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Secretariado do CC abraça 
históricos da Frelimo

Mundo abalado pela morte de Nhaca

Comitiva da Frelimo, chefiada pelo respectivo secretário-geral, Roque Silva, iniciou, semana passada, um ciclo 
de visitas às figuras históricas do partido, escalando as suas residências, para partilhar as decisões saídas do 
décimo segundo Congresso e buscar inspiração para fortalecer o espírito de equipa na definição de estratégias 
para uma implementação exemplar do programa quinquenal do partido, tendo em conta os actuais e futuros 
desafios do país. Para começar, a equipe visitou as casas de Jorge Rebelo e de Deolinda Guezimane para, já na 
sexta-feira, escalar a residência de Graça Machel, num périplo que se adivinha, abrange muitas outras figuras 
incontornável na Frelimo e no país pelo seu papel excepcional, desde os primórdios da Luta de Libertação de 
Nacional e da edificação do Estado moçambicano, nas áreas política e social, principalmente.

Milhares de cidadãos moçam-
bicanos e estrangeiros que con-
heceram luís Nhaca, porteiro 
do Polana Serena Hotel, o mais 
luxuoso hotel de Moçambique, 
choram pela sua morte, que ocor-
reu a 10 de Outubro corrente, aos 
62 anos de idade. 

um exemplo a seguir na busca de re-
sultados positivos nos desafios que se 
colocam como Partido de vitórias.

Visivelmente emocionada pela 
surpresa segundo referiu pelas suas 
palavras, Graça Machel, antiga Primeira-
dama da República que desempenhou 
várias funções no Partido e no Estado, 
agradeceu e felicitou aos membros do 
Secretariado pela confiança que merece-

ram do Comité Central da FRELIMO.
Manifestou disponibilidade em dar 

a sua contribuição para o engrandeci-
mento da FRELIMO e nos desafios de 
combate à pobreza que ainda afecta 
muitas famílias moçambicanas.

No final das visitas, o Secretário-ger-
al explicou tratar-se de cumprimento 
de um dever moral do Secretariado, 
no sentido de partilhar as principais in-

neste evento de capital importância 
para a FRELIMO e para o país.

E mais do que um dever moral, Roque 
Silva frisou também que impunha-se a 
necessidade de ir apresentar os mem-
bros da direcção executiva da FRELIMO 
àquelas figuras, para depois, delas rece-
berem aconselhamentos importantes, 
tendo em conta a experiência acumu-
lada por aqueles que são autênticas bib-
liotecas vivas da FRELIMO.

Por sua vez, os dirigentes históricos 
visitados saudaram os sucessos alca-
nçados no XII Congresso, em particu-
lar, a forma tranquila como o evento 
decorreu e as decisões tomadas.

Na ocasião mas em separado, Jorge 
Rebelo, Deolinda Guezimane e Graça 

cidências da reunião magna da FRELI-
MO - o XII Congresso, com aqueles que, 
tendo dado grande parte das suas vi-
das pela FRELIMO e por Moçambique 
desde o processo da luta heróica de 
libertação, não puderam  participar 

Machel, manifestaram o desejo de 
ver uma dinâmica cada vez maior nos 
órgãos eleitos do partido e nos mem-
bros do Secretariado em particular,  
tendo em conta os desafios que se 
impõem ao Partido neste momento.

Nesta digressão que levará o secre-
tariado executivo a residências de out-
ras figuras sonantes da Frelimo, Roque 
Silva, faz-se acompanhar por Sónia 
Macuvele, secretária do Comité Central 
para área de Administração e Finanças, 
João Muchine Mudema, secretário para 
área de Organização do Partido, Ludo-
mila Maguni, secretária para área da Co-
municação e Imagem, em acumulação 
interina de funções de coordenadora 
das actividades na área de Mobilização 
e Organizações Sociais e Iazalde Us-
sene, da área de Formação e Quadros, 
Assuntos Parlamentares, Governação 
Descentralizada e Autárquica, que tam-
bém acumula interinamente, a pasta 
de secretário de Relações Exteriores, até 
à eleição dos respectivos Secretários.

Com o efeito, o Secretariado do 
Comité Central (CC) visitou quinta-
feira Jorge Rebelo, veterano da luta 
de libertação nacional que, após a 
independência nacional, em 1975, 
assumiu a pasta de ministro de Infor-
mação, cargo que ocupou até 1980 e 
secretário do Trabalho Ideológico da 
FRELIMO, durante dez anos.

Ainda no mesmo dia, o elenco de 
Roque Silva escalou a residência de De-
olinda Guezimane, antiga combatente 
da luta de libertação nacional e ex-pri-
meira secretária-geral da Organização 
da Mulher Moçambicana (OMM).

Coronel na Reserva, Guezimane 
chegou a dirigir também a Associação 
Moçambicana de Amizade e Solidarie-
dade com os Povos (AMASP), lembran-
do-se ainda que, nos tempos da luta de 
libertação nacional, esta deu muita força 
aos estudantes quando houve uma crise 
no Instituto Moçambicano. Na altura, al-
guns professores não queriam Moçam-
bicanos, o que fez alguns estudantes de-
sistir dos estudos por causa da situação 
provocada pelos professores.

Deolinda Guezimane chegou a 
acompanhar os treinos político-milita-
res de Josina Machel, em Nachingwea, 
tendo, no fim, acompanhado a ela até 
Mucunha, Fronteira com Cabo Del-
gado. Mais tarde trabalhou com Josina 
em Tunduru. 

VISITA À GRAÇA MACHEL

Já sexta-feira, o secretário-geral da 
Frelimo escalou a residência de Graça 
Machel, viúva de Samora Moisés Machel, 
primeiro Presidente de Moçambique 
Independente, figura incontornável de-
sta formação política e do país pelo seu 
papel excepcional desde os primórdios 
da Luta de Libertação de Nacional e da 
edificação do Estado moçambicano, nas 
várias áreas, como política economia e 
social, principalmente.

Na ocasião, Roque Silva que tam-
bém fazia-se acompanhar dos mem-
bros do Secretariado do CC, fez saber 
que é importante que como nova 
liderança executiva da FRELIMO saída 
do 12⁰ Congresso, busque energia 
renovada e visão baseada em ex-
periências vividas por aqueles, cujo 
passado se confunde com a história da 
FRELIMO e de Moçambique Indepen-
dente e que o seu presente, constitui 

Em vida, Luís Nhaca, era trabalhador 
do Serena Polana Hotel, em Maputo, 
e estava na Portaria, donde acolhia 
grandes personalidades, entre nacio-
nais e estrangeiros, incluindo os Chefes 
de Estado.

Memorável pelo seu traje formal, co-
berto de pins, uma tradição que já vinha 

de trás, Luís Nhaca era espelho daquela 
unidade hoteleira que recebe, até hoje, 
figuras de vários quadrantes do mundo. 

Luís Nhaca, porteiro ou doorman, 
como gostam de dizer em Moçam-
bique, era o verdadeiro rosto do hotel, 
e nem Presidentes da República, dis-
pensavam uma foto com o homem 
de casaca e do chapéu de coco, ambos 
carregados de emblemas que os clien-
tes lhe ofereciam.

Tendo tido uma vida difícil, cedo Luís 
começou a trabalhar no hotel, local 
onde o avô já tinha trabalhado, bem 
como o pai, que o levou para lá, tendo 
percorrido várias áreas no hotel.

O homem que descobriu o golfe por 
ter nascido nas proximidades de um 
campo, ainda chegou a visitar, países 
como Portugal por ter ganho um tor-
neio em Moçambique. 

Ele, que perdeu a vida no passado dia 
10 de Outubro corrente, deixa legião de 
fãs que sempre se lembrará dele e dos 
seus feitos, como exímio trabalhador, 
humilde e servil para muita gente, den-
tro e fora do país. 

Pela sua partida, paz à sua alma e sen-
tidas condolências à sua família! 

Na busca de energia renovada e visão baseada em experiências vividas

Adeus ao porteiro do Serena Polana Hotel

SG da Frelimo visita Graça Machel

Secretariado do CC visita Jorge Rebelo

Roque Silva acarinha Deolinda Guizimane
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Aviso prévio evita desastres climáticos
Como forma de evitar a perda de vidas e reduzir o impacto negativo na economia e infra-estruturas por causa dos desastres climáticos, o Presidente da República, Filipe Nyusi, campeão 
em Gestão do Risco de Desastres em África, aponta como solução segura e resiliente, a melhoria do sistema de aviso prévio, e a necessidade da comissão da União Africana (UA), as comuni-
dades económicas regionais e os Estados membros assegurarem que as acções de antecipação sejam melhor coordenadas. Na ocasião, Filipe Nyusi, que recentemente foi distinguido com 
o título de Doutor Honoris Causa,  pela Universidade Eduardo Mondlane (UEM), na área de Conservação da Biodiversidade e Mudanças Climáticas, dirigiu-se ao povo moçambicano, para 
no âmbito das acções de aviso prévio, exortar às populações para se retirarem das zonas de risco de inundações, face as descargas efectuadas por algumas barragens, no país.

DESTAQUE

ANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

A comemoração do Dia Interna-
cional para a Redução do Risco de 
Desastres, observada anualmente a 
nível mundial, visa promover a cultura 
global de consciencialização sobre ris-
cos e redução de desastres e para 2022, 
a efeméride centrou na Meta “G” do 
Quadro de SENDAI: “Aumentar substan-
cialmente a disponibilidade e o acesso 
ao aviso prévio e informação de risco às 
pessoas até 2030”.

Os desastres naturais representam 
uma das maiores ameaças para a vida 
e para a humanidade. Por isso, o presi-
dente da República disse que o lema 
escolhido para as celebrações deste 
ano, chamava atenção aos moçambi-
canos, africanos e ao mundo em geral 
para a importância de privilegiar os avi-
sos prévios nas respostas aos desastres 
naturais, como forma de reduzir o seu 
impacto negativo.

“Os avisos prévios permitem salvar 
vidas e os meios de subsistência das 
populações”, afirmou, acrescentando 
que, privilegiar avisos prévios significa 
adoptar uma abordagem preventiva 
e proactiva em relação às ameaças de 
desastres, trabalhando e investindo em 
acções antes das catástrofes acontecer.

Nesse ponto, Filipe Nyusi fez saber 
que Moçambique é um dos países que 
adoptou esta abordagem, razão pela 
qual, nos últimos anos, tem estado a 
conseguir sem muitos recursos finan-
ceiros, reduzir a dimensão do impacto 
dos ciclones e inundações, salvando 
desta forma, muitas vidas.

Para o efeito, o Campeão para Gestão 
do Risco de Desastres em África apontou 
como referência o lançamento pelo gov-
erno de Moçambique de uma iniciativa 
presidencial denominada “Um distrito, 
Uma estacão meteorológica”, que visa 
prevenir e depois comunicar às popula-
ções em cumprimento do comando da 
União africana e das Nações Unidas.

Para o Chefe de Estado, países como 
Moçambique, com poucos recursos 
financeiros, a prevenção mostra-se ac-
ertada e melhor resposta aos desastres.

Aliás, “para nós os moçambicanos, 
a escolha de realizar as cerimónias 
centrais do continente africano do Dia 
Internacional para a Redução do Risco 
de Desastres, no nosso solo pátrio, não 
apenas demonstra a solidariedade do 
continente e do mundo com Moçam-
bique, como também, simboliza o 
reconhecimento e encorajamento dos 
esforços do nosso pais pelas entidades 
internacionais que se ocupam pela área 
de resposta ao risco de desastres”, frisou 
Filipe Nyusi.

Sublinhou ainda que na qualidade 
de Campeão para Gestão do Risco 
de Desastres em África, a escolha de 
Moçambique representa a confiança 
depositada pelo continente.

“Por isso, este encontro é uma forma 
de fazer crescer a consciência dos gov-
ernantes, o sector privado, organizações 
nãos governamentais e as populações 
dos nossos países sobre o risco de 
desastre e encoraja acções colectivas 
porque os desastres não têm fronteiras”, 
considera o presidente da República.

Para os africanos, indicou, as celebra-

ções de quinta-feira passada, tem um 
duplo significado porque não só real-
izam o dia africano de redução de risco 

de desastres, como também destacam 
o ano de 2022, como de redução do 
risco de desastres no continente. 

“Foi neste ano que pela primeira vez, a 
União Africana, nomeou o seu Campeão 
para Gestão do Risco de Desastres, du-
rante a pela 35ª Sessão Ordinária da 
Conferência dos Chefes de Estado e de 
Governo da União Africana, realizada 
em Adis-Abeba, Etiópia, em Fevereiro de 
2022 e esta responsabilidade histórica, 
que humildemente aceitamos”, afirmou 
o estadista moçambicana.

Ainda na nesta cimeira, a UA adoptou 

alguns instrumentos orientadores, des-
ignadamente, o quadro institucional e 
operacional africano para o sistema de 

sidade de implementar com urgência, 
programas que falam dos crescentes ris-
cos e eventos de desastres que afectam o 

aviso prévio e acção de riscos múltiplos; 
o quadro de recuperação da Covid-19 
de África; a estratégia regional integrada 
revista para África sobre a meteorologia; 
a estratégia e plano de acção da UA so-
bre alterações climáticas e desenvolvim-
ento resiliente e por fim, a operaciona-
lização do programa africano de alerta 
precoce e acção de riscos múltiplos.

Mas Presidente da República observa 
que apesar destes ganhos relacionados 
com a orientação, programação, coor-
denação e actuação na área de redução 
de riscos de desastres, nos últimos anos, 
o continente africano tem testemun-
hado alguns dos piores desastres.

AGIR AGORA

Dito isto, Filipe Nyusi afirmou que 
os eventos climáticos extremos con-
tinuarão a ocorrer com uma frequência 
cada vez maior, se nada for feito.

“Precisamos de agir agora e saber-
mos o que fazer em cada momento”, 
exortou para de seguida dizer que o 
quadro do Sandai oferece um roteiro 
para proteger pessoas, comunidades, 
meios de subsistências e ganhos de 
desenvolvimento”, referiu o Presidente 
Nyusi, anunciando que como forma 
de combater os males contra a biodi-
versidade e os ecossistemas marinhos 
em Moçambique, o Governo decidiu 
aprimorar o quadro legal e normativo 
sobre o ordenamento territorial terrestre 
e marítimo, ambiental, florestal para a 
conservação da biodiversidade.

No entanto, a UA reconhece a neces-

continente. “E por causa da sua importân-
cia, permitam-se que fale resumidam-
ente de dois programas ou quadros que 
adoptamos este ano: Primeiro o quadro 
institucional e operacional africano para o 
sistema de aviso prévio e acção de riscos 
múltiplos e acção antecipada de múltip-
los riscos e o segundo, que visa acelerar a 
sua implementação”, referiu Filipe Nyusi.

Assim, sublinhou que a intervenção 
lógica subjacente ao quadro Sendai, 
está ancorada na forte convicção de 
que se, as capacidades de aviso prévio e 
de acções de antecipação na comissão 
da UA, das comunidades económicas 
regionais e dos Estados membros foram 
interoperáveis e melhor coordenadas, 
as acções antecipatórias, a preparação 
e as respostas aos desastres serão em-
preendidas com sucesso.

Com estas acções, haverá redução 
das perdas por desastres e os intervalos 
de tempo mais rápidos de recuperação, 
facto que, levara consequentemente 
da redução da procura da assistência 
humanitária e deslocações forcadas das 
populações.

Parafraseando as palavras do Secre-
tário-geral das Nações Unidas, o esta-
dista moçambicano destacou a necessi-
dade de nos próximos cinco anos, cada 
africano estiver coberto e protegido 
pelo um sistema de aviso prévio.

“Acontecendo isso, assistiremos a 
aceleração da construção e fortificação 
da resiliência no continente”, afirmou 
Filipe Nyusi, nomeado pela cimeira da 
UA, primeiro Campeão para Gestão do 
Risco de Desastres em África.

E como parte dos esforços mais 
amplos para construir a resiliência do 
continente, a UA elaborou o quadro da 
recuperação da pandemia da Covid-19, 
com objectivo de facilitar a recuperação 
do desastre hídrico que causou, incluin-
do de outros desastres, a nível nacional, 
regional e continental.

O Presidente da República dirigiu-se 
na ocasião ao povo moçambicano, para 
no âmbito das acções de aviso prévio, 
exortar às populações para se retirarem 
das zonas de risco de inundações, face 
as descargas efectuadas por algumas 
barragens, no país.

O Chefe do Estado que falava, esta 
quinta-feira em Maputo, na cerimónia 
de celebração do Dia Internacional do 
Risco de Desastres, por si dirigida, na 
qualidade de campeão para Gestão do 
Risco de Desastres em África, explicou 
que as descargas em curso, concre-
tamente, nas barragens de Cahora 
Bassa, em Tete, Pequenos Libombos, 
na província de Maputo e de Massingir, 
em Gaza, fazem parte das medidas para 
evitar danos maiores na época chuvosa 
que se aproxima.

Presidente da República, Filipe jacinto Nhusi

Personalidades testemunharam o evento
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- Até 2030, cerca de 600 milhões de pessoas enfrentarão dificuldades para viver com menos de 2,15 dólares ameri-
canos por dia;
- Moçambique que entre os 10 países mais pobres do mundo, está na posição 7, tem largas possibilidades para sobre-
viver ao flagelo, visto ser um país rico em recursos naturais e ser uma das economias que mais crescem em África. 

Golpe à luta contra pobrezaO dia internacional de luta contra a 
pobreza é celebrado esta segunda-
feira, 17 de Outubro, com muitos 
desafios que o mundo tem para 
combater o flagelo. A Covid-19 que, 
desde 2020, ameaça o mundo, cau-
sou maior revés nos esforços globais 
para a redução da pobreza, e a guer-
ra entre a Rússia e a Ucrânia piorou 
tudo, levando as autoridades mun-
diais a recomendarem o reajuste de 
políticas macro-económicas, numa 
perspectiva visando o resgate do 
crescimento económico global. Mas 
nem todas as nações sofreram revés, 
havendo algumas que cresceram de 
forma exponencial, permitindo que 
a pobreza fosse fragilizada. Grande 
novidade é Moçambique que, ape-
sar de estar na sétima posição, na 
lista dos 10 países mais pobres, tem 
a grande chance para sobreviver 
ao flagelo, visto ser um país rico em 
recursos naturais e ser uma das eco-
nomias que mais crescem em África.  

da depreciação de moedas, e das cri-
ses mais amplas e sobrepostas que 
desafiam o desenvolvimento mundial. 

Isso, acrescenta Malpass, gera uma 
perspectiva sombria para biliões de 
pessoas em todo o mundo, apontando 
que as políticas macro-económicas 
devem ser ajustadas para melhorar a 
alocação de capital global, promoção 
da estabilidade das moedas, redução 
da inflação, e retoma do crescimento da 
renda média. 

REVIRAVOLTA HISTÓRICA

O relatório na posse do Jornal 
aponta que 2020 foi o marco de 
uma reviravolta histórica, quando a 
era da convergência global de renda 
sucumbiu à divergência. As pessoas 
mais pobres pagaram o preço mais 
alto da pandemia, as perdas de renda 
atingiram 4% em média para os 40% 
mais pobres, o dobro das perdas dos 
20% mais ricos em termos de distri-
buição de renda. Consequentemente, 
a desigualdade global aumentou pela 
primeira vez em décadas.

Medidas de política fiscal robusta 
fizeram uma diferença significativa na 
redução do impacto da Covid-19 sobre 
a pobreza. Por isso, existem hoje alguns 
países, cujas economias, cresceram de 
forma exponencial, permitindo que 
a pobreza fosse fragilizada. Grande 
novidade é Moçambique que, apesar 
de estar na sétima posição, na lista dos 
10 países mais pobres, tem a grande 
chance para sobreviver ao flagelo, visto 
ser um país rico em recursos naturais e 
ser uma das economias que mais volá-
teis de África.  

Infelizmente, referem dados do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), 
tornados públicos em Abril passado, “os 
10 países mais pobres estão localizados 
no continente africano, mais especifica-
mente na África Subsaariana. Trata-se 
de Burundi, Sudão do Sul, República 
Centro-Africana, República Democráti-
ca do Congo, Somália, Níger, Moçam-
bique, Malawi, Chade e Madagáscar

TAXA DA POBREZA

Na verdade, a taxa média de pobre-
za nas economias em desenvolvim-
ento teria sido 2,4 pontos percentuais 
mais alta sem as medidas fiscais. No 
entanto, os gastos públicos foram mui-
to mais favoráveis à redução da po-

breza nos países mais ricos, que con-
seguiram, de modo geral, neutralizar 
totalmente os impactos da Covid-19 
sobre a pobreza por meio de políticas 

fiscais e outras medidas assistenciais e 
emergenciais. 

As economias em desenvolvim-
ento dispunham de menos recursos 
e, portanto, gastaram menos e tiveram 
menor impacto; as economias de 
renda média-alta neutralizaram ape-
nas 50% do impacto sobre a pobreza, 
e as economias de renda baixa e mé-
dia-baixa neutralizaram cerca de um 
quarto do impacto.

“Ao longo da próxima década, será 
fundamental investir em melhorar 
os índices de saúde e educação para 
as economias em desenvolvimento, 
considerando as graves perdas de 
aprendizagem e as dificuldades en-
frentadas na área de saúde, durante 
a pandemia da Covid-19”, disse In-
dermit Gill, economista-chefe e vice-
presidente para economia do desen-
volvimento do Banco Mundial. 

“Em tempos de dívida recorde e es-
cassez de recursos fiscais, isso não será 
fácil. Os governos precisarão concen-
trar os seus recursos na construção do 
capital humano e na maximização do 
crescimento”, disse.

David Malpass, Banco Mundial

MIGUEL MUNGUAMBE                                
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Parecendo que não, até aqui, nada in-
dica que o mundo consiga atingir a meta 
de erradicação da pobreza extrema, dev-
ido à ausência de taxas de crescimento 
económico que, mudem o rumo da 
história até o final desta década. 

A Covid-19 causou maior desgraça 
nos esforços globais para a redução 
da pobreza, o que veio a ser agravado 
pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Um relatório recente do Banco 
Mundial, intitulado “Poverty and Shared 
Prosperity”, em português, “Pobreza e 
Prosperidade Compartilhada”, oferece 
a primeira análise completa do cenário 
global da pobreza após a inesperada 
onda de choques que afectaram a eco-
nomia global ao longo dos últimos anos. 

O relatório estima que a pandemia 
levou aproximadamente 70 milhões de 
pessoas à pobreza extrema, em 2020, o 
maior aumento ocorrido em um ano 
desde o início do seu monitoramento 
global, em 1990.  Isso levou aproxima-
damente 719 milhões de pessoas no 
mundo a subsistirem com menos de 
2,15 dólares americanos por dia.

“O avanço rumo à redução da po-
breza extrema foi praticamente inter-
rompido pela queda da economia 
global”, refere o presidente do Grupo 
Banco Mundial, David Malpass, para 
quem o Banco Mundial anda muito 
preocupa com o aumento da pobreza 
extrema e o declínio na prosperidade 
compartilhada resultantes da inflação, 

O relatório do Banco Mundial é o 
primeiro a oferecer dados actuais e 
históricos sobre a nova linha de po-
breza extrema global, que foi ajustada 

para 2,15 dólares por dia para reflectir 
os últimos dados de paridade de pod-
er de compra de 2017.  

A pobreza extrema foi drasticamente 
reduzida em todo o mundo entre 1990 
e 2019, o último ano para o qual há da-
dos oficiais disponíveis. Mas o progresso 
desacelerou após 2014, e os formula-
dores de políticas enfrentam agora um 
ambiente mais complexo: a pobreza 
extrema concentrada em locais onde 
é mais difícil erradicá-la, sobretudo, na 
África Subsaariana, nas áreas afectadas 
por conflitos e nas áreas rurais.

Actualmente, África Subsaariana 
concentra 60% de todas as pessoas 
em situação de pobreza extrema, 389 
milhões, mais do que em qualquer 
outra região. 

A taxa de pobreza na região gira em 
torno de 35%, a mais alta do mundo. 

Para alcançar a meta de 2030, cada 
país na região deveria apresentar um 
crescimento de 9% ao ano no Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita até o fim de-
sta década. Isso é um tremendo obstácu-
lo para países cujo crescimento da renda 
per capita girou em torno de 1,2%, em 
média, na década anterior à Covid-19.

RECOMENDAÇÕES PARA O 
CRECIMENTO

O Banco Mundial recomenda aos 
Governos a se concentrarem no cresci-
mento a longo prazo. Refere ainda que 
investimentos de alto retorno em edu-
cação, pesquisa e desenvolvimento, e 
projectos de infra-estrutura precisam 
ser feitos imediatamente. 

Dada a escassez de recursos, o Banco 
Mundial refere que é fundamental au-
mentar a eficiência dos gastos e se pre-
parar melhor para as próximas crises.

O Banco Mundial recomenda ainda 
a alocação das receitas internas sem 
prejudicar os pobres. Impostos sobre a 
propriedade e sobre o carbono, refere 
o Banco, podem ajudar a aumentar 
a receita sem afectar os mais pobres, 
assim como a ampliação da base dos 
impostos de renda de pessoa física e 
de pessoa jurídica. 

Se for realmente necessário au-
mentar impostos, como o ICMS e o 
IPI, o Banco Mundial diz que os gov-
ernos devem minimizar as distorções 
económicas e os impactos negativos 
da distribuição ao usar simultanea-
mente as transferências de renda di-
reccionadas para neutralizar os seus 
efeitos sobre os mais vulneráveis.

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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DESTAQUE

- Salário não cobre as necessidades básicas do trabalhador, segundo Alexandre Munguambe, secretário-geral da 
OTM-Central Sindical, que saúda o Governo pela introdução do novo quadro remuneratório na Função Pública, 
mas deplora a exclusão dos pensionistas 

A mágoa dos sindicalistas

Sindicalistas unidos na Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, mais conhecida pelo seu acrónimo, 
OTM – Central Sindical, escolheram o dia da passagem dos 46 anos da criação da sua organização para expres-
sar a sua mágoa em relação à carestia de vida, sobretudo a alta de preços dos produtos básicos, a sufocar os tra-
balhadores. Em coro, os sindicalistas saúdam ainda a nova Tabela Salarial Única (TSU), que vem padronizar os 
sistemas de remunerações e contribuir para retenção de melhores quadros moçambicanos, mas deploraram 
a exclusão dos pensionistas da Função Pública que muito contribuíram na transformação do país, precisando 
neste momento de protecção social que só o Estado deve proporcionar.

Margarida Talapa, MTSS Alexandre Munguambe, OTM-CS

OTM-Central Sindical aos 46 anos construindo o paísHERMÍNIA MAHUMANE                                                     
Email: hmahumane@gmail.com

Para o efeito, o Secretário-geral da 
OTM-CS, Alexandre Munguambe que 
discursava na última quinta-feira, após 
à deposição de coroa de flores na Praça 
dos Heróis Moçambicanos, em Mapu-
to, por ocasião dos 46 anos da criação 
da organização que dirige, iniciou o 
seu discurso lamentando as precárias 
condições de vida em que muitos tra-
balhadores moçambicanos se encon-
tram votados, devido ao agravamento 
dos produtos básicos no país.

Reconheceu as dificuldades que o 
país atravessa, mas sublinhou a neces-
sidade de o Governo ter que fazer algo 
em prol dos trabalhadores, para garan-
tir o desenvolvimento do país, tendo 
em conta que estes são produtores da 
riqueza nacional.

"A pandemia da Covid-19, com a 
sua letalidade continua a semear luto 
nas famílias, desequilibrar a economia 
e a criar caos no mercado de trabalho. 
O terrorismo na zona norte do país 
já provocou centenas de vítimas hu-
manas, destruição de infra-estruturas 
económicas e sociais, e gerou cerca 
de um milhão de deslocados, e infeliz-
mente, essa situação continua", lamen-
tou Munguambe.

A crise económica global movida, 
em grande medida, pelo conflito russo-
ucraniano e as mudanças climáticas, 
são para Munguambe outros factores 
que agudizam a escassez de cereais e 
bolsas de fome em várias regiões do 
mundo, incluindo Moçambique.

Esses factores associados, acrescen-

tou, agravam no país o custo de vida 
de que não há memória, e como re-
sultado, a pobreza aumenta na maio-
ria da população moçambicana, que 
neste momento vive uma incerteza 
sobre o seu futuro.

Ainda em relação à guerra, o secre-
tário-geral da OTM-CS reforçou que 
repudia as guerras no mundo e outras 
formas de uso da força para se alcançar 
determinados objectivos, uma vez que 
as consequências são a morte dos seres 
humanos, sobretudo os inocentes e in-

"Perante o terrorismo que assola o 
norte do país, apelamos ao governo 
para que, com a mesma dedicação, 
continue a empreender esforços na 
sua luta e que encontre a melhor plata-
forma para reposição da paz definitiva 
em todo o território nacional", enfati-
zou Munguambe.

No entanto, o movimento sindical 
reconhece, segundo o secretário da 
OTM-CS, os desafios que o país enfren-
ta actualmente, sobretudo na vertente 
económica e social, e disse que se tem 

tem travado essa marcha, enquanto 
fazemos apelo para que o custo de vida 
não atinja níveis humanamente inacei-
táveis, outras forças vivas da sociedade 
moçambicana lutam para que bens 
essências e serviços básicos sejam mais 
caros e longe do alcance dos mais des-
favorecidos, que como se sabe constitui 
a maioria dos moçambicanos”, disse. 

Alexandre Munguambe avança 
que, como da estratégia do gov-
erno visando resolver o problema de 
custo de vida, foi criado o Pacote de 

pações apresentadas pelos trabalha-
dores e suas famílias.

"O movimento sindical entende 
que, para travar esta maneira de subir o 
custo de vida, o Governo deve adoptar 
medidas ousadas com impacto ime-
diato", defendeu, acrescentando que 
"não podemos deixar de recordar que 
desde 2017, que foi decretada a inser-
ção do IVA nos produtos como óleo 
alimentar, sabão e açúcar, o impacto 
disse não está a se sentir no quotidi-
ano dos consumidores finais, porque 

Aliás, frisou que, as pensões são des-
tinadas à assistência médica deixando 
os beneficiários numa situação de vul-
nerabilidade extrema.

Por seu turno, a Ministra do Trab-
alho e Segurança Social, Margarida 
Talapa congratulou a organização 
dos trabalhadores pela passagem 
dos 46 anos de existência. Para Ta-
lapa, este é um movimento sindical 
importante no país, porque discute 
problemas que afectam os trabalha-
dores moçambicanos.

defesos, destruição de infra-estruturas 
económicas e sociais, e bloqueio de 
circulação de pessoas e bens.

juntado aos seus esforços do Governo 
tendentes à minimização da situação.

“Mas os obstáculos de vária ordem, 

Aceleração Económica (PAE), porém, 
considera que essas mediadas não 
respondem directamente às preocu-

o Governo não está a ter a devida ca-
pacidade de fiscalização e controlo da 
execução desse dispositivo legal.

Para isso, com esta ausência de 
uma fiscalização e controlo das leis 
aprovadas e como consequência, os 
preços desses produtos continuam 
a subir para os consumidores finais, e 
os agentes económicos continuam 
a taxar o IVA sem canalizar ao Estado, 
tornando-se assim uma receita para 
eles", denunciou Munguambe.

O secretário-geral da OTM-CS 
disse ainda que continua a pensar e 
acreditar que a concertação social é 
um espaço ideal e apropriado para 
se discutir as melhores estratégias de 
alívio e mitigação de custo de vida, 
melhoramento das condições de vida 
dos trabalhadores e suas famílias, acel-
eração da economia e melhoramento 
do negócio. 

A nova Tabela Salarial Única (TSU) 
também mereceu destaque nas 
comemorações dos sindicatos, onde 
Alexandre Munguambe saudou a 
iniciativa do Governo e do Estado 
moçambicano, pois, acredita que vai 
pôr fim as inúmeras disparidades que 
se registam na Função Pública.

“A Tabela Salarial Única (TSU) vai 
padronizar os sistemas de remune-
rações e contribuir para retenção de 
melhores quadros no Estado”, disse, 
sublinhando que, “mas preocupa-nos 
o facto de, ter-se deixado de fora os 
pensionistas da Função Pública que 
muito contribuíram para o progresso 
do país, e neste momento, precisam 
de protecção social que só o Estado 
deve proporcionar”.

Telegram: https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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O tesouro dos moçambicanosEditorial
Moçambique é um país rico em re-

cursos naturais e é uma das economi-
as que mais cresce em África, sobretu-
do, no bloco regional da África Austral. 
No lote dos seus recursos, destaque vai 
para o carvão e gás, havendo frescas 
informações dando conta de que a ex-
ploração deste último recurso levaria 
o país a estar em um dos 10 lugares 
cimeiros entre os países ricos em gás 
natural, a nível mundial. Até porque, 
podemos assumir que Moçambique 
já está lá, porque faz parte do Fórum 
dos Países Exportadores de Gás 
(GECF), fruto da sua eleição ao órgão 
na sexta Cimeira de Doha, capital do 
Qatar, em Fevereiro deste ano. Mas 

mais do que estes recursos, o país tem 
um bem precioso que é a paz, que a 
nós todos cabe preservá-la, em nome 
da continuidade do país.  

A paz, como um tesouro para os 
moçambicanos, deve ser acarinhado 
e preservado, porque reforça o espírito 
de união na busca de soluções para 
dinamizar a implementação das políti-
cas e estratégias desenhadas para o 
desenvolvimento do país. É com a paz 
que conseguimos promover o desen-
volvimento de agricultura e turismo; 
conseguimos levar as nossas crianças 
à escola; conseguimos trabalhar para 
promover o crescimento da nossa 
economia e contrariar, no tecido social, 

os efeitos nefastos da pobreza.
Com a paz, construímos hospitais, 

escolas e muitas outras infra-estruturas 
sociais e económicas, incluindo as es-
tradas e pontes, que são as principais 
veias por onde circula o desenvolvim-
ento do país. 

Somos pela paz, porque sabemos 
que é da paz que se constroem cas-
telos pelo mundo. Queremos encora-
jar o Presidente da República, Filipe Ny-
usi, a continuar a lutar pela paz, onde 
já reassumiu, com o líder da Renamo, 
Ossufo Momade, o compromisso de 
concluir o processo de Desarmamen-
to, Desmobilização e Reintegração 
(DDR) dos antigos guerrilheiros da Re-

namo até ao fim deste ano, um com-
promisso que para passar do discurso 
à prática, não precisou de levar muito 
tempo, porque logo a seguir, assistiu-
se à desmobilização de oitocentos 
(800)  guerrilheiros que estavam nas 
bases de Murrotone, no distrito de 
Mocuba, e Sabe, no distrito Morrum-
bala, na província da Zambézia.

Aos guerrilheiros desmobilizados, 
encorajámo-los a não terem medo 
da sua reintegração na sociedade e 
que procurem recuperar o tempo 
que perderam, trabalhando para o 
desenvolvimento do país. Em outras 
palavras, encorajámo-los ainda a gan-
harem a coragem para começar tudo 
de zero, engajando-se em vários pro-
cessos de outros moçambicanos na 
luta pelo desenvolvimento do país.  

Os ex-guerrilheiros da Renamo 
devem esquecer o passado e pegar 
noutro tipo de arma, como a enxada, 
o martelo e/ou outro tipo de instru-
mento que precisarem para trabalhar, 
contribuindo para o seu bem-estar e 
para o desenvolvimento do país, na 
sua globalidade. 

O processo de DDR, recorda-se foi ini-

ciado há três anos, quando o Presidente 
da República e o líder da Renamo cheg-
aram a este entendimento, que sinaliza 
um marco importante na promoção da 
paz definitiva e reconciliação nacional.

Na altura, havia 5.221 guerrilheiros 
da Renamo por desmobilizar e, deste 
universo, mais de quatro mil já foram 
alvos do processo que se estima ter-
mine em Dezembro deste ano. Havia 
também na altura um total de 16 
bases, das quais, 12 já foram encerra-
das, faltando quatro, das quais, duas 
estão neste momento a desmobilizar 
os seus membros na Zambézia, para 
depois encerrarem, para que se possa 
continuar a promover a paz como um 
bem precioso para os moçambicanos.

A terminar o processo da Zambézia, 
sem dúvida, o país ficará com apenas 
duas bases por encerrar, até Dezem-
bro deste ano, dando-se por termi-
nado o processo de desmilitarização 
dos homens residuais da Renamo, um 
partido que, já não se identifica com 
os conflitos armados no país, privilegi-
ando o diálogo, só o diálogo na busca 
de soluções para os problemas que 
preocupam os moçambicanos.  

OPINIÃO

O Canhão

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

Vivemos num mundo muito “sexis-
ta”, onde o sexo está em toda a parte. 
O Homem usa o sexo para ganhar 
dinheiro, produzindo filmes, revistas, 
discos, etc…

Os nossos corpos quase sempre es-
tão estimulados, um instinto natural do 
ser humano. Com o estímulo, hoje em 
dia é comum as pessoas manterem re-
lações sexuais cada vez mais cedo, pois, 
foi-se o tempo em que uma mulher se 
casava virgem e  ela só conhecia o sexo 
com o seu próprio marido. 

Para dizer que qualquer homem ou 
mulher gostaria que fosse o seu mari-
do ou esposa a ter esta oportunidade 
apenas para satisfazer a alma, por ser 
uma boa curiosidade que o passado 
viveu, quem sabe até que a morte os 
separasse.

Indo na outra vertente, quero falar 
das pessoas bem ocupadas. Refiro-
me aos dirigentes, muitos deles sem 
felicidade nas suas casas devido ao 
sufoco do trabalho, entulhados de 

várias agendas que só lhes dão stresse. 
As esposas dos nossos dirigentes, não 
estou a falar dos políticos, estou a falar 
de outros, cujas esposas acabam se 
envolvendo com os seus motoristas, 
empregados de casa até jardineiros 
porque algo em casa não corre da 
melhor forma, daí que quando “ca-
marão dorme, a maré o leva”. 

Entretanto, a falta de sexo no casal 
é cada vez mais frequente, devido ao 
tal stresse, preocupação pelo trabalho, 
problemas do dia-a-dia. 

Geralmente a falta de sexo no casal 
resulta da falta de desejo. Homens e 
mulheres têm motivos para se acha-
rem incompreendidos no sexo. Devo 
lembrar que por detrás de um parceiro 
sexualmente desaquecido, se assim 
posso chamar, pode estar um homem 
rebaixado em sua auto-estima. 

Várias causas levam à baixa estima 
que pode arrefecer o desejo mascu-
lino. Em primeiro lugar, estão as razões 
orgânicas, não vou aqui dizer quais, 
mas uns de nós sabem que isso é co-
mum, quer do lado do homem, quer 
seja do lado da mulher.

Nesses casos, o desejo existe como 
potencial. Só esfria por uma sensação 
circunstancial de inibição. É a tal falta 
de desejo, que pode advir de uma das 
partes. Geralmente os homem são os 
primeiros a se manifestarem sobre este 
comportamento, se calhar por tantas 
ocupações que tem vindo a exercer e, 
também, a mulher de hoje é diferente 
da do passado. A mulher moderna é 
muito chata, só fica aquecida quando 
gosta desse homem e faz questão até 
de pagar os serviços, enquanto lá em 

casa o pai só vê estrelas.    
Cada vez mais presente hoje em 

dia está, no entanto, um ingrediente 
externo, a terrível sensação de fra-
casso profissional. Na sociedade con-
temporânea, o sucesso no trabalho é 
uma das medidas fundamentais para 
determinar o "valor" de um homem, 
e, por causa disso, o que vai mal no es-
critório pode se reflectir directamente 
na cama. 

O órgão sexual é símbolo do poder 
masculino. Como o desempenho pro-
fissional também está ligado ao poder, 
o mau funcionamento de um pode 
afectar o outro. Homens pressionados 
pela competição no trabalho, stressa-
dos por um mau momento profis-
sional, são potenciais candidatos a ter 
a libido esfriada. 

O diálogo franco, aberto e con-
stante é fundamental para resolver 
problemas de falta de sexo no casal e 
para a manutenção de uma vida sex-
ual activa, criativa, sem preconceitos e 
satisfatória. 

É difícil forçar o sexo entre o casal. 
O melhor deixar acontecer normal-
mente, conforme o desejo de cada 
um, mas isso não tem sido comum, 
pois quanto mais o casal se preocupa 
pior é a sua “performance”, já que o 
lado psicológico trabalhará contra o 
fisiológico, ou seja, o “medo de presta-
ção” poderá gerar uma ansiedade que 
piorará o desempenho e o desfecho. 

O melhor e mais saudável é quando 
“naturalmente” há o “encontro”. Claro 
que para que isso aconteça podem ser 
usados alguns artifícios.

Bom pau, faz bem!

Sexo, o símbolo do poder!

Ficha Técnica
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OPINIÃO

Alargamento da base tributária Sapiência

mesmo que dizer que sustentar a possi-
bilidade de uma indagação sistemática 
em torno do aspecto jurídico do fenó-
meno tributário com base num mé-
todo próprio, tal pode significar uma 
configuração legal que se deve reportar 
a uma realidade social e económica e 
fiscal, mas não é suficiente. 

No nosso País, o legislador fiscal não 
consagra matérias que visam o alar-
gamento da base tributária, mas sim, 
a arrecadação fiscal na base de uma 
tipologia de impostos directos e indi-
rectos e taxas consideradas premium 
a que todos se sujeitam. No entanto, 
não parece haver dúvida de que os cul-
tores do direito fiscal não desconhecem 
os ensinamentos sobre a matéria de 
alargamento da base tributária, tendo, 
também, em conta a doutrina e muitos 
estudos que existem sobre a matéria. 

Cada estudo se acha mergulhado 
numa realidade específica e concreta. 
Não se conhece um estudo específico 
sobre a matéria e caso exista certamente 
está escondido algures. O que se sabe 
é que há uma forte intenção e um pro-
nunciamento acentuado de se ampliar 
o leque de contribuintes fiscais, medida 
que a resultar, poderia, certamente en-
grossar a receita fiscal. Contudo, enten-
demos que devido à sensibilidade do 
assunto, se devia abrir campo para um 
debate publico sobre a matéria, que 

todas as camadas sociais e, sem descu-
rar que a vontade e a moralidade fiscal 
dos contribuintes podem ajudar na 
contribuição de uma ideia de alarga-
mento da base tributária assente no 
rendimento real. 

A arrecadação fiscal deve prosseguir 
objectivos claros de melhoria da vida 
das populações e não de seu empo-
brecimento. Exigir que todos paguem 
impostos num País em que a pobreza 
é extremamente alta, pode constituir 
uma miragem em relação ao processo 
de alargamento de número de contri-
buintes fiscais. A população ao pagar 
impostos, certamente exigirá resul-
tados concretos da sua contribuição 
fiscal e não justificações assentes em 
argumentos pouco claros quando, 
por exemplo, surgem roubos ou des-
vios de fundos de erário público ou a 
sua má utilização. 

O que temos vindo a defender ao 
longo do tempo e, parece que não há ai-
nda quem esteja interessado em ouvir, é 
que a redução das taxas de impostos e a 
redução de quantidade e tipo de impos-
tos a pagar pode ajudar no processo de 
alargamento da base tributária. 

A fuga ao fisco ou mesmo o não 
pagamento de imposto em muitas 
vezes é devido às taxas elevadas e a 
proliferação de impostos que mui-
tos não sabem a sua razão e alguns 

muito menos a sua interpretação. A 
tendência no nosso Pais é de copiar o 
que outros países fazem e não existem 
estudos que comprovam por exem-
plo as razões que levam a que um de-
terminado imposto tenha existência, 
muito menos a determinação da taxa 
sob que recai a matéria colectável.  

Como dizem muitos fiscalistas, 
“porque ninguém gosta de pagar im-
postos, deve caber ao Estado explicar 
e demonstrar a importância de seu 
pagamento, e respectivas vantagens”. 
Certamente que em algum momento, 
muitos poderão aderir ao pagamento 
dos impostos. Teimar em como todos 
devem pagar impostos quando as 
taxas são elevadas ou determinados 
impostos não fazem sentido ou quan-
do alguns até são cobrados em cascata, 
não irá, de forma alguma ajudar na im-
plementação de tão desejado projecto 
de alargamento da base tributária. 

Não tenhamos medo de estudar o 
melhor mecanismo fiscal que possa 
atrair os cidadãos ao pagamento de 
impostos. O país é nosso e, devemos 
ser nós a criar condições para que 
tenha um desenvolvimento susten-
tável. Os impostos são, sem dúvida, 
a melhor forma de fazer com que tal 
aconteça, mas não com a  arrecadação 
fiscal baseada na proliferação de imp-
ostos e taxas elevadas. 

permitiria cultivar na mente do pacato 
cidadão a importância e a vantagem de 
contribuir para a receita pública através 
de pagamento de imposto. 

As Universidades, Institutos e demais 
Escolas superiores, poderiam ajudar na 
reflexão técnica e científica sobre a ma-
téria. Se no tempo colonial pagar imp-
ostos era uma forma de opressão, hoje 
não se pode equiparar tal atitude, tendo 
em conta o interesse nacional. 

Além disso, analisando a actual situ-
ação económica e social que o nosso 
País atravessa, em que as necessidades 
se vão agudizando e os recursos cada 
vez mais escassos, parece não haver 
dúvidas que a questão de alargamen-
to da base tributária constitui slogan 
e se nos atermos a realidade concreta 
em relação às possibilidades de imple-
mentação abrupta de tal medida, 
pode levar ao fracasso.

Seja qual for a complexidade do 
sistema fiscal e, considerando o nosso, 
que é extremamente complexo e 
complicado tanto do ponto de vista 
técnico como prático, baseado numa 
herança do sistema colonial, a ideia 
de um alargamento da base tributária 
não pode ser analisada e implemen-
tada somente na base de uma von-
tade política. Ele deve ter em conta a 
real situação que a população vive no 
que concerne a geração da renda por 

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

Várias vezes, o nosso Governo, 
através da Autoridade Tributaria de 
Moçambique (AT) tem defendido a 
necessidade do alargamento da base 
tributária, ou seja, fazer com que mais 
contribuintes paguem impostos e 
taxas que consubstanciem a receita 
fiscal do Estado. Esta matéria, embora 
se situe no âmbito da Fiscalidade ou 
Direito Fiscal, como queiram, está inti-
mamente ligada às Finanças Públicas, 
porquanto, é no processo de arrecada-
ção e afectação de recursos que o Es-
tado consegue levar avante a sua ac-
tividade no que concerne às funções e 
fins que prossegue, e, que desaguam 
na necessidade da criação do tão de-
sejado bem-estar social. 

As teorias fiscais, parece não serem 
suficientes para explicar o alcance do 
termo alargamento da base tributária, o 

Mão na Massa A engenharia dos pagamentos ilícitos na administração pública

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

Houve tempos em que não sabía-
mos o que era corrupção. Acháva-
mos que era normal “dar qualquer 
coisa” para agilizar a solução dos 
nossos problemas. Não havia nada 
e as pessoas que faziam serviço pú-
blico ficavam nas repartições a servir 
a população, ficavam nos hospitais a 
curar os doentes, ficavam nos cemi-
térios a enterrar as pessoas que infe-
lizmente faleciam, ficavam nas ruas 
a tomar conta dos congestionamen-
tos do trânsito…enfim não tinham 
tempo para ir trazer comida para as 
suas famílias, trazer peixe para o jan-
tar ou conseguir lenha e carvão para 
as suas lareias. Era um gesto natural, 
ninguém dava dinheiro, dinheiro não 
servia para nada porque não havia 
nada para comprar nas prateleiras 
das cooperativas de consumo. Ainda 
assim havia quem exigia dinheiro. 

As mulheres queriam dinheiro para 
tudo, especialmente para os cosmé-
ticos, cremes que vinham da África 
do Sul, medicamentos infantis para 
asma e alergias, que não se podiam 
trocar com comida e, naturalmente 
dinheiro para pagar as viagens. 
As empresas de transporte nunca 
aceitaram papaias como meio de 
pagamento. 

Depois das mulheres havia sempre 
a polícia de trânsito. Foram dos pri-
meiros servidores públicos a passar 
por acusações sistemáticas de corrup-
ção. As pessoas conduziam sem carta 
de condução e quando surpreendidas 
ao volante não queriam ir ficar 6 meses 
na prisão. É claro que pagavam e tudo 
ficava resolvido. Quem não pagasse 
naquele dia pagava no outro dia, mas 
tudo se resolvia. Quando as pessoas se 
safassem acusavam os membros da 
polícia de trânsito de corrupção. E as-
sim a polícia de trânsito ficou o depar-
tamento do estado mais odiado pela 
população. 

As leis que supervisionavam a 
atividade da polícia de trânsito eram 
coloniais agravadas. A culpa era da lei. 
Havia multas com valores de um sa-
lário de empregado doméstico, 2500 
meticais por ter esquecido a carta de 
condução, prisão por condução com 
bafo de cerveja, enfim a culpa não era 

dos agentes do trânsito. Era nossa, nós 
os doutores que fazíamos as leis ou 
nós os doutores que adotávamos leis 
coloniais.

A seguir foi a vez dos enfermeiros. 
A pessoa chegava aos centros de 
saúde às 5h de madrugada, com a 
cabeça a estalar de febre, ficava na 
triagem e esperava até as 12 h para 
ser atendida. Havia bicha, fila inter-
minável, mas a fila não andava. Al-
gumas pessoas faleciam nos bancos 
da triagem. Mas os poucos médicos, 
russos e cubanos que estavam junto 
às marquesas, esses estavam sempre 
ocupados e nem intervalo para fumar 
tinham. Acontece que os enfermeiros 
tinham muito poder. Recebiam din-
heiro das pessoas diferenciadas e 
passavam-nas à frente. Hoje já temos 
milhares de médicos, mas nunca 
mais conseguimos uma solução para 
este problema. Os enfermeiros pas-
saram a ser as pessoas mais odiadas 
pela população.

Os das elites tentaram fazer al-
gumas experiências. Liberalizaram 
o atendimento hospitalar, criaram 
hospitais e “clínicas privadas”, clínicas 
especiais dentro dos hospitais públi-
cos e mais tarde hospitais privados 
independentes. O problema não 
se resolveu. As clínicas privadas não 
resolviam os problemas, cobravam 

dinheiro e quando as crises de saúde 
das elites se agravassem estes aban-
donavam os doentes.  Os doentes 
regressavam para o sistema nacional 
de saúde e faziam exigências de bom 
tratamento como se tivessem estado 
na bicha desde que ficaram doentes. 
Os problemas não se resolviam! As 
clinicas são muitas, mas nada se re-
solve. As seguir começamos a inven-
tar juntas hospitalares para irmos ao 
estrangeiro. Era carta para um lado, 
parecer para outro lado e os que mais 
viajavam para o estrangeiro eram os 
próprios médicos e seus familiares. 
A nível dos cuidados primários de 
saúde nada se resolvia. 

Inventámos juntas médicas para 
mandar as pessoas para a Índia 
porque aí é que estava a dar, mas nas 
enfermarias nacionais o problema não 
se resolvia. Os enfermeiros continu-
avam a fazer cobranças aos doentes. 

Olhamos para o setor da educação 
e aí também acontecia a mesma coisa. 
fraudes, cobranças, e pagamentos 
ilícitos. Inventamos o ensino privado 
e escolas diferenciadas onde as elites 
pagavam para matricular seus filhos, 
mas nada se resolveu. As cobranças 
continuam!

E finalmente entramos com tudo. 
Começamos a pagar aos advogados 
para não sermos presos por tudo e por 

nada, mas a criminalidade não diminu-
iu e o atendimento legal da população 
encareceu, as custas jurídicas ficaram 
insuportáveis, desproporcionais, ficar-
am uma verdadeira aberração. Agora 
não temos mais cobranças à porta do 
cavalo. As cobranças são feitas á porta 
do diretor, do chefe, da administra-
dora, do professor, do médico enfim à 
porta de toda administração pública. 

Todos os anos é a mesma coisa. 
Os funcionários públicos são agora 
a gente mais odiada pela popula-
ção e os funcionários públicos são os 
primeiros a chamar atenção para a 
corrupção na função pública. É um 
problema que ninguém quer resolver 
ou ninguém sabe resolver. De que vale 
a pena o provedor público ir ao parla-
mento ensinar a missa ao vigário? 

As coias estão assim porque a cor-
rupção ficou nossa cultura, nosso 
companheiro de dia a dia e nosso 
valor. Valores são aqueles mecanismos 
e procedimentos que nos fazem fazer 
as coisas como estamos a fazer. Somos 
corruptos e não temos nenhuma von-
tade política para resolver este prob-
lema. Para quê mitigar? O melhor a 
fazer é nos adaptarmos e colocarmos 
nas repartições, hospitais, estradas, ce-
mitérios, casas, bares e em todo o lado 
a seguinte frase: aqui se paga tudo, 
hoje e agora! Ponto final e exclamação!
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Pensamentos Que Não São Meus

“Idoso de hoje juventude de ontem…” (conclusão) 

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

É sim o idoso de hoje que foi jovem 
de ontem que hoje está minguando 
porque lhe falta tudo, desde o teto, 
pão, saúde, amparo e sobretudo sos-
sego, para além do lazer, pelo facto de 
apenas ser um idoso. 

O idoso de hoje e jovem de on-
tem, pode não ter conhecido a sua 
juventude porque esteve a preparar 
condições para a juventude de hoje, 
que na verdade, lhe está dando costas 
por o assumir como inculto, incomo-
dativo, feiticeiro, entre outros termos 
pouco bonificantes para um humano 
igual e que ontem tudo fez para a ge-
ração de hoje.

O jovem de ontem e idoso de hoje 
penhorou a sua juventude na per-
spectiva de preparar o pão para o jo-
vem de hoje que está se esquecendo 
que será o idoso de amanhã.

Conforme o provérbio popular, “não 
faça a outro o que não desejaria que 
lhe fosse feito”. Porém, o jovem de hoje 
esquece que amanhã igualmente será 
idoso tal como o são os de hoje, mas 
mesmo assim, pouco faz para mel-
hor honrar os mais velhos e em razão 

disso, preparar-se para a terceira idade.
O idoso de hoje não em poucas 

vezes vai sendo privado de tudo e de 
mais alguma coisa, apenas porque é 
idoso, porque ontem tudo fez para a 
geração de hoje.

O idoso de hoje é despido do seu 
“EU” só porque é idoso, só porque já 
não é revestido de energias para de-
safiar o mundo tal como o fez nos dias 
de ontem.

É o mesmo idoso que constante-
mente é acusado de ser o promotor 
de azares nas famílias, de mal-estar, 
de falta de sossego e insucessos, pois, 
os jovens de hoje entendem que os 
respectivos insucessos (o sucesso 
prepara-se) advém da ingerência do 
idoso nas suas vidas, embora se saiba 
que é o mesmo idoso que cuidara do 
jovem de hoje, mas que desta vez com 
a real intensão é mesmo a prejudicar 
ou travar o sucesso deste (tanta pet-
ulância de quem assim pensa).

É o idoso de hoje que em resultado 
da sua condição, é deixado à sua sorte, 
podendo ser em forma de abandono 
da respectiva família ou mesmo es-
corraçá-la da sua residência com vista 
a se apoderarem dos bens que pos-
sivelmente aquele economizara para 
o momento em que se encontra, tal 
como a formiga o faz por já ter se aper-
cebido que o inverno pode não lhe ser 
útil para o trabalho.

O idoso de hoje é despojado dos 
seus haveres, muita das vezes por 

a própria saúde, daí a necessidade do 
pensar comum sobre o idoso. 

Não faz sentido que o país, a so-
ciedade ou mesmo as famílias se 
coloquem na posição de indiferença, 
dada a situação em que a maioria dos 
idosos se encontra, que manifesta pela 
carestia de quase tudo, incluído o teto, 
o mantimento e a assistência médica 
e medicamentosa, um verdadeiro 
abandono. Estes muita das vezes se 
fazem acolher pelas varandas dos es-
tabelecimentos comerciais, entre out-
ras infraestruturas públicas e privadas, 
desprovidos de quase tudo, onde o 
contentor de lixo representa a sua ma-
chamba, a sua loja, o seu supermer-
cado e de lá buscam o seu “saciar”, se 
é que o lixo alguma vez saciou algum 
estômago. Os caixotes de papelão 
servem hoje de cama e manta de 
quem ontem em algum momento fez 
Moçambique crescer, fez a sociedade 
evoluir, fez as famílias brilharem. Estão 
a receber preço da bondade.

As indiferenças da sociedade, da 
família, do país, enfim, de todos, rep-
resentam um crime hediondo, cuja 
punibilidade devia ser extrema, onde 
estes deviam serem chamados ao 
banco dos réus, pela sua acção ou 
omissão, cumplicidade, encobrimen-
to, ou outra forma de apadrinhamen-
to de idiotices que se fazem perante a 
pessoa idosa.  

Não pode fazer sentido que não se 
faça algum esforço para aprovisionar-

se algumas condições básicas para a 
pessoa idosa, aliás, este, pela sua na-
tureza só precisa do pouco e essencial, 
como se diz, o mínimo vital, pois, já per-
cebeu que está mais para o fim e não 
para o início, e em razão disso, devia se 
providenciar o mínimo possível para 
quando chegar a hora da partida, ir 
na paz do Senhor, e não acelerar a sua 
partida, como é o caso.

Os nossos idosos, diferentemente 
da massa jovem, só precisam do 
carinho, mantimentos, teto, e não mais 
do que isso, mas efectivamente ben-
eficiam do contrário, só porque são 
idosos.

Não faz sentido que não tenhamos 
políticas públicas de assistência e po-
tecção da pessoa idoso, incluindo as 
que possam obrigar quem quer que 
seja a assistir o idoso, havendo igual-
mente a necessidade do sanciona-
mento das famílias que deixam o ido-
so (seu parente) à mercê e para serem 
cuidados pela mãe natureza. 

Lembre-se que o idoso de hoje foi 
jovem de ontem, e, segundo alguns 
provérbios populares, “o amanhã de-
pende do hoje”, “não faça o que não 
gostaria que lhe fizessem”, “faça o bem 
a todos, pois, não se  sabe quem vai 
cruzar o teu caminho amanhã”, em 
fim, é sempre bom cuidar dos outros, 
principalmente daqueles em que as 
suas energias foram se esfumando ao 
serviço dos outros. O idoso merece o 
melhor.

aqueles que ele “gastou” a sua juven-
tude preparando o seu futuro. Sim o 
idoso de hoje é desprovido de tudo, in-
cluindo do aconchego, do carinho, até 
de caridade, só porque hoje perdeu, 
aliás, deixou de ter forças para nutrir a 
sua carne.

A sociedade (juventude) de hoje se 
esqueceu de que o idoso de hoje foi 
bebé, criança, jovem, adulto ontem. Se 
esqueceu que o sol nasce do extremo 
leste e vai ao acaso no extremo oci-
dental, tal como o é o ciclo de vida dos 
seres viventes, incluindo os humanos, 
os quais nascem, crescem, produzem 
e morrem e, sobretudo, antes de ser-
em convidados pelo pai Celestial para 
a vida eterna, podem cumprir todo o 
ciclo de crescimento e por isso se tor-
narem os idosos de hoje.

A sociedade de hoje se esquece que 
o idoso de hoje foi provedor ontem, o 
qual permitiu que o mundo, o país, as 
famílias e não só, se tornassem o que 
são em razão deste que até abdicara 
de si em prol de um hoje melhor.

A sociedade de hoje, incluindo a 
gestão do país devia reflectir melhor 
sobre as políticas de protecção da pes-
soa idosa, pois, é um caminho que todo 
o indivíduo, enquanto tiver a vida, não 
tem como contornar. Aliás, mesmo 
aqueles que aparentemente aforaram 
para o amanhã, em algum momento 
(não em poucas vezes), são privados 
(escorraçados) do que lhes custou toda 
a juventude, e em algum momento 

Um olhar à nossa Administração Pública

Moçambique estrangulado pela corrupção (5) 

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

No Informe da PGR – Capítulo IV – 
Prevenção e Combate à Corrupção 
(página 56, disponível em: <https://
www.parlamento.mz/wp-content/
uploads/2022/04/Informacao-Anual-
do-PGR-a-AR.2022.pdf>, acesso em 
20/08/2022), a guardiã da legalidade 
em Moçambique refere que «A cor-
rupção continua a constituir uma 
grande preocupação para a sociedade 
e, de modo especial, para o Ministério 
Público, pois entre outros malefícios, 
compromete o funcionamento das in-
stituições e retarda o desenvolvimento 
do país (…) Atinente a esta matéria no 
período em análise, foram tramitados 
1913 processos, contra 1882 de igual 
período anterior, o que representa 

uma subida de processos tramitados 
em 31 correspondente a 1,6%». Mais 
adiante a PGR especifica que «No que 
se refere aos crimes mais frequentes, o 
de corrupção activa foi o que registou 
maior número, com 616; seguido de 
corrupção passiva para acto ilícito, com 
282; peculato, com 151; abuso de cargo 
ou função, com 112; simulação de 
competência, com 42; corrupção pas-
siva para acto lícito, com 38; e branquea-
mento de capitais, com 13 processos».

O Centro de Integridade Pública (CIP) 
faz saber que «o Índice de Percepção 
da Corrupção da Transparência Inter-
nacional (TI) referente ao ano de 2020 
não apresenta resultados animadores 
para Moçambique, comparativamente 
aos anos anteriores (2017 – 2019)». O 
CIP refere que «o referido índice mostra, 
particularmente em relação ao país, 
uma regressão na sua classificação en-
tre os países avaliados. Neste sentido, no 
índice da TI de 2020, Moçambique clas-
sificou-se, em termos de Rank (posição), 
no número 149 e, em termos de score 

públicos» O relatório indica que «o mais 
grave é que os funcionários do Estado, 
simultaneamente altos quadros do par-
tido no poder, possuem empresas que 
prestam serviços ao Estado e isto não 
permite transparência na adjudicação 
de serviços ao “privados”». 

Mais adiante o MARP especifica que 
«o Governo não reprova, aliás, encoraja 
os funcionários a terem e a operar os 
seus próprios negócios para comple-
mentar a renda, o que levou muitos 
funcionários públicos a terem a sua 
atenção e lealdade divididas e a en-
trarem em contratos de procurement 
com os seus próprios departamentos, 
e a concorrerem com o sector privado 
para contratos do Governo (…) e 
como tal, não é de admirar que a luta 
contra a corrupção não esteja a ser tão 
bem sucedida como deveria».

O relatório diz ainda que, apesar 
dos esforços para combater o mal, a 
corrupção continua com tendências 
de aumentar em Moçambique, não 
apenas a nível político mais alto, mas 

também em forma de pequena cor-
rupção, através de pequenos subor-
nos cobrados pela polícia de trânsito e 
pelo pessoal de saúde. «As disposições 
legais em Moçambique relativas à gov-
ernação e integridade nas instituições 
públicas são ainda muito fracas. A lei 
anti-corrupção, que foi criada em 2004, 
não dá poderes completos de acusa-
ção ao Gabinete Central de Combate 
à Corrupção, tendo assim um impacto 
negativo no seu desempenho», sub-
linha o relatório do MARP (Fonte: Jornal 
“O País”, de 21 de Junho de 2011).

Sintetizamos para ilustração dos 
malefícios da corrupção apenas 3 (três) 
exemplos de corrupção que penal-
izaram a sociedade de forma grave e 
humilhante: desvio de produtos des-
tinados à população afectada pelo 
Ciclone Idai (A); dívidas ocultas e a pe-
nalização de moçambicanos pela sua 
inclusão no Orçamento Geral do Estado 
(B); e desvio dos fundos da COVID19 (C).

A – Desvio dos donativos do Ci-
clone IDAI

(pontuação), no número 25. Significa 
que atendendo a este facto, o país re-
grediu em menos um ponto na clas-
sificação, se atendermos que no ano 
anterior situou-se na posição 146 e ob-
teve 26 pontos» (Informação disponível 
em: <https://cipmoz.org/wp-content/
uploads/2021/01/I%CC%81ndice-
de-Percepc%CC%A7a%CC%83o-
da-Corrupc%CC%A7a%CC%83o-da-
Transpare%CC%82ncia-Internacional.
pdf>. Acesso em 21/08/2022).

O Relatório de Auto-Avaliação dos 
Países Africanos, no contexto do Me-
canismo Africano de Revisão de Pares 
(MARP), no seu sub-capítulo da inter-
pretação: Governo, Partido e Negócios 
no (ponto 1304, página 422), consta 
que «O que está criticamente em falta 
nas medidas de luta contra a corrupção 
é uma definição explícita, e sem am-
biguidades, do limite ético que o Gover-
no e os membros superiores do partido 
no poder e suas famílias não devem 
atravessar na realização dos seus negó-
cios, enquanto se mantêm nos cargos 
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FRELIMO reconhece esforços de Nyusi

O cunho que faltava 

Pela primeira vez, depois de eleita no XII Congresso realizado de 23 a 27 de Setembro último, a Comissão Política reuniu-se quarta-feira, onde, além de saudar a Filipe Jacinto Nyusi pela sua 
reeleição no cargo de Presidente da FRELIMO, considera que é uma clara demonstração da confiança dos membros e simpatizantes na condução dos destinos do Partido e do reconheci-
mento dos seus esforços, determinação, serenidade e foco na defesa da Unidade Nacional, da soberania, da paz, reconciliação e dos mais nobres interesses do Povo moçambicano.

À luz das alterações feitas na Lei 
número 5/2022, de 14 de Fever-
eiro, aprovada pela Assembleia 
da República e segunda-feira 
promulgada e publicada pelo 
Presidente da República, o gov-
erno viabilizou terça-feira a im-
plementação da Tabela Salarial 
Única (TSU) através da aprovação 
de sete decretos que aprovam os 
procedimentos a adoptar para o 
enquadramento dos titulares ou 
membros de órgãos públicos, dos 
titulares e membros de órgãos 
de Soberania e dos titulares e 
membros dos Órgãos da Admin-
istração da Justiça, incluindo das 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique; dos membros da 
Polícia da República de Moçam-
bique e entidades para-militares 
equivalentes.

Esta 1ª Sessão Ordinária da Comissão 
política esteve sob Direcção de FILIPE 
JACINTO NYUSI, Presidente da FRELIMO 
e Presidente da República de Moçam-
bique e analisou a actual situação políti-
ca, económica e sócio-cultural do país.

No final da reunião, o órgão que 
orienta e dirige o Partido no intervalo 
das sessões do Comité Central saudou 
igualmente os membros e militantes 
pela preparação e realização, com 
sucesso do 12º Congresso, reunido de 
23 a 27 de Setembro último e assumiu 
que, “mais do que um evento caracter-
izado por ambiente contagiante, de 
festa, coesão e camaradagem, foi um 
momento de planificação estratégica e 
de reafirmação da vontade colectiva de 
continuar unidos em torno do mesmo 
ideal de liberdade, justiça social e paz”.

Segundo uma nota de imprensa en-
viada na nossa Redacção, a Comissão 
Política refere que congratulou igual-
mente o Presidente da FRELIMO e da 
República e o Governo, pela imple-
mentação da Lei sobre a Tabela Salarial 
Única, aprovada por unanimidade pela 
Assembleia da República, na sua VI ses-
são ordinária, um instrumento que vai 

Estes decretos resultam da neces-
sidade de conformar e harmonizar os 
procedimentos a serem adoptados no 
âmbito da implementação da Lei n.º 
5/2022, de 14 de Fevereiro, que define 
as regras e os critérios para a fixação de 
remuneração dos servidores públicos, 
dos titulares ou membros de órgão 
público e dos titulares e membros dos 
órgãos da Administração da Justiça e 
aprovou a Tabela Salarial Única (TSU), 

contribuir a valorização do desempenho 
dos servidores públicos e maior justiça 
remuneratória no Aparelho de Estado.

No entanto, o órgão, de acordo com 
a nota de imprensa, foi actualizado so-
bre a situação de Defesa e Segurança 
no País e no final, encorajou o Governo 
a prosseguir com acções de reforço da 

com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 14/2022, de 10 de Outubro.

Com o efeito, o Conselho de Minis-
tros apreciou e aprovou o decreto que 
altera o Decreto n.º 29/2022, de 9 de 
Junho, que aprova os procedimentos 
a adoptar para o enquadramento 
dos servidores públicos, dos titulares 
ou membros de órgão público e dos 
titulares e membros dos órgãos da 
Administração da Justiça, na Tabela 
Salarial Única, assim como, o decreto 
que altera o Decreto n.º 31/2022, de 
13 de Julho, que aprova o regime e 
os quantitativos dos suplementos 
dos servidores públicos, dos titulares 
ou membros de órgão público e dos 
titulares e membros dos órgãos da ad-
ministração da justiça. 

O terceiro decreto aprovado pelo 
governo, vem alterar o decreto n.º 
32/2022, de 13 de Julho, que define 
o regime e os quantitativos dos níveis 

capacidade operativa das FDS, recon-
strução de infra-estruturas e retorno 
gradual das populações, bem como 
a divulgar mensagens de apelo ao 
perdão para os cidadãos que integram 
os grupos terroristas a se apresenta-
rem às autoridades com vista a sua 
reintegração familiar e social.

“Apela, do mesmo modo, aos 
cidadãos no sentido de reforçar a 
vigilância e denunciar movimentos 
que podem colocar em risco a harmo-
nia, ordem e tranquilidade públicas”, 
lê-se no documento.

Sobre a passagem do 12 de Outubro, 
Dia da Organização Nacional dos Profes-

sores (ONP), a comissão política felicitou 
os professores e encorajou a classe a con-
tinuar a assumir, com zelo e profissional-
ismo, o seu papel de educar e cultivar o 
sentido de Pátria, pois só uma sociedade 
dotada de conhecimento e valores é ca-
paz de fazer o País prosperar no concerto 
das Nações. Com o efeito, “a comissão 
política saudou o Presidente da FRE-
LIMO e da República pelo lançamento 
da Política do Professor e a estratégia da 
sua implementação, um instrumento 
que estrutura e sistematiza os aspectos 
da vida profissional e social do Professor.

Em relação ao registo do primeiro 
caso da Varíola dos Macacos no País, o 
órgão recomendou as autoridades de 
saúde a disseminar as medidas de pre-
venção e aprimorar os mecanismos 
de comunicação por forma a evitar a 
onda de desinformação em torno de-
sta enfermidade. 

E face à época chuvosa que se 
aproxima, a comissão política apela à 
população que vive em zonas propen-
sas às cheias e inundações, a ter aten-
ção a abertura de comportas das bar-
ragens e cumprir com as orientações 
das entidades competentes. 

salariais e escalões da Tabela Salarial 
Única enquanto o quarto decreto vem 
definir o critério de enquadramento, o 
regime e os quantitativos dos suple-
mentos e os quantitativos dos níveis 
salariais e dos escalões das Forças Ar-
madas de Defesa de Moçambique.

Ainda nesta sessão, o Executivo 
apreciou e aprovou o decreto que 
define o critério de enquadramento, 
o regime e os quantitativos dos suple-
mentos e os quantitativos dos níveis 
salariais e escalões dos membros da 
Polícia da República de Moçambique 
e entidades para-militares equivalente; 
o decreto que fixa a remuneração dos 
demais órgãos públicos e de sobera-
nia e o decreto que define o enquadra-
mento das funções de direcção, chefia 
e confiança do aparelho do Estado nos 
níveis salariais da Tabela Salarial Única.

No entanto, antes da promulga-
ção e publicação pelo Presidente da 

Com sua reeleição no cargo de Presidente do partido

Operacionalização da TSU

- Considera a Comissão Política no final da 1ª Sessão Ordinária realizada, quarta-feira para analisar a actual situação política, económica e sócio-cultural do país sob direcção de Filipe Nyusi, tendo para o 
efeito, destacado os seus esforços na defesa da soberania, da paz, reconciliação do povo moçambicano 

República, na última segunda-feira a 
Lei de Alteração da Lei número 5/2022, 
de 14 de Fevereiro, define as regras e 
os critérios para a fixação do salário e 
remuneração dos servidores públicos, 
dos titulares ou membros de órgãos 
públicos, dos titulares e membros de 
órgãos de Soberania e dos titulares e 
membros dos Órgãos da Administra-
ção da Justiça e aprova a TSU, depois 
de verificar que a mesma não contraria 
a Lei Fundamental. 

Ma antes, a lei mereceu aprecia-
ção da Assembleia da República que 
chancelou-a, por unanimidade na 
generalidade e especialidade a lei 
que alterou dez artigos e a revogação 
de um anexo da referida lei, depois 
também de considerar sanadas as 
irregularidades que bloqueavam a 
implementação da lei que aprova o 
TSU, inicialmente prevista para Junho.

Refira-se que a implementação 
da TSU vai custar ao governo um 
montante global previsto é de 19. 
865,711,655,40MT (dezanove mil, oi-
tocentos e cinquenta e cinco milhões, 
setecentos e onze mil, seiscentos e 
cinquenta e cinco meticais e quarenta 
centavos), mesmo valor previsto des-
de o início.

Comissão Política da Frelimo

Presidente da República
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CARREGUE E FIQUE SEMPRE
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• TEM SEMPRE OS CANAIS LIGADOS
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“Meticalização” da economia em consolidação

Governo defende “transição energética justa”

Nova proposta da lLei Cambial na generalidade

A aprovação pela Assembleia da República da revisão da Lei número 11/2009, de 11 de Março (Lei Cambial), submetida pelo Governo, visando a "desburocratização do ambiente de negócios" e o 
reforço do "combate ao terrorismo e branqueamento de capitais vai consolidar o principio da meticalização da economia nacional, ao conferir assento legal à obrigatoriedade de pagamentos em 
moeda nacional em todas as transacções domésticas no país e harmonizar os vários regimes cambiais especiais vigentes, no âmbito dos projectos de exploração mineira e de hidrocarbonetos no 
pais, sem contudo, por em causa os compromissos já assumidos nesta matéria.

A partir de Washington, Estados Unidos da América, o ministro moçambicano de Economia e Finanças, Max Tonela, em reuniões anuais do Banco Mundial e 
do Fundo Monetário Internacional (FMI), defende uma “transição energética justa” para países pobres e expostos às mudanças climáticas, através de investi-
mentos combinados nos seus combustíveis fósseis e nas renováveis.

ANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

Na fundamentação da proposta 
da revisão da lei n°11/2009, de 11 de 
Marco, ora aprovada por consenso 
pelo parlamento moçambicano, o 
Governo afirma que ela já se mostrava 
desajustada do estágio actual do cres-
cimento económico do país, caracter-
izado, por um lado, pela multiplicação 
da rede de relações entre residentes 
e não residentes, no âmbito das rela-
ções comerciais e, por outro lado, pelo 
volume de investimento estrangeiro, 
com maior incidência nos projectos 
de exploração de recursos naturais e 
minerais, o que, consequentemente, 
impõe novos desafios às questões de 
cariz cambial. 

A revisão visava ainda reduzir a buro-
cracia na realização de operações cam-
biais, tornando o mercado cada vez 
mais célere e alinhado com as mudan-
ças tecnológicas, a bem da fluidez do 
tráfego das relações comerciais inter-
nacionais, mostra-se imperioso o ajus-
tamento do regime jurídico vigente.

“Ė neste contexto que, é apresenta-
da a proposta de revisão da lei cambial, 
na perspectiva de tornar o mercado 
cambial moderno, seguro e eficiente, 
de acordo com as melhores praticas 
internacionais; harmoniza-las aos ob-
jectivos de flexibilização traçados pela 
região da SADC até 2028 e atribuir à au-
toridade cambial, os mecanismos que 
possam satisfazer a robustez do país 
em matéria de políticas monetárias e 
cambial”, sustentou o Executivo.

Do ponto de vista de impactos, a lei 
aprovada vai, de acordo com o Gov-
erno, remover as barreias para o investi-
mento estrangeiro em Moçambique e 
de investimentos de residentes no exte-
rior, bem como, a facilitar a realização do 
comércio internacional que, se resume 
na criação de mecanismos de flexibi-
lização das operações cambiais através 
da liberalização gradual da conta capital. 

“Vai também consagrar o princípio 
do repatriamento de receitas de expor-
tação de bens e serviços e rendimen-
tos de investimento no estrangeiro, 
com vista a reforçar a estabilidade e 
robustez do sistema financeiro no 
geral, na medida em que, ira dinamizar 
o influxo de capitais que permitirão a 
detenção de reservas cambiais inter-
nacionais mais sólidos e adequadas à 
cobertura da demanda nacional no 
cumprimento das obrigações interna-
cionais e, ainda, a eventuais choques 
externos”, lê-se no documento que o 
PUBLICO teve acesso.

Também com a entrada em vigor 

“Precisamos de uma transição en-
ergética justa, que vai permitir a países 
como Moçambique explorarem os 
recursos energéticos que detêm para 
assegurar o acesso universal à energia”, 
disse Tonela, citado num comunicado.

Aquele governante falava na capital 
norte-americana, num painel da Coliga-
ção dos Ministros das Finanças para a 
Acção Climática, no âmbito das reuniões 
anuais do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) e do Banco Mundial (BM).

Assinalando que Moçambique vive 
o paradoxo de ser um dos mais casti-
gados pelas mudanças climáticas, mas 
estar entre os menos poluentes, Max 
Tonela enfatizou que o país dispõe de 
enormes reservas de gás natural que o 
podem tornar num “actor importante” 
na cadeia de fornecimento, à escala 
global, e na transição energética para 
fontes limpas.

“Precisamos do apoio das institu-
ições financeiras internacionais não só 
para financiar a adaptação climática, 
mas também para projectos de explo-
ração de gás natural e diversificação de 
fontes energéticas, através de um re-
curso crescente às energias renováveis”, 
sublinhou.

O mundo, prosseguiu, ainda vai pre-
cisar de combustíveis fósseis, principal-

consideradas menos poluentes, como 
é o caso do gás natural.

Ainda hoje, o ministro da Economia e 
Finanças moçambicano apresentou ao 
FMI e ao BM o pacote de medidas de re-
cuperação da economia recentemente 
aprovadas pelo executivo de Maputo. 

Refira-se que na capital dos EUA, 
o ministro da Economia e Finanças 
participou  na reunião do Grupo de 
Trabalho de Alto Nível sobre Arquitec-
tura Financeira Global com os ministros 
africanos das Finanças, Planeamento e 
Desenvolvimento Económico e man-
teve encontros bilaterais com gestores 
de diversas instituições financeiras inter-

mente do gás natural, porque as fontes 
alternativas ainda são “intermitentes” 
e estão longe de garantir um forneci-
mento firme.

Max Tonela observou que Moçam-
bique está a pagar uma pesada factura 
do impacto das mudanças climáticas, 
através da devastação de infraestutu-
ras económicas e sociais, bem como a 
perda de vidas humanas. Ciclicamente, 
continuou, o país é afectado por in-
undações e ciclones.

Nesse sentido, o país está empen-
hado na descarbonização do planeta, 
colocando à disposição da África Aus-
tral e do mundo fontes energéticas 

nacionais, com destaque para o presi-
dente do Conselho de Administração 
do Afreximbank, o director-executivo 
da Constituência Africana do Grupo 1 e 
o director-executivo do Banco Africano 
de Desenvolvimento e representante 
de Moçambique na instituição.

Max Tonela participou também na 
reunião anual sobre a Ampliação da 
Acção na Redução do Risco de De-
sastres, juntando-se a outros especial-
istas para analisar “o investimento na 
redução do risco de desastres como 
componente-chave da adaptação às 
mudanças climáticas”, refere ainda a 
nota do Ministério da tutela.

da presente lei, o governo espera a 
consolidação do principio da metical-
ização da economia nacional, ao con-
ferir assento legal à obrigatoriedade 

de pagamentos em moeda nacional 
em todas as transacções domesticas 
no pais e harmonizar os vários regimes 
cambiais especiais vigentes, no âmbito 
dos projectos de exploração mineira e 
de hidrocarbonetos no pais, sem con-
tudo, por em causa os compromissos 
já assumidos nesta matéria.

Aliás, a aprovação da revisão da lei 
cambial, acarretará um impacto posi-
tivo para o orçamento do Estado, ad-
veniente das taxas e multas, respectiva-
mente, previamente previstas na lei.

OUTRAS VANTAGENS

No entanto, a estratégia nacional 
de inclusão financeira (ENIF), para o 
período 2016-2022, estabelece como 
essencial, a contínua adequação do 
quadro regulatório, bem como, garan-
tir acesso e desenvolver produtos e ser-
viços financeiros, com destaque para 

a abertura de contas adequadas às 
necessidades da população residente 
em áreas rurais.

Outrossim, os dados do Censo 2017 
indicam que cerca de 10% da popu-
lação moçambicana tem entre 17 e 
21 anos de idade e apenas 1% das 
contas bancárias  existentes, tinham 
como titulares, indivíduos nesta faixa 
etária. A maior concentração de contas 
bancárias está inserida na faixa dos 22 a 
60 anos, que constitui cerca de 28% da 
população do pais.

Assim, a revisão a lei cambial, visa 
também reduzir a idade mínima das 
pessoas singulares que podem ter 
acesso à conta bancária e os respec-
tivos limites de responsabilidade. 

Com o efeito, a lei, aprovada quarta-
feira pelo parlamento estabelece que 
as pessoas singulares com idade igual 
ou superior a 18 anos podem proceder 
livremente à abertura, movimentação e 

encerramento de contas bancárias. En-
tretanto, a novidade que trazida por esta 
lei, é a que determina que das pessoas 
singulares com idade igual ou superior a 
15 anos e menores de 18 anos podem 
proceder à abertura, movimentação e 
encerramento das respectivas contas 
bancárias, mediante autorização, por 
escrito do representante legal.

E para dar corpo aos objectos elenca-
dos na lei, o governo passa a consagrar o 
número único de identificação bancária 
(NUIB), assim como, a possibilidade de 
utilização de mecanismos biométricos 
para abertura de conta bancária e out-
ras operações bancarias.

O NUIB será atribuído pelo Banco de 
Moçambique e devera ser utilizado em 
todas as contas bancárias, ainda que em 
instituições de crédito distintas. Quanto 
ao exercício ilegal de câmbios, a lei prevê 
uma pena de prisão de 2 a 8 anos de 
prisão e multa correspondente.
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Mesquita suspende portagem

Programa CHANGE procura
 aspirantes a líderes 

GRUPO
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No troço Macia-Praia de Bilene 

Numa altura em que decorre, ao longo de vários troços de estradas, a instalação de praças de porta-
gens, consideradas fundamentais para a manutenção e sustentabilidade da rede rodoviária do País, 
o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, exige que estas infra-
estruturas sejam erguidas "com responsabilidade e profissionalismo", em alusão à portagem em con-
strução no Troço Macia-Praia de Bilene, cujas obras acabam de ser interrompidas, por colidirem com 
interesse social fundamental, que é o direito à saúde. 

O Programa de Liderança e empreendedorismo social da Girl MOVE Academy, o CHANGE abriu, 
recentemente, as inscrições para a sua 8ª edição no site www.girlmove.org. Tal como nas edições an-
teriores, o programa é para mulheres moçambicanas entre os 20 e os 30 anos de idade, licenciadas, 
mestres, ou finalistas de um curso universitário, e que tenham vontade de se tornar agentes de trans-
formação social e de aprofundar as suas competências de liderança.

No 12 de Outubro corrente, Carlos Mesquita efec-
tuou uma visita de monitoria às obras em curso na 
Estrada N101, Macia-Praia de Bilene e o troço Chók-
wè-Marretane, onde estão sendo instaladas três pra-
ças de portagens, uma no primeiro troço e as duas no 
segundo.

Em Abril último, Mesquita havia visitado estas mes-
mas obras, tendo deixando, dentre várias outras, ori-
entações para que a REVIMO estudasse, junto das es-
truturas locais, a possibilidade de se implantar a Praça 
de Portagem depois do Hospital Distrital, no sentido 
Macia-Bilene.

Volvidos seis meses, depois da referida visita, Mes-
quita volta ao local para monitorar o curso das obras, 
não só da estrada, como também das praças de por-
tagens, tendo constatado que a orientação deixada 
não foi cumprida pela Rede Viária de Moçambique 
(REVIMO), pois a portagem no troço Macia-Praia 
de Bilene, está a ser implantada antes do Hospital, 
colidindo com interesse social fundamental, que é o 
direito à vida.

Mesquita defende que os pacientes, ao serem 
transportados para o Hospital, não podem ter obs-
táculos de acesso aos serviços da unidade sanitária, o 
qual deve ocorrer de forma célere e rápida.

Decorrente desta situação, Mesquita deu à REVIMO 

Todos os anos, o programa recebe mais de 1500 
inscrições de mulheres de todo o país, das quais são 
seleccionadas 40 para o programa presencial na Aca-
demia, em Nampula. Durante 12 meses, estas 40 jo-
vens são desafiadas a aprender ao lado de mentores 
e profissionais experientes e líderes internacionais de 
referência, e em conexão com as comunidades que 
rodeiam a Academia.

“O nosso objectivo é proporcionar uma experiência 
única e verdadeiramente transformadora estas jovens 

um prazo de, até esta segunda-feira, 17 de Outubro, 
ter que apresentar uma solução aceitável, pois a colo-
cação da portagem, naquele ponto, é "algo que tem 
de ser analisado com algum cuidado, sob o ponto de 
vista da sua funcionalidade e para que não seja visto 
como um indicador que possa criar distúrbios, naqui-
lo que são as emergências necessárias".

Quanto às obras da estrada em si, no decurso da 
visita, Carlos Mesquita mostrou-se satisfeito com o 
curso das mesmas, por estarem a decorrer dentro 
da normalidade e a observar-se os padrões de quali-
dade, assegurados através do trabalho que tem sido 
realizado pelos laboratórios, com destaque para o 
LEM, mas deixou como recomendações a necessi-
dade de se continuar a cumprir na íntegra os aspectos 
de qualidade e segurança previstos nos termos con-
tratuais, sendo que todas as infra-estruturas a serem 
implantadas devem ser agradáveis e atractivas aos 
olhos dos utentes.

Ainda na visita, refere-se, foi explicado ao ministro 
Carlos Mesquita, que as obras estão acima de 50% 
da sua execução, o que terá levado a este dirigente a 
recomendar, mais uma vez, para que estas obras se-
jam aceleradas, para se evitar que tenham constrangi-
mentos na época chuvosa, cujos avisos começam já a 
preocupar os moçambicanos.

que inclui mentoria especializada, um estágio interna-
cional em Portugal, um laboratório de inovação social 
e ainda a oportunidade de expandir o seu networking 
com líderes de renome nacionais e internacionais”, disse 
Rita Megre, Directora Académica da Girl MOVE.

O Programa CHANGE é financiado pela União Eu-
ropeia e a Girl MOVE Academy foi em 2021 premiada 
pela UNESCO, o que traduz o “reconhecimento do im-
pacto do nosso trabalho”, nas palavras da Alexandra 
Machado, CEO e co-fundadora da Girl MOVE Academy.

- REVIMO obrigada a apresentar, até esta segunda-feira, uma nova proposta de solução, que não venha 
a colidir com interesse social fundamental, relacionado com o direito à saúde
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)
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Gapi dinamiza 
empreendedorismo juvenil 

Frelimo marcha em reeleição de Filipe Nyusi

Cornelder investe no 
controlo de acesso 

Um total de 15 profissionais, representando o Instituto Nacional de 
Emprego (INEP), Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais 
(IFPELAC), Instituto Industrial e Comercial de Pemba (IICP), Confedera-
ção das Associações Económicas de Moçambique (CTA), Secretaria de 
Estado da Juventude e Emprego (SEJE) e o Instituto Agrário de Bilibiza, 
beneficiaram de uma formação em empreendedorismo orientada pela 
Gapi, na cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado.

A Cornelder de Moçambique (CdM) investiu, recentemente, na insta-
lação de um moderno sistema informatizado de controlo de acesso 
ao Porto da Beira, que detecta automaticamente as matrículas e os 
números dos contentores com recurso a câmaras.

Numa acção financiada pela União 
Europeia e pelo Instituto Camões, a 
formação visou capacitar os partici-
pantes em matérias que lhes permi-
tam preparar, conduzir, monitorar 
e avaliar os cursos de formação de 
empreendedores (aspirantes, startups 
e empresários/empreendedores), us-
ando a metodologia de formação do 
Programa Comece e Desenvolva o 
Seu Negócio (CDSN).

Esta actividade realiza-se no âmbito 
da parceria com o Projecto + Emprego, 
a qual tem como objectivo “aumentar 
as oportunidades económicas da 

Membros e simpatizantes da Fre-
limo em Sofala, marcharam no último 
sábado último no Município da Vila 
de Boane, província de Maputo e na 
cidade da Beira, em Sofala em sauda-
ção Felipe Nyusi, pela sua reeleição 
histórica no cargo de Presidente do 
partido para um mandato de cinco 
anos. A reportagem do PUBLICO sabe 
que iniciativas similares terão lugar em 
todas capitais provinciais, incluindo na 
cidade de Maputo.

Empunhando dísticos e entoando 
canções encorajamento, desfilaram 
pelas principais ruas do Município da 
Vila de Boane. Na Beira, os membros 
e simpatizantes da Frelimo desfilaram 
a partir da praça da ONP no bairro de 
Chipamgara tendo desaguado no 
pavilhão de CFM. Durante o percurso, 
o primeiro secretário do partido no 
poder em Sofala, Luís Nhanzozo, in-
centivou ao Presidente Filipe Nyusi, a 

Denominado Reconhecimento de 
Caracteres Ópticos (OCR, em inglês), 
o sistema funciona como um portal 
moderno e inteligente utilizado na 
gestão do fluxo de camiões em várias 
cidades americanas e europeias, e 
foi recentemente implementado no 
Terminal de Contentores do Porto da 
Beira, na província central de Sofala.

Com a instalação deste sistema, a 
Cornelder de Moçambique espera 
conferir maior eficiência no controlo 
dos principais acessos ao Porto da 

Beira, bem como automatizar o reg-
isto de contentores, matrículas dos 
camiões e imagens para fins de segu-
rança, reduzindo, desta forma, erros 
humanos.

"Temos recebido um feedback 
positivo por parte dos usuários do re-
cinto portuário, e reiteramos a nossa 
promessa de continuarmos a envidar 
esforços, no sentido de melhorar os 
nossos níveis de segurança", frisou Jan 
De Vries, director executivo da Cor-
nelder de Moçambique. (FDS)

prego, mas também as Micro, Peque-
nas e Médias Empresas (MPMEs), 
visando o aumento da respectiva 
competitividade e a melhoria da em-
pregabilidade dos jovens qualificados, 
através da criação de empregos de-
centes e sustentáveis”.

A Gapi tem estado a prestar particu-
lar atenção aos assuntos da mulher e 
juventude em todo o País, com de-
staque à província de Cabo Delgado 
onde, para além da gestão de linhas 
de crédito e sistemas de garantia para 

pequenas empresas, a instituição tem 
também sido solicitada a realizar in-
tervenções de estabilização e inclusão 
socio-económica em áreas de activi-
dades de megaprojectos, tais como os 
da Total-Energies em Palma, e da Ruby 
Mining, em Montepuez.

Ainda em Cabo Delgado, e em par-
ceria com a organização Ayuda em Ac-
ción e com financiamento da funda-
ção LaCaja, a Gapi implementa um 
projecto-piloto denominado “W4P” 
– Trabalho Para o Progresso, no qual 

31 micronegócios estão a ser assistidos 
para se converterem em empresas 
formais e terem acesso a crédito. As 
condições desses financiamentos in-
cluem períodos de deferimento con-
venientes para a estabilização inicial 
dos negócios, bem como taxas de juro 
inferiores a 12% ao ano. A Gapi está a 
assumir com meios próprios a respon-
sabilidade de acompanhamento dos 
beneficiários. Cerca de uma centena 
de postos de trabalho já foram assegu-
rados. (FDS)

população de Cabo Delgado, em par-
ticular da camada jovem, contribuindo 
para a melhoria do acesso ao trabalho 
decente e do seu rendimento, em ac-
tividades directa ou indirectamente 
relacionadas com a indústria do gás 
natural”, segundo explicou Jorge Cu-
ambe, técnico da Gapi responsável 
por esta acção. 

Cuambe reforçou ainda que, “as fer-
ramentas adquiridas, estimularão as 
Parcerias Público-Privadas (PPP), com 
forte impacto no emprego e apoiarão 
o sector público, mormente os secto-
res da educação profissional e de em-

continuar com esforços que visam o 
bem-estar da população e o desen-
volvimento do país.

Nhanzozo disse que os membros e 
simpatizantes reconhecem e congrat-

ulam o empenho  e os  esforços do 
governo na resposta aos vários males 
que afectam a população, como os 
ataques terroristas em Cabo Delgado 
entre outros. 

NACIONAL

No Porto da Beira 

Em Cabo Delgado 
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Assegurada realização do CAN de praia
Numa altura em que a Confederação Africana de Futebol (CAF) ameaça levar o CAN de futebol de praia para a vizinha África do Sul, caso não sejam criadas as condições materiais para o efeito, 
Moçambique acelera os preparativos para acolher o certame, que deverá se realizar em Vilankulo, província de Inhambane, de 21 a 28 de Outubro corrente. A maratona que irá envolver 16 selecções 
africanas, está a ser preparada com todo o detalhe, mas para termos mais pormenores sobre isso, entrevistamos William Tuzine, edil de Vilankulo, que assegurou que todas condições essenciais para 
a efectivação do CAN estão a ser criadas, destacando, entre outras, a conclusão das obras de construção de três campos, dois dos quais para os treinos e um para os jogos. 

JORGE MALANGAZE                        
Email: jjmalangaze@gmail.com 

Jornal PÚBLICO (JP): Senhor Pres-
idente, como encara a advertência 
da CAF, que ameaça levar o CAN 
de futebol de praia para África do 
Sul, caso as obras de construção da 
Arena não terminem a tempo de ac-
olher os jogos?

William Tuzine (WT): Olha, nunca 
sentimo-nos ameaçados com qual-
quer possibilidade de retirada do 
Campeonato Africano de Futebol de 
Praia. Sempre nos desdobramos na 
criação de condições para que esta 
prova decorra com sucesso aqui em 
Vilankulo.

A ideia de retirada do CAN, para nós, 
nunca foi assunto. As condições mais 
essenciais para a efectivação do CAN 
em Vilankulo, estiveram criadas mes-
mo quando a equipa de inspecção 
da CAF veio cá. Estamos a falar dos 
campos, o principal para os jogos e os 
dois para a realização de treinos. Os 
balneários estão prontos. Também não 

estamos a poupar esforços na prepara-
ção das áreas para o funcionamento de 
vários serviços que irão atender o CAN. 

A CAF deixou recomendações para 
o cumprimento de alguns detalhes, 
que tem a ver, por exemplo, com a 
substituição das balizas, pavimenta-
ção de algumas áreas do perímetro 
da arena, fixação das bancadas e mais 
outras coisinhas que estamos a finali-
zar. Para nós, foi oportuna a vinda da 
equipa de inspecção da CAF que era 
para alinharmos algumas coisas das 
obras para que não avançássemos 
cegamente. Portanto, o CAN de Fute-
bol de Praia vai ser aqui em Vilankulo 
e com muito sucesso.  Aliás, a equipa 
inspectiva da CAF ficou muito satis-
feito com as infra-estruturas turísticas, 

particularmente, hoteleiras e de res-
tauração.

JP: Há garantias de que teremos 
tudo pronto a tempos de acolher os 
jogos? 

WT: Teremos tudo e os pequenos 
detalhes da arena prontos até ao fim 
desta primeira quinzena de Outubro.

Qual é o papel da edilidade nesta 
campanha e que ganho espera com 
acolhimento deste campeonato?

Como edilidade, estamos a aplicar 
todo o esforço adicional na perspectiva 
de garantir que o CAN decorra num 
ambiente formidável e não haja queixa 
de nada por parte de todos os nossos 
visitantes. Estamos num trabalho co-
ordenado com diversas sectores do 

tura e Turismo, para permitir que tudo 
corra como nós desejamos. Quem na 
verdade sairá a ganhar, são os nossos 
munícipes e não o Conselho Municipal 
enquanto instituição...

 
JP: Mas o que ganhar Vilankulo 

com acolhimento deste maior 
evento desportivo de África, no seu 
território?

 WT: Na verdade, os ganhos serão 
múltiplos. Por exemplo, os nossos 
munícipes, empreendedores em diver-
sas áreas, terão no CAN várias oportuni-
dades de negócio. E foi exactamente 
isso que nos motivou a aceitar hospe-
dar o CAN de Futebol de Praia aqui em 
Vilankulo. Os nossos munícipes e em-

WT: Devo sublinhar aqui que a 
cidade de Vilankulo é uma das mais 
seguras do país e é esse factor que, os 
nossos visitantes preferem vir sempre 
e sempre para Vilankulo devido ao 
ambiente acolhedor, os encantos dos 
seus atractivos turísticos e muita segu-
rança. Nunca se reportou em Vilankulo 
qualquer caso de furto, violência ou 
outro tipo de acto criminal envolvendo 
nossos visitantes. Quem visita Vilankulo 
no próprio dia de regresso está a fazer 
reserva para voltar mais vezes. As pes-
soas gostam de Vilankulo porque é um 
local seguro onde se circula a vontade 
e sem qualquer ameaça. 

JP: Será que os operadores turísti-
cos estarão também preparados 

Moçambique…

WT: Ė verdade. A cidade de Vilanku-
lo é das mais limpas do país. Fazemos 
isso porque o turismo combina com 
limpeza e é isso que incutimos aos nos-
sos munícipes. 

Para o efeito, criamos na nossa ci-
dade vários grupos que se dedicam 
não só na recolha de resíduos sólidos, 
mas também na sensibilização perma-
nente dos munícipes na necessidade 
de uma melhor gestão de lixo. É isso 
que será feito ao longo dos dias da re-
alização do CAN porque acreditamos 
que a produção de resíduos sólidos 
também será maior. Temos meios hu-
manos e circulantes para a gestão de 
resíduos sólidos na arena e não só.  

Governo, Federação Moçambicana 
de Futebol (FMF), Ministério da Cul-

preendedores em diversas áreas vão 
alavancar o volume dos seus negócios 
devido ao efeito multiplicador da ac-
tividade turística. O operador turístico 
sai também a ganhar, o taxista idem, 
o artista, transportador seja de táxi ou 
semi-colectivo, a senhora do mercado, 
enfim, todos ganham e terão a capacid-
ade de honrar as suas obrigações fiscais 
no conselho municipal e a assim a nossa 
balança económica crescer.

JP: Até que ponto o município 
está preparado para acolher está 
grande festa africana de futebol de 
praia? 

WT: A Cidade de Vilankulo é um 
dos pontos mais seguros deste país e 
não é por acaso que de forma regular 
recebe as distinções de um dos mel-
hores destinos turísticos de África e do 
mundo. 

JP: Tendo em conta que o campe-
onato irá movimentar muita gente 
em Vilankulo, estará assegurado o 
aspecto-segurança?

para hospedar este evento?

WT: Obviamente, os nossos opera-
dores turísticos estão preparados. Aliás, 
nesta componente, a CAF ficou rendida. 
Vilankulo não deve nada no que a aco-
modação diz respeito. O que fizemos 
como edilidade é incentivar aos opera-
dores turísticos a melhorar os seus locais 
de restauração, sobretudo, depois da 
situação imposta pela COVID-19, que 
afectou seriamente o sector do turismo. 

Aos operadores turísticos anunciamos 
que o nosso propósito é trazer a esta 
região grandes eventos para deles con-
sigam tirar o melhor proveito. Trouxemos 
a segunda Conferência do Crescendo 
Azul, que foi um sucesso e gerou renda 
aos nossos operadores turísticos. Agora 
é o CAN de Futebol de Praia e pelo meio 
outros eventos de índole privado que 
galvanizam o sector do turismo. Com a 
nossa visão, o turismo de Vilankulo aos 
poucos deixa de ser sazonal. 

JP: Um dos atractivos que 
Vilankulo apresenta, é o facto de ser 
considerada a cidade mais limpa de 
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Numa altura em que decorre, ao longo 
de vários troços de estradas, a instalação 
de portagens, consideradas fundamen-
tais para a manutenção e sustentabili-
dade da rede rodoviária do País, o ministro 
das Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, Carlos Mesquita, exige que es-
tas infra-estruturas sejam erguidas com 
responsabilidade e profissionalismo, no 
sentido de não criar distúrbios, naquilo 
que são as emergências necessárias.

Assim, Carlos Mesquita visitou na 
última quarta-feira as obras em curso 
na Estrada N101: Bilene/Macia e Ma-
cia/Chókwè/Marretane, onde estão a 
ser instaladas três portagens, uma no 
primeiro troço e as duas no segundo.

Entretanto, em Abril último, o minis-
tro havia visitado estas mesmas obras, 
tendo deixado, dentre várias outras, 
orientações para que a REVIMO es-
tudasse, junto das estruturas locais, a 

Tenho pena dos que aceitam 
ser usados em acções de recruta-

mento de moçambicanos para 
fins inconfessáveis, sobretudo em 

Cabo Delgado, porque quando 
descobertos, vão ser “chambo-

queados” até dizerem ‘nhanday-
eyôôô!...

Esta cidadã de nacionalidade 
zimbabweana, que tentou recrutar 

14 jovens em Chimoio, capital 
provincial de Sofala, para uma 

actividade desconhecida em Cabo 
Delgado (embora se alega que 

iam trabalhar na área de turismo), 
brincou muito mal e, por isso, um 
violento “xibakela”, que servirá de 
lição para muita gente que coop-

era com os malfeitores.
As autoridades moçambicanas 
estão atentas às agendas estra-

nhas na luta contra o terrorismo e 
vão expondo (one by one) os que 

colaboram para a insurgência em 
Moçambique, para serem julgados 

e condenados em público, por 
isso, muito cuidado a todos!

possibilidade de se implantar a por-
tagem depois do Hospital Distrital, no 
sentido Macia/Bilene. 

Paradoxalmente, a REVIMO, que tem 
sido alvo de muitas queixas relacionadas 
com a falta de construção de sistema 
de drenagens para as águas da chuva 
ao longo da estrada circular de Maputo 
e na vila de Marracuene, fez ouvidos de 
mercador e jaz, embarcou no desacato 
das orientações do governante. Só que, 
na última quarta-feira, volvidos já seis 
meses, Carlos Mesquita voltou ao local e 
constatou que a orientação deixada não 
foi cumprida pela REVIMO, pois a porta-
gem está a ser implantada antes do Hos-
pital, não obstante também, a oposição 
das estruturas locais.

Nisto, vimos em Carlos Mesquita 
um dirigente sensível e defensor dos 
interesses das populações, sobretudo 
dos doentes, a ganhar mérito por ter 

optado pela suspensão da imediata 
das obras, porque a portagem seria 
um obstáculo para o acesso aos ser-
viços da unidade sanitária.

Deu ainda à REVIMO, um prazo, de 
até esta segunda-feira, 17 de Outubro, 
para apresentar uma solução acei-
tável, pois a colocação da portagem, 
naquele ponto, é "algo que tem de se 
analisar com algum cuidado, sob pon-
to de vista de funcionalidade e para 
que não seja visto como um indicador 
que possa criar distúrbios naquilo que 
são as emergências necessárias". 

Por estes motivos, sobretudo, pela 
acção inspectiva, pontual, oportuna e 
acertada, vão as nossas calorosas sau-
dações ao ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos pelo ex-
emplo que, todos governantes, deveri-
am seguir, pois, governar deve significar 
“servir ao povo e não servir-se primeiro”.

XIBAKELA XA BUD

BONS EXEMPLOS

Pancada Pública
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