valor do milho desta região 
do país, bem como materializar o que 
torna a agricultura uma base de de-

Queda de preços estimula investimento 
no agro-processamento do milho 

Está a aumentar a cultura do mil-
ho no país, ao crescer em 30% na 
campanha agrária 2021/2022, se-
gundo anunciou  Filipe Nyusi, de-
pois de inaugurar quinta-feira o 
complexo agro-industrial de pro-
cessamento de farinha de milho, 
na cidade de Nampula. “Moçam-
bique regista, na campanha 
agrária 21-22, um dos maiores 
crescimentos na produção da 
cultura de milho nos últimos 
anos, uma produção de cerca de 
2,4 milhões de toneladas, contra 
1,8 milhões de toneladas do ano 
passado”, revelou o Presidente 
da República, acrescentando que 
no país assiste-se uma queda dos 
preços desta cultura na porta da 
machamba, que se mantém, nes-
ta altura do ano, abaixo dos 11,5 
meticais a nível nacional, e tem 
sido um dos principais factores 
do estímulo ao investimento no 
agro-processamento do milho em 
Moçambique.

senvolvimento e a indústria um factor.
Com uma capacidade de produção 

de 26.400 mil toneladas e de arma-
zenagem fixada em 7.500 toneladas, 
a fábrica dispõe de 3 armazéns que 
respondem às necessidades das linhas 
de produção de 100 toneladas/dia.

Por isso, Filipe Nyusi sublinhou que 
o empreendimento, que custou um 
investimento de 128 milhões de met-
icais, tem capacidade para absorver 
um excedente de produção de cerca 
de 60.000 pequenos produtores dos 
distritos de Rapale, Mecubúri, Mur-
rupula, Meconta, Muecate, Nacarôa e 
Mogovolas.

Na ocasião, o Presidente da Repúbli-
ca referiu que a fábrica ora inaugurada 
é a segunda na província de Nampula 
num espaço de dois anos, depois da 
fábrica de processamento de farinha 
de milho em Malema, em 2021, com 
o financiamento do SUSTENTA, tanto 

para tecnologia como para fomento.
Neste contexto, a Empresa de 

Produtos Alimentares do Norte 
integra 8 mil produtores por inter-
médio de 100 PACE, no âmbito do 

programa SUSTENTA, aludindo que a 
adesão ao programa de fomento irá 
permitir maior controlo do preço de 
matéria-prima e redução do custo de 
produção.

“Esse benefício vai ser transferido 
para o consumidor na compra a 
preços mais competitivos”, explicou.

Ainda de acordo com Filipe Nyusi, 
para além das indústrias de proces-
samento de farinha na província de 
Nampula, de processamento de carne 
na província de Tete, de refinação de 
óleo na província de Niassa está tam-
bém em curso a construção de outras 
indústrias.

O Presidente da República disse que 
trata-se de indústrias para o processa-
mento de produtos agrícolas como 
feijões, arroz e óleos, sendo que vão 
entrar em funcionamento ainda den-
tro do presente ano.

(António César)

Revela Presidente da República

PR visitando supermercado



Público
Segunda-feira 29 de Agosto de 2022

19

Sofala aperta o cerco contra pesca ilegal 
O banco de Sofala acaba de ver 
reforçada a sua capacidade de 
fiscalização, sobretudo contra a 
pesca ilegal, e resposta nas op-
erações de busca e salvamento de 
vidas humanas, em caso de sinis-
tro. Trata-se de uma nova embar-
cação baptizada com o nome de 
“Nguaia”, que em português sig-
nifica “Gaivota”, entregue semana 
passada ao sector do Mar, Águas 
Interiores e Pescas pela Secretária 
de Estado em Sofala, Stella da Gra-
ça Pinto Novo Zeca.

da segurança marítima. 
A secretária de Estado em Sofala 

apelou ao sector para cuidar bem do 
novo meio de modo a durar muito 
tempo.

Zeca afirmou por outro lado que 
como forma de garantir a preservação 
dos recursos pesqueiros, no primeiro 
semestre do ano em curso a província 
realizou várias actividades de fiscaliza-

ção marítima para o controlo e cum-
primento do período de veda e com-
bate ao uso de artes nocivas na pesca.

A governante revelou que pelo me-
nos  2758 quilogramas de camarão 
e outros produtos pesqueiros foram 
apreendidos, por terem sido captu-
rados durante o período de veda e 
defeso, momento que serve para a re-
produção e crescimento das espécies.

NACIONAL

Por outro lado, destacou a  gestão 
criteriosa e económica de recursos 
naturais e ambiente como um factor 
determinante para o alcance do de-
senvolvimento sustentável e inclusivo, 
como base sólida para garantir as ne-
cessidades actuais, mas também das 
gerações vindouras.

“No primeiro semestre do ano em 
curso o sector realizou 333 missões 

de fiscalização, das quais 14 foram 
patrulhas marítimas, que resultaram 
da inspecção de 850 actos de pesca 
diversas e destruição de 211 artes 
de pesca ilegal, a apreensão de 2758 
quilogramas de camarão, entre fresco 
e congelado, e também vários outros 
produtos pesqueiros que foram cap-
turados no mar durante o período de 
proibição”, disse.

Por seu turno, o presidente da As-
sociação dos Armadores de Pesca de 
Moçambique (ASSAPEMO), Mamade 
Sulemane, felicitou o Executivo pela 
aquisição de uma nova embarcação 
que, segundo avançou,  vai impul-
sionar as actividades de fiscalização 
ao longo da costa marítima de Sofala, 
que tem sido alvo de pesca ilegal, so-
bretudo nas noites.

A costa marítima da província de 
Sofala vai do rio Save ao limite com o 
distrito de Chinde, na Zambézia, numa 
extensão de aproximadamente 330 
quilómetros.

Publicidade

Com a entrega da nova embarcação

Maputo - Inhambane       1.100.00 mt
Maputo - Tete                   3.500.00 mt
Maputo - Quelimane        3.500.00 mt
Maputo - Lichinga            6.000.00 mt
Maputo - Nampula           4.500.00 mt
Maputo - Pemba               5.500.00 mt

Av. Karl Max nº 1268 | Telefone: +28 84 491 9701/ 86 582 6303 | Fixo:  +258 21 467870 |
E-mail: Info@etrago.co.mz | Web: www.etrago.co.mz

A ETRAGO, LDA- é uma Empresa do Grupo A, 
profissional  vocacionada no Ramo de 
Transportes Rodoviário de Passageiros, 
Transporte de Carga e Prestação de Serviços de 
Correio, a operar no mercado Nacional e 
Internacional de acordo com as leis que regem o 
mercado de transportes.

Etrago o prazer de viajar bem

JORGE MALANGAZE                                              
Email: jjmalangaze@gmail.com 

Com este meio dotado de tecnolo-
gia de ponta, aparelhos de ajuda, dois 
motores potentes de 150 cavalos para 
uma navegação de oito horas e outros 
dispositivos de segurança, sobe para três 
embarcações que garantem a fiscaliza-
ção da pesca ilegal no banco de Sofala.

Discursando no acto, Stella da Graça 
Pinto Novo Zeca fez saber que a aloca-
ção daquele  meio  consolida os esfor-
ços do Governo sobre a necessidade 
de dotar o sector da pesca de equi-
pamentos, de modo a assegurar uma 
presença permanente e uma resposta 
rápida e eficaz aos crescentes desafios 
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DESPORTO

Comiche Júnior herda contas esvaziadas
Eneas Comiche Júnior, eleito presidente da Federação Moçambicana de Patinagem (FMP), em Assembleia- Geral, em 2020, mas que só em Maio deste ano viria a ser investido ao cargo, devido 
a embargo judicial, concedeu uma entrevista ao PÚBLICO, na qual abordou vários assuntos relacionados com a instituição que dirige. Na entrevista, o presidente da federação foi a tempo de 
recordar que, quando ascendeu ao cargo, encontrou as contas totalmente esvaziadas, o que lhe obrigou a ter que despender o seu próprio dinheiro para assegurar o funcionamento da agre-
miação. Siga a entrevista.

zar. Visitei as associações provinciais na 
cidade de Maputo, Nampula e Queli-
mane. A gora estou a trabalhar com os 
dirigentes desportivos nas províncias, 
num projecto de massificação da mo-
dalidade. Mas para isso temos que le-
galizar as associações desportivas nas 
províncias que ainda não possuem 
estas agremiações. 

JP: Falou do projecto de massifi-
cação da modalidade. Como é que 
o mesmo se irá operacionalizar?

ECJ: Tive dois encontros com ges-
tores do Ministério da Educação e De-
senvolvimento Humano. O objectivo é 
estudar formas de introduzir a patina-
gem no sistema de ensino. É um projec-
to desafiante porque precisaríamos de 
preparar todos os professores de edu-
cação física em diversas modalidades, 
contudo, o projecto terá que obedecer 
às especificidades de cada província.

 Se Nampula tiver habilidades em 
patinagem, vamos capacitá-los neste 
sentido. Temos o objectivo de aumen-
tar o número de praticantes, mas para 
tal é preciso que tenhamos condições 
para a sua prática. 

JP: Em que nível está a prepara-
ção dos atletas que vão participar 
nos campeonatos internacionais?

ECJ: Neste momento não temos 
condições de realizar treinos para a 
selecção porque não temos campo. A 
selecção está a fazer jogos de treino no 

pavilhão anexo do Estrela Vermelha, 
pois o pavilhão principal do clube pre-
cisa de ser reabilitado. O pavilhão do 
Desportivo de Maputo também não 
está em perfeitas condições e já se fez 
um levantamento do que é necessário 
para viabilizar a reabilitação.

JP: E o que está a fazer a Federa-
ção Moçambicana de Patinagem 
para a reabilitação desses campos?

ECJ: Nós como federação estamos 
à procura de parceiros para reabilitar-
mos os campos, e penso que estamos 
num bom caminho. Algumas empre-
sas já manifestaram interesse de nos 
ajudar. Nós não queremos dinheiro, 
queremos que as empresas paguem 
directamente às companhias que vão 
executar as obras.

Por exemplo, para o caso de equipa-
mentos já identificamos empresas na 
África do Sul e Portugal para a compra 
de material desportivo.

JP: Quais são as linhas-mestras 
do seu manifesto eleitoral?

ECJ: São quatro anos do mandato 
que iniciamos em Maio passado. 
Um dos pontos-chave é criarmos 
condições para haver associações 
provinciais em todo o país. Neste mo-
mento só temos três associações. O 
nosso objectivo é que tenhamos onze 
associações em todo o país, sendo 
uma para cada província.

Temos que construir infra-estruturas 

para os praticantes. Estamos a equa-
cionar trabalhar com os municípios na 
construção de pavilhões multiuso. Que-
remos formar mais treinadores e árbitros.

Como sabe, nós não temos sede, 
somente o gabinete emprestado no 
Zimpeto. Normalmente temos tido 
dificuldades para nos reunirmos no 
final do dia no Zimpeto, devido à dis-
tância porque todos nós trabalhamos. 
Ainda neste mandato queremos con-
struir a nossa própria sede, por mais 
que seja algo pequeno. 

JP: Podemos assumir que as 
eleições que culminaram com a sua 
eleição foram meio turbulentas, 
pelo facto de ter ficado muito tem-
po sem tomar posse?

ECJ: Isso pertence ao passado. Nós 
temos de olhar para o futuro. A acção 
submetida ao Tribunal era contra a 
Federação Moçambicana de Patina-
gem e alegava irregularidades no pro-
cesso eleitoral. Mas a decisão do Tribu-
nal provou o contrário, por isso fomos 
investidos em Maio para um mandato 
de quatro anos.

JP: O que alegava Nelson Costa 
na sua queixa ao Tribunal?

ECJ: Alegava violação do regula-
mento no processo de votação. Su-
cede que dos dez membros funda-
dores, dois morreram e ficaram oito 
que representam três associações 
provinciais. Então, dos onze votos em 
causa tive oito. Está claro que foi uma 
vitória esmagadora. 

Pelo que ouvi dizer, eles queriam 
que se legalizasse algumas associa-
ções, mas por mais que tivessem sido 
legalizadas não teriam nenhum efeito 
nos resultados obtidos.

JP: Quem ficou prejudicado com 
isso?

A meu ver foi algo de má-fé porque 
fez-nos perder tempo, e quem ficou 
prejudicado nesse processo foi a 
própria modalidade. Veja que agora 
estamos a correr contra o tempo para 
garantir a participação da selecção 
nacional no Africano e Mundial. Se 
tivéssemos tomado posse há um ano 
e meio teríamos tido muito tempo 
para buscarmos os fundos que pre-
cisamos para organizar as provas. 

JP: Como é que está a sua relação 
com Nelson Costa?

Federação Moçambicana de Patinagem escangalhada

ECJ: Alguns apoiantes da outra 
lista estão a trabalhar comigo, dando 
ideias... Tenho estado com eles nos 
treinos. Temos uma boa relação, o 
próprio candidato derrotado é que 
desapareceu. Nunca mais o vi no seio 
da patinagem.

JP: Como é que estão os prepara-
tivos para os campeonatos que se 
avizinham?

ECJ: Já começamos com os trabalhos 
e já identificamos o seleccionador nacio-
nal, mas não julgo conveniente avançar 
nome neste momento. É um professor 
de formação. Tem muita experiência e 
gosta muito de Moçambique. Então, 
será uma mais-valia para a nossa se-
lecção. O novo treinador vai trabalhar 
com o nosso director-técnico, Lucas 
Cossa, que é treinador de guarda-redes. 

Estamos a negociar com algumas 
pastelarias para fornecer lanche aos 
atletas durante os treinos.

JP: Está a dizer que o futuro trei-
nador ainda não está contratado? 

ECJ: Ainda não o contratamos, mas 
já temos a sua documentação, inclu-
indo o CV. Conversamos com ele em 
Portugal e estamos a preparar tudo 
para quando chegar a Maputo assinar 
o contrato. 

Ele vem agora para assumir a se-
lecção para o Mundial da Argentina, 
mas também queremos que o técnico 
continue para trabalhar com as cama-
das jovens.

JP: Acha que os treinos decorrem 
no ritmo desejado?

ECJ: Sim, estamos a ter treinos de 
campo e físicos.

JP: Qual é o objectivo de Moçam-
bique nessas competições interna-
cionais?

ECJ: Obviamente que no Africano é 
conseguir ocupar os lugares cimeiros, 
embora com o início tardio dos treinos. 
Vamos contar com atletas que jogam 
a nível internacional. Temos bons atle-
tas e bastante rodados.

JP: Estaria ou não garantida a ida 
ao Africano e ao Mundial? 

ECJ: Estamos a trabalhar para isso. 
Haverá dinheiro para a selecção par-
ticipar nesses eventos desportivos.

 RAUL SIVE                                                          
Email: siveraul2020@gmail.com

Jornal Público (JP): Em primeiro 
lugar gostaria de saber o que lhe 
levou a concorrer à presidência da 
Federação Moçambicana de Pati-
nagem? 

Eneas Comiche Júnior (ECJ): Al-
guns praticantes de patinagem contac-
taram-me para concorrer à presidência 
da federação, a maior parte dos quais 
fizeram-no por estarem insatisfeitos 
com o estágio actual da modalidade. 
Eles queriam alguém que entendesse 
de gestão e que não fosse antigo atleta. 
E eu como tenho experiência da banca 
julgaram ser a pessoa ideal na presidên-
cia da federação.

Devo dizer que o meu elenco é 
composto por pessoas que conhecem 
bem a patinagem.

JP: Além de ter experiência 
bancária tem alguma paixão pela 
patinagem?

ECJ: Eu pessoalmente sempre me 
simpatizei com o desporto, em particu-
lar a patinagem que tem conquistado 
vários prémios. Tenho amigos ango-
lanos e sempre que falamos das mel-
hores modalidades de cada país desta-
co sempre a patinagem e o atletismo, 
esta última por causa de Lurdes Mutola.

Outro motivo é que o meu filho foi 
praticante de hóquei, treinou no Des-
portivo de Maputo, na altura treinado 
pelos irmãos Pimentel.

JP: Recentemente fez um périplo 
pelas províncias para interagir com 
os dirigentes desportivos. Em que 
situação está a patinagem nesses 
locais?

ECJ: Ainda não temos associações 
provinciais em todo o país. Neste mo-
mento temos três legalmente consti-
tuídas, na cidade de Maputo, Nampula 
e Quelimane.

Estive na Beira e conversei com al-
guns atletas e dirigentes desportivos, 
incentivei-lhes a criar associações pro-
vinciais para dinamizar a modalidade 
em Sofala. 

JP: De Maio a esta parte passam 
três meses do seu reinado. Que bal-
anço faz? 

ECJ: Penso que é positivo, apesar de 
ainda termos muito trabalho por reali-

• Processo no Tribunal visava prejudicar a patinagem  

Eneas Cumiche Jr.
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que as outras modalidades que estão 
a aparecer também devem ter um 
apoio maior. É impossível vivermos 
de apoio das empresas, pois os ma-
teriais desportivos são caros, por isso 
entendo que temos que ter o apoio 
do Governo. 

JP: Como é que olha para os 
clubes nacionais, sob ponto de vista 
de estruturação desportiva?

ECJ: O ideal é que os clubes tenham 
todas as modalidades, entretanto é 
preciso perceber que não existem 
condições para tal. Os clubes que nos 
deram alegria aqui no país sempre 
tiveram apoio de empresas públicas. 
Veja que os melhores anos do Max-
aquene foram quando a LAM injec-
tava dinheiro. 

Se for a ver, vários jogadores do 
Maxaquene foram trabalhadores da 
LAM, o mesmo aconteceu com o Fer-
roviário de Maputo, com patrocínio 
dos CFM.

JP: Um dos grandes “calcanhares 
de Aquiles” no desporto é a falta de 
material para a prática da modali-
dade no país. Como está a patina-
gem?

ECJ: Nós temos recebido muito 
material de amigos, por exemplo 
temos amigos em Portugal que nos 
mandam materiais de patinagem de 
segunda mão. Outros amigos estão 
em Londres e sempre nos enviam ma-
teriais desportivos. Mas o que nós que-
remos é que no futuro não dependa-
mos de ajudas, mas que a federação 
possa comprar material novo para os 
jogadores.

JP: Que legado pretende deix-
ar na federação, sob ponto de vista 
competitivo?

ECJ: Para chegarmos a esse estágio 
primeiro temos que ter mais torneios 
internacionais. Como sabe, é respon-
sabilidade da Federação Moçambi-
cana de Patinagem organizar torneios 
internacionais e nacionais. Aqui no 
país quem organiza os torneios é a As-
sociação de Patinagem da Cidade de 
Maputo.

Nós pretendemos organizar torneios 
regionais e outro envolvendo atletas 
que não fazem parte da região da 
África Austral, mas para tal precisamos 
ter infra-estruturas com dimensões 
internacionais. Esses torneios, além de 
contribuir para o desenvolvimento do 
desporto, vão dinamizar a nossa econo-
mia, pois vão movimentar turistas. 

Queremos elevar cada vez mais o 
nome de Moçambique, actualmente 
fazemos parte das oito melhores se-
lecções do mundo.

JP: Há uma questão que tem es-
timulado um debate na sociedade, 
no concernente à alocação de fun-
dos para as modalidades. Aqui, 
há quem entende que o Governo 
devia dar um tratamento igual às 
modalidades. Qual é o seu entendi-
mento? 

ECJ: Assumi há pouco tempo o 
comando da patinagem. Ainda não 
recebi nenhum apoio do Governo 
para poder comentar com proprie-
dade. Mas sei que as modalidades pri-
oritárias recebem mais apoio porque 
são modalidades de massas, e isso 
é indiscutível. Porém, o que acho é 

Medalhistas premiados 
A Montepuez Ruby Mining Limitada (MRM) galardoou há dias, na capital do país, os atletas moçambicanos que 
ganharam medalhas nos jogos da Commonwealth-2022, recentemente realizados em Londres, na Inglaterra. 
Trata-se de Alcinda Panguana, Rady Gramane e Tiago Muchanga, atletas moçambicanos que trouxeram alegria 
para Moçambique, ganhando medalhas nos Jogos da Commonwealth-2022, disputados em Birmingham, Reino 
Unido, com um montante de 100.000 meticais cada um.

A MRM reconhece o esforço e dedi-
cação destes talentosos atletas que, 
mesmo diante das dificuldades que 
o país enfrenta, carregam orgulhosa-
mente a bandeira de Moçambique 
para o mundo ver.

"Este gesto da MRM mostra a 
grande alegria e orgulho pelo sucesso 
alcançado. Esperamos que, ao darmos 
este pequeno sinal do nosso apoio, 
não só estejamos a reconhecer os 
seus esforços pessoais, mas também a 
inspirar futuros atletas. Não podemos 
ignorar estes êxitos, porque os atletas 
mostraram, de novo, que sempre que 
vão a uma competição é medalha 
garantida”, disse o Presidente do Con-
selho de Administração (PCA) da Mon-
tepuez Ruby Mining, Samora Machel 
Júnior, na cerimónia de premiação. 

O PCA da MRM acrescentou que 
“porque todas as medalhas foram 
conquistadas por atletas da Federação 
Moçambicana de Boxe (FMB), a MRM 
decidiu, além dos 100 mil meticais des-
tinados a cada um dos lutadores, canali-
zar à federação um montante de 50 mil 
meticais, pelos esforços feitos nas com-
petições de alto nível. Além destes, di-
rigimos uma quantia de 35 mil meticais 
ao treinador Lucas Sinoia, um dos líderes 
desta revolução no boxe nacional”.

Por sua vez, o Presidente da Fed-
eração Moçambicana de Boxe, Gabriel 
Júnior, disse que "é com enorme sat-
isfação que recebemos esta distinção 
por parte da MRM. Isto mostra que o 
nosso esforço não tem sido em vão. 

Em nome dos nossos atletas, dos nos-
sos campeões e da família do boxe, 
queremos endereçar o nosso muito 
obrigado à empresa MRM. Nós con-
tinuaremos a fazer a nossa parte para 
levantar a bandeira de Moçambique". 

Em nome do Governo, o Secretário 
de Estado do Desporto, Carlos Gil-
berto Mendes, agradeceu a iniciativa 
da MRM, tendo sublinhado que “nós 
acreditamos que esta premiação é a 
primeira de muitas que se vão seguir 
para homenagear os nossos atletas, 
os nossos técnicos e a nossa equipa 
da federação. A MRM é a primeira em-
presa moçambicana que já avançou 
com o reconhecimento dos atletas 
que estiveram nos Jogos da Com-
monwealth-2022”. 

Rady Gramane e Tiago Muchanga 
saíram dos Jogos da Commonwealth 
com medalhas de prata, sendo que Al-
cinda Panguana conquistou o bronze. 

Entretanto, sobre a MRM, sabe-se 
que é uma empresa moçambicana 
que opera no depósito de rubis de 
Montepuez, localizado no nordeste de 
Moçambique, na província de Cabo 
Delgado, cobrindo aproximadamente 
33.600,00 hectares. Acredita-se que 
seja o depósito de rubis mais recente 
descoberto no mundo.

No âmbito da sua responsabilidade 
social já forneceu duas clínicas de 
saúde móveis, para apoiar 10 comu-
nidades no posto administrativo de 
Namanhumbir, que anteriormente 

dependiam de uma única instalação 
de saúde, construiu uma enfermaria 
ambulatória para o Centro de Saúde 
de Namanhumbir. 

Também construiu três escolas 
primárias com 13 salas de aula e seis 
casas para professores (em Nanune, 
Mpene e aldeias de Nseue); reabilitou 
uma escola primária com cinco salas 
de aula, na aldeia de Nanune, pro-
porcionando uma capacidade com-
binada de 2.000 alunos. Estabeleceu 
igualmente nove associações de agro-
pecuária, que beneficiam mais de 400 
agricultores locais, através de forma-
ção de competências, melhoria de 
sementes, fornecimento de pesticidas 
e equipamento agrícola, melhorando 
o rendimento em 200%. 

Dois destes projectos são de 
produção de frangos, proporcionando 
uma fonte de rendimento regular para 
as mulheres, com 50.000 frangos pro-
duzidos desde o início, em 2016.

Paralelamente, lançou um pro-
grama de formação profissional de 
sete  anos, destinado a dotar 2.100 
membros da comunidade de com-
petências profissionais, para melhorar 
a sua empregabilidade e capacidade 
de criar emprego por conta própria; 
abriu 12 furos de água potável e reabili-
tou mais quatro, em diferentes aldeias, 
tendo sido premiada com as Melhores 
Práticas de Responsabilidade Social 
pelo Governo de Cabo Delgado, em 
2017. Aliás, a MRM foi distinguida 
como a maior contribuinte da provín-
cia de Cabo Delgado, em 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 e 2019. 

Também foi reconhecida como um 
dos principais contribuintes em 2021. 

Publicidade

JP: Considera que o povo apoia a 
patinagem?

ECJ: O povo apoia sim! Eu vi isso 
quando ganhamos. A sociedade re-
conhece que esta é uma das modali-
dades que traz prémios ao país. Agora, 
no dia-a-dia no campo é diferente, 
porque mesmo que os jogos sejam 
grátis a população não vai assistir. 

Pretendemos tornar a patinagem 
numa modalidade atractiva. Vamos 
trabalhar com algumas empresas para 
oferecer  brindes ao público que vai ao 
campo.

JP: Como é  que encontrou 
as contas bancárias da federação?

ECJ: Encontrei algum dinheiro, embo-
ra muito pouco que não deu para fazer 
nada. Neste momento está a ser feita 
uma auditoria às contas da federação. 

JP: Disse que encontrou a federa-
ção sem dinheiro. Como é que está 
a funcionar até hoje?

ECJ: Nós estamos a custear as 
despesas com o nosso dinheiro, 
porque não encontramos nada na 
federação e nem começou a entrar 
dinheiro.

JP: Vem aí a Assembleia-Geral da 
federação, a realizar-se ainda este 
ano. Quais são os pontos a ser dis-
cutidos?

ECJ: Vamos realizar a Assembleia-
Geral para mudar alguns pontos nos 
estatutos que estão desactualizados. 
Também vamos debater em torno 

das condições para a adesão de novos 
membros.
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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)

CULTURA
Segunda-feira 29 de Agosto de 2022

Era digital desafia fotógrafos mocambicanos

"Virgem Margarida" no Scala 

Se fotografar é acima de tudo a arte de escrever imagens com luz; é eternizar momentos, sorrisos e lágrimas, e uma maneira de expressar o que uma 
pessoa vê ou sente, nos dias que correm, sobretudo com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, incluindo o poder dos smart-
phones, os profissionais da área se vêem desafiados e chamados a inovar e criar para sobreviver.

O Cine-Teatro Scala, em Maputo, iniciou semana passada o ciclo de 
exibição, todas às quintas-feiras, de filmes nacionais, africanos e inter-
nacionais, para os amantes da sétima arte. Na quinta-feira passada foi 
exibida a longa-metragem moçambicana "Virgem Margarida", dirigida 
por Licínio Azevedo.

O objectivo desta iniciativa é promov-
er e dinamizar a oferta de programação 
cinematográfica a todas as camadas 
sociais moçambicanas, com bilhetes 
no valor de 200MT e 100MT para estu-
dantes. O ciclo levará o cinema nacional, 
africano e internacional a amantes da 
sétima arte todas as quintas-feiras, no 
Cine-Teatro Scala, em Maputo. 

“Virgem Margarida”, do realizador 
moçambicano-brasileiro Licínio de 
Azevedo, lançado em 2012, é uma co-
produção entre Moçambique, Portugal 
e França, e foi filmado em Maputo e em 
florestas do Centro do país, entre Abril e 
Maio de 2010. 

A produção contou com uma eq-
uipa técnica e artística proveniente de 
Portugal, Angola e África do Sul, com 
uma importante componente local. 
Dez actrizes principais, todas moçambi-
canas, algumas actuando pela primeira 

mentos que os profissionais precisam 
de conhecer para fazer a diferença. 

Inácio Pereira, fotojornalista do Jor-
nal Domingo, que também tomou 
parte do evento como orador, recon-
hece que a era digital é uma realidade 
e veio desafiar os profissionais da área.

Mesmo assim diz não se sentir intimi-
dado e aponta a necessidade de espe-
cialização como uma estratégia para 
responder aos desafios do momento. 

“Há muitos que querem ser fotógra-
fos profissionais mas não conseguem 

vez em cinema, um único actor princi-
pal, fazem parte do elenco, junto com 
150 figurantes mulheres. 

Trata-se de uma ficção baseada em 
factos reais. Passa-se no período logo 
a seguir à Independência de Moçam-
bique (1975/76), em pleno ambiente 
revolucionário que caracterizava a ép-
oca, quando os vitoriosos combatentes 
da guerra anticolonial assumiram o 
controlo do país e chegaram às cidades, 
cheios de boas intenções, querendo 
transpor para o “corrompido” meio 
urbano a experiência colectivista im-
plantada nas zonas rurais que geriam 
durante a guerra. 

O filme foi premiado em diversos fes-
tivais de cinema internacionais, tendo 
recebido o Prémio do Público e a Men-
ção Honrosa no Festival de Amiens e 
o título de Melhor Filme no Festival de 
Montreal.

“Temos hoje muitas instituições 
que têm gabinete de comunicação e 
imagem, e lá tem pessoas que fazem 
fotografia, contudo, não agregam 
nenhuma formação técnica que lhes 
qualifique como fotógrafos ou que 
lhes ajude a fazer melhor no seu trab-
alho”, deplorou.

O mesmo cenário, referiu Pereira, 
é encontrado nos jornais e revistas 

ou desistem pelo caminho por falta de 
especialização. E esta especialização 
busca-se na formação e na investigação 
permanente sobre as novas técnicas de 
fazer fotografia no mundo actual. É pre-
ciso fazer algo na carreira”, disse. 

Relativamente ao estágio actual da 
fotografia moçambicana, Inácio Pereira 
considera de frustrante o que tem pres-
enciado no exercício da profissão.

moçambicanos onde as fotografias 
encontradas deixam muito a desejar e, 
como consequência, estes periódicos 
perdem a qualidade. 

“Para ser um bom fotógrafo, pri-
meiro tem que gostar e depois apre-
nder a fotografar, porque a fotografia 
moçambicana tem estilo e marca 
próprios, que embora haja transforma-
ções, como as digitais, nunca morrem”, 
disse Inácio Pereira.

Em relação aos fotógrafos free 
lancers ou liberais, Tomás Cumbane, 
representante da Associação Moçam-
bicana de Fotografia, disse que este é 
diferente pois abraça a área por opção.

“Este indivíduo não é um profissional 
da fotografia. Ele faz muito mais que tirar 
fotografia. Procura proposta de trabalho, 
propõe trabalho, faz projectos e corre 
atrás das coisas. Sabemos que o Centro 
de Formação Fotográfica está sempre 
a formar fotógrafos e o nosso mercado 
de emprego não consegue absorvê-los, 
entretanto, as pessoas optam por este 
caminho”, referiu Tomás Cumbane.

Mesmo assim, Cumbane acredita 
que os free lancers têm oportunidade 
no país, devendo para isso apostar na 
formação para responder aos desafios 
do mercado, cada vez mais agressivo e 
exigente.

ATALIA CAVELE                                                 
Email: caveleataliasilva@gmail.com

É que com era digital em que o 
mundo se encontra, e Moçambique 
não constitui uma ilha, para os profis-
sionais da fotografia muitos são os 
desafios que se lhes colocam, porque, 
como se depreende, qualquer pessoa 
com um celular de boa qualidade, por 
exemplo, pode fazer registos de vários 
momentos da vida profissional, social 
e por aí em diante. 

Foi na perspectiva de despertar os 
profissionais dos desafios colocados 
pela era digital que o Instituto Nacional 
das Indústrias Culturais e Criativas or-
ganizou, há dias, no quadro das celeb-
rações do Dia Mundial da Fotografia, 
assinalado no dia 19 de Agosto, um 
workshop com vista a discutir o estágio 
da fotografia em Moçambique.

O evento juntou profissionais da 
fotografia e formadores da área. Um 
deles é Basílio Muchate, fotógrafo e 
professor no Centro de Formação 
Fotográfica de Moçambique, que con-
sidera de gratificante saber que a foto-
grafia é reconhecida a nível mundial, 
particularmente por já ser prática no 
país celebrar-se a data.

 Para ele, a fotografia é uma 
memória visual, entretanto, reconhece 
o desenvolvimento das tecnologias de 
informação e comunicação, ou seja, 
o mundo digital constitui um desafio 
para os profissionais. 

Nessa perspectiva, Basílio Muchate 
fez saber que a fotografia tem muitas 
especialidades e incorpora vários ele-
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CARMEN MIRANDA: BANANAS IS MY BUSINESS

BRAGON BALL SUPER: SUPER-HERÓIS 

Inserido na abertura oficial do 13º 
Festival Kugoma – Fórum de Cinema 
Moçambique, teremos Nayola, do 
realizador português José Manuel Ri-
beiro, cujo argumento foi escrito por 
Virgílio Almeida e baseado na peça A 
Caixa Preta, de Mia Couto e José Edu-
ardo Angualusa.

É uma história que atravessa três 
gerações de mulheres, tendo a 
guerra civil de Angola como pano 
de fundo. Uma mulher, Nayola, vai 
para o interior de Angola durante 
a guerra pós-independência, em 
busca do marido que foi dado como 
desaparecido em combate. Ao mes-
mo tempo no presente, a sua filha e 
sua mãe, que vivem sozinhas, uma 
noite têm a sua casa invadida por 
um intruso mascarado. Esse person-
agem que parece ser um ladrão tem 
a sua origem revelada no decorrer 

Depois do CCBM nos ter brindado 
com personalidades que cantaram o 
Brasil (e ainda cantam), tais como a du-
pla Caetano Veloso e Gilberto Gil, agora 
chegou a vez das senhoras mostrarem o 
seu encanto. Carmen Miranda: Banan-
as is my Business, de Helena Solberg, 
conta a extraordinária história da estrela 
brasileira que conquistou a imaginação 
e o coração do mundo. Carmen Mi-
randa, nascida em Portugal e criada no 
Brasil, foi uma artista de imenso talento. 
Já famosa na América do Sul, em 1939 é 
descoberta por Lee Schubert que a leva 
para os EUA, onde tornou-se "The Brazil-
ian Bombshell". Carmen Miranda per-
manece como a mais famosa brasileira 
a conquistar as telas do cinema. No 
entanto, para os norte-americanos era 

Desde a estreia da adaptação em 
anime do mangá Dragon Ball de 
Akira Toriyama em 1986, a Toei Anima-
tion produziu dezanove filmes basea-
dos na franquia: quatro baseados no 
anime original e quinze com base na 
série posterior Dragon Ball Z. Este que 
agora estreia entre nós marca o 21º 
filme da série e foi realizado por Tetsuro 
Kodama.

A trama começa com a revelação 
de que o exército da Fita Vermelha não 
foi extinto, apenas passou a operar 
por baixo dos panos usando como 
fachada uma empresa farmacêutica. 
Magenta, o actual presidente e filho do 
Comandante Red, sonha em dominar 
o mundo com a ajuda de andróides, 

da história. É a história de três pes-
soas que não se conhecem, mas no 
final liga-se à busca de Nayola pela 
história de seu marido. Três gerações 
de mulheres foram atormentadas 
pela guerra, Lelena (a avó), Nayola 
(a filha) e Yara (a neta). O passado e 

mais conhecida como uma figura cari-
cata que carregava uma enorme pilha 
de bananas e outras frutas na cabeça. 
O filme tenta resgatá-la dessa trama, 

e para isso recruta o Dr. Hedo, neto 
do vilão Dr. Maki Gero. As referências 
ao passado, felizmente, são ilustradas 

o presente se entrelançam. Décadas 
depois, o país finalmente está em 
paz, mas Nayola não voltou. Yara se 
tornou numa adolescente rebelde e 
uma cantora de rap subversiva.

Em exibição no CCFM, dia 01, às 
19:00 horas

devolvendo-a o que há de mais funda-
mental: sua identidade.

Em exibição dia 01, no CCBM, às 
18 horas 

com trechos redesenhados do anime 
original.

Em exibição na Nu Metro

Nos Limiares Da Morte(10)

VAKITHY NYAMBUWE

   VOA DE LENDAS E MITOS

O Sr. Saraiva foi questionado, pre-
cisamente estando da zona em refer-
ência. É neste intervalo onde se despe 
gradualmente dos sentimentos, praz-
eres e o gozo da vida terreno. Entretan-
to, faz-se saber que existe muitíssimo 
restrita a probabilidade, que quase 
reduz-se a inexistência, de os reaver. 
Todavia, todo o cenário passa sobre o 
olhar de um ser tão gentil que ostenta 
configuração fisiológico humana de 
vestes de túnicas de uma única cor 
branca e tão cintilante situado na outra 
margem, mas vê-se que é vivente 
daquele mundo.

Na conclusão de despir, então, a 
figura referida, de mãos abertas, com 
semblante sorridente locomovia-se 
aproximando o espaço de ninguém 
para a recepção do Homem. E no 
momento de encontro abraça-o 
sinalizando as calorosas boas vindas. 
Pelo regresso estavam de mãos da-
das e ao passar a linha que limita as 
duas partes, o Homem desliga-se 
totalmente da interligação com o 
mundo terreno, que é a saída da alma 
no corpo fisiológico, automatica-
mente perde-se a condição de mas-
culinidade, feminidade e a nível de 
vestuário e atitudes, e em restituição 
adquire-se de tudo igual do acolhe-
dor e toma o estatuto de defunto. É o 
momento contraste percebido pelos 
terrenos que afirmam que o fulano 
morreu. Porque na terra entre os fa-
miliares vêem que o corpo está isento 
de força anímica, de sentimento, nem 
qualquer reacção. 

Doravante, pelo comando dessa 
dádiva, o padecente antecedia a 
chegada do acolhedor da alma, 
então o velho tinha a ousadia de 
gozar o privilégio entre os membros 
da sua família, escolhia o herdeiro da 
sua herança. E dispunha do tempo 
suficiente de organizar o discurso de 
ditar as linhas das orientações e re-
gras de viver como queria sobre a sua 
família, após a sua morte. Comparati-
vamente, vejamos a visão e vontade 
do Isaque sobre o seu preferido filho 
para ser herdeiro da bênção que era 
o Iseu:

“(…) Que repare, de facto estou 
velho, pese embora sem saber o 
dia da minha morte (…) Entretanto, 
tome tuas armas, que vá à caça e 
traga-me o animal, pelo qual farás a 
preparação do guisado, cujo molho 

trarás a mim, que tanto gosto e, após 
eu tomar, então, a minha alma pro-
cederá a bênção a ti, antes do meu 
apartamento físico entre vós”. Génese 
27: 2-4 

Atenção, tudo que o Homem 
perde na linha intermediária não é 
como tal, mas sim são conservados 
antecedido de registos ao seu cor-
respondente. No dia que os terre-
nos precisarem de um período de 
revivência, os mortos são solicitados 
pelos serviços ditos nos outros artigos 
cujo desempenho é do nyamusoro. 
Pois, este em trance viaja até onde os 
defuntos vivem de baixo da terra. E 
quando o defunto recebe a chamada 
dirigia na mesma zona do meio. E 
readquirem as atitudes, os sentimen-
tos... Ao subir à terra não perde tempo 
de dirigir-se ao túmulo onde o seu 
corpo foi depositado, pois já sabe que 
foi transformado em pó esmagado 
na responsabilidade do tempo, 
então, desloca-se directamente à 
encarnação ao corpo físico do nya-
musoro. Se a alma for masculina e o 
corpo encarnado for da nyamusoro 
(em regra senta-se no chão), então 
não vai sentar-se na condição duma 
mulher, mas sim como homem que 
era. A alma ter-se-á em conta que está 
encarnada a uma mulher, assim, para 
poder sentar-se condignamente, 
ajeitará as capulanas pegando-as de 
maneiras que não suscitem nenhum 
transtorno de imoralidade. 

Deste modo, sentar-se-á na 
condição de homem, que é de coxas 
erguidas de ângulo apropriado. Se 
desta vez for encarnado o homem 
pela alma duma mulher, coinci-
dentemente o curandeiro não faz o 
seu trabalho de calças, mesmo que 
tenha, fica oculta de capulanas de 
serviço. Então, vai sentar-se de coxas 
bem juntinhas. E os terrenos que con-
heceram a pessoa pertencente a esta 
alma encarnada reconhecem pelas 
atitudes.  

É afinal o momento sacro em que 
a alma solitária da vítima ou a congé-
nere do feiticeiro entra no período de 
transição, para depois ser transferida 
pela morte do corpo terreno para esta 
obter acesso de entrar no mundo dos 
defuntos. Entretanto, atribui-se de mo-
mento sagrado o intervalo indetermi-
nado entre, a partir no instante percep-
tível de sinais pelo Homem, que seja 
por instinto a presença da sua morte, 
até à sua consumação. Momento 
sagrado pelo facto de tudo dito pelo 
Homem da dimensão referida como 
orientação naquele período não tem 
tido falhas. 

Que apreciamos o discurso do 
Ngungunyani escrito por Ungulane 
no livro Ualalapi:

“U nkosi uzo phuma e Mandlakazi” 
¬- nada falhou, está ali o Eduardo 
Mondlane.     

Não se define de momento sagrado 
apenas pela presença da doença mais 
avançada no Homem na idade citada, 
tem as suas fracções.
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Quatro meses após o reatamento do apoio financeiro a Moçam-
bique, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial têm 
feito muito por nós, o que merece a nossa gratidão. Semana pas-
sada, o Banco Mundial aprovou um financiamento de 400 milhões 
de dólares por via da Associação Internacional de Desenvolvimento 
(IDA), para  viabilizar o projecto de reabilitação de estradas, incluindo a 
EN1, para dinamizar o desenvolvimento do país.

A maior parte dos fundos do projecto será utilizada na concepção 
e reabilitação de estradas mais seguras e resilientes ao clima, que in-
cluirão melhorias rodoviárias e manutenção. 

“As estradas são vitais para a actividade económica, crescimento, in-
clusão social e redução da pobreza”, observou Idah Z. Pswarayi-Riddi-
hough, directora do Banco Mundial para Moçambique, Madagáscar, 
Comores, Maurícias e Seychelles, referindo ainda que “esta operação 
é fundamental para revitalizar a conectividade das estradas Norte-Sul 
de Moçambique e, assim, integrar as frágeis províncias Centro-Norte 
com o resto do país, reabilitando troços rodoviários prioritários do 
Corredor Norte-Sul da N1”.

As actividades financiadas pelo projecto incluem, igualmente, o 
envolvimento da comunidade e capacitação das mulheres, uma 
melhor gestão da segurança rodoviária, desenvolvimento institucio-
nal e gestão de projectos, e resposta a emergências.

O projecto enquadra-se numa abordagem programática multifási-

ca, aprovada recentemente pelo Conselho de Administração do Banco 
Mundial, a qual desbloqueia um financiamento indicativo equivalente 
a 850 milhões de dólares americanos em apoio ao sector rodoviário do 
país, num espaço temporal de dez anos.

A EN1 é o corredor rodoviário mais longo do país, cujas zonas frágeis 
e afectadas pelos conflitos no Centro e Norte de Moçambique não es-
tão adequadamente integradas com o resto da economia, contribuin-
do para a pobreza e aumentando as causas subjacentes à fragilidade e 
insegurança.

A melhoria da EN1 irá aumentar a acessibilidade do mercado inter-
no, desbloquearia o potencial agrícola e turístico e beneficiaria cerca 
de 56% da população total, segundo conclusões do Banco Mundial.

A nota do Banco Mundial, na posse do Jornal, refere também que 
a Associação Internacional de Desenvolvimento do Banco Mundial 
(IDA), criada em 1960, ajuda os países mais pobres do mundo, conce-
dendo subsídios e empréstimos a juros baixos a zero para projectos e 
programas que impulsionem o crescimento económico, reduzam a 
pobreza e melhorem a vida das pessoas pobres.

A IDA é uma das maiores fontes de assistência aos 75 países mais 
pobres do mundo, 39 dos quais em África. 

Os recursos da IDA trazem uma mudança positiva para os 1,5 mil 
milhões de pessoas que vivem nos países abrangidos pelo financia-
mento. 
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