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DESTAQUE

Diplomacia moçambicana 
destaca-se na Europa

A diplomacia moçambicana, nas vertentes políticas e económicas, esteve em alta e bem destacada no cenário 
internacional, concretamente na Europa, onde o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi esteve de visita, tendo 
escalado Finlândia e Portugal, dois dos cinquenta países daquele continente. E sendo a diplomacia um elemen-
to estratégico para a defesa dos interesses do Estado e da Nação moçambicana, Filipe Nyusi conseguiu na sua 
digressão por estes dois países da Europa lograr resultados positivos para a estabilidade e desenvolvimento do 
país, na medida em que, consolidou as relações bilaterais e multilaterais, nos domínios da defesa e segurança, 
particularmente no combate ao terrorismo; explorou e atraiu novas oportunidades de cooperação e de inves-
timentos em negócios, incluindo a dinamização do comércio nos sectores da agricultura, turismo e energias 
renováveis.

ceria economicamente. É momento 
de explorar os conhecimentos que 
este país possui também no combate 
à corrupção. Moçambique está inter-
essado em formar professores para 
evoluir o país”, sublinhou.

Moçambique pretende ainda, se-
gundo o Presidente da República, que 

contar também com apoio da Finlân-
dia e da União Europeia não somente 
no combate ao terrorismo, como em 
outras áreas como, por exemplo, nas 
energias renováveis, dada a sua longa 
experiência.

“A Finlândia está a dar seu apoio 
através da União Europeia na for-
mação de Forças Especiais, que são 
fuzileiros em Moçambique. Neste 
quadro definimos três vectores de 
cooperação, designadamente apoio à 
segurança para acabar ou reduzir o im-
pacto do terrorismo; formação de um 
exército sustentável, capaz de sobre-
viver em todos momentos e o desen-
volvimento, nas áreas de reconstrução, 
educação, saúde e outras.

Para sustentar, Filipe Nyusi disse aos 
jornalistas dos dois países que durante 
a abertura da reunião dos parlamen-
tos da ACP-UE, recentemente real-
izada em Maputo, solicitou apoio em 
material letal porque não basta treinar 
homens sem equipá-los para enfren-
tar a guerra, pois os terroristas estão 

Filipe Nyusi recebido pelo PR de Portugal  junto do Presidente eleito do Brasil Presidente Nyusi com seu homologo da Finlândia

Filipe Nyusi recebido pelo PM de Portugal António Costa Encontro de Filipe Nyusi com a PM da Finlândia

- Finlândia e Portugal foram dois dos cinquenta Estados europeus escolhidos pelo estadista moçambicano, Filipe 
Nyusi na digressão que fez àquele continente

armados. 
“Pedi também que reconsideras-

sem o apoio ao Ruanda, que continua 
no terreno e precisa de sustentabi-
lidade do seu exército. São questões 
que já chegaram à União Europeia. 
Hoje não repeti, mas partilhei a 
evolução do combate ao fenómeno, 
porque o inimigo foi praticamente de-
salojado das cidades, agora decorre a 
perseguição”, frisou.

Em suma, “viemos também agra-
decer ao governo da Finlândia pelo 

ção, Verónica Nataniel Macamo Dlho-
vo; Recursos Minerais e Energia, Carlos 
Joaquim Zacarias; Educação e Desen-
volvimento Humano, Carmelita Rita 
Namashulua; Vice-Ministra da Indús-
tria e Comércio, Ludovina Bernardo; 
quadros da Presidência da República 
e de outras instituições do Estado.

apoio concedido desde os primórdios 
da nossa luta política, assim como na 
assistência às vítimas do ciclone Idai, 
que foi dos mais fortes nos últimos 
anos”, destacou.

Mas antes, o Presidente da Repúbli-
ca participou no Fórum de Negócios 
entre os Moçambique e Finlândia, no 

O actual contexto do comércio in-
ternacional, global, liberalizado e com-
petitivo, faz da diplomacia económica 
um instrumento fundamental para 
países e empresas e Moçambique, e 
o Presidente da República, Filipe Ny-
usi, em particular, elegeu a actividade 
diplomática como estratégia para 
dinamizar economia e o desenvolvim-
ento nacional.

Deste modo, fruto do conjunto 
de sinergias e da articulação dos 
membros do governo e da rede 
diplomática moçambicana, o país tem 
logrado sucessos no desenvolvimento 
económico do país, com resultados 
práticos na balança comercial.

Por isso, durante a sua estadia na 
Finlândia, em resposta ao convite for-
mulado pelo seu homólogo finland-
ês, Sauli Niinistö, Filipe Nyusi, man-
teve conversações oficiais com o seu 
homólogo sobre a situação política, 
económica e social dos dois países, da 
África Austral, dos continentes africa-
no e europeu e do mundo em geral, 
com destaque para as crises política, 
financeira, energética e alimentar que 
afectam o mundo na actualidade.

Ainda com o seu homólogo fin-
landês, o estadista moçambicano 
abordou a implementação do pro-
cesso de Desmilitarização, Desmo-
bilização e Reintegração (DDR), o 
combate ao terrorismo e a assistência 
humanitária prestada aos deslocados 
na província de Cabo Delgado, bem 
como o reforço da capacidade de re-
siliência de Moçambique para fazer 
face às consequências das alterações 
climáticas.

E antes de deixar este país nórdico, 
o Presidente da República visitou 
empreendimentos de interesse sócio-
económico, cultural e científico, assim 
como participou no Seminário de 
Negócios Moçambique-Finlândia, 
que visava explorar oportunidades de 
negócios, dinamização do comércio e 
atracção de investimentos.

Por isso, na conferência de imprensa 
conjunta realizada no final das conver-
sações oficiais com o seu homólogo 
da Finlândia, Sauli Niinistö, o estadista 
moçambicano afirmou que continua 
a contar com a Finlândia no desen-
volvimento económico de Moçam-
bique e na criação do bem-estar do 
povo.

“Porque somos amigos na política 
e na diplomacia, queremos mais par-

qual, defendeu a necessidade de capi-
talização do potencial existente neste 
país nórdico para o alargamento das 
áreas de cooperação com Moçam-
bique. 

No evento, que contou com a par-
ticipação com os homens de negócios 
dos dois países, Filipe Nyusi, realçou 
a importância do envolvimento da 
Finlândia comercial e empresarial, em  
diversas áreas que despontam em 
Moçambique.

Aliás, para o chefe de Estado, a real-
ização do Fórum Empresarial Moçam-
bique-Finlândia trouxe um sinal de  
empenho e objectividade em alargar 
e fortalecer as relações entre os dois 
países no domínio económico. 

“Vamos provocar que haja mais 
investimentos em Moçambique, nas 
áreas de energias renováveis, que este 
país tem experiência e tem presença 
do nosso lado, na agricultura nós 
temos terras aráveis que podem ser 
aproveitadas para alavancar a agricul-
tura”, afirmou Filipe Nyusi.

Refira-se no presente ano, o Gov-
erno finlandês apoiou Moçambique 
com 15 milhões de euros sendo que, 
deste montante, sete milhões foram 
para a área da Educação. 

Nesta deslocação o chefe de Estado 
esteve acompanhado pelos Ministros 
dos Negócios Estrangeiros e Coopera-

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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O exemplo de Assalam que ocorreu 
há uma década, concretamente, a 10 
de Agosto de 2012, no luxuoso bairro 
de Sommorchild, em Maputo, pode 
inspirar e/ou ensinar ao Homem a não 
temer os raptores, porque até uma for-
miga que é um bicho mais pequeno 
do mundo, mata animais de grande 
porte, como o elefante.

Acredita-se que os indivíduos en-
volvidos em operações de raptos 
sejam fraquinhos e que podem ser 
suplantados, mas para isso, as vítimas 
teriam que ganhar um pouco de 
coragem para lutar em própria de-
fesa à semelhança do que fez Assalam, 
quando sofreu atentado.

O fenómeno afecta praticamente 
todo o país, mas com maior incidên-
cia para as cidades de Maputo, Matola 
e Beira e um pouco da província de 
Nampula.

Este ano, o país registou onze casos 
de raptos de pessoas em todo o ter-
ritório nacional, segundo a ministra 
moçambicana do interior, Arsénia 
Massingue, para quem o Governo não 
se poupa em esforços, estando a trab-
alhar para estancar o fenómeno. 

Dos onze casos, avança a ministra, 
a província de Maputo tem o maior 
número, seguida de Manica, Sofala e 
Nampula.

“No ano de 2022, foram raptadas 
11 pessoas, sendo sete na cidade de 
Maputo, duas na província de Manica, 
uma na província de Sofala e uma na 
província de Nampula, encontrando-
se as vítimas no seio familiar, com ex-
cepção dos casos ocorridos na cidade 
de Maputo, a 3 de Outubro e 1 de 
Novembro corrente”, revelou a gover-
nante, em sede de respostas do Gov-
erno ao parlamento moçambicano, 
na semana passada.

“Em conexão com os casos acima 
aflorados, encontram-se detidos 27 

DESTAQUE

- Até aqui, Momed Assalam, um dos donos da Tiger Center, em Maputo, continua a ser o único empresário que ganhou a coragem de resistir contra o seu 
atentado, lutando com os raptores até dominá-los,

Quando a coragem falta nas vítimas 
Mais de uma década depois da eclosão das primeiras operações de raptos de cidadãos/empresários, maior parte dos quais, de origem ou descendên-
cia asiática, no país, a luta contra este fenómeno continua a ser difícil, devido à falta de coragem por parte das vítimas, que não conseguem agir em 
própria defesa, como o fez o empresário Momed Assalam, um dos donos da Tiger Center, em Maputo que, contra o seu atentado, ganhou a coragem 
de resistir, lutando com os raptores até dominá-los pelas próprias mãos.

VISITA A PORTUGAL

Terminada a visita à Finlândia, o 
Presidente da República rumou com 
destino à República Portuguesa, a 
convite do seu homólogo português, 
Marcelo Rebelo de Sousa. 

Neste país falante da língua portu-
guesa, o Chefe de Estado moçambi-
cano foi recebido sexta-feira, primeiro 
dia da sua visita, no palácio de Belém 
pelo Presidente português, Marcelo 
Rebelo de Sousa onde passaram 
em revista o ponto de situação das 
relações bilaterais e multilaterais, tro-
caram impressões sobre assuntos de 
interesse mútuo nos domínios da de-
fesa e segurança, particularmente no 
processo de treinamento das Forças 
Especiais no âmbito do combate ao 
terrorismo, busca de novas oportuni-
dades de cooperação nos sectores da 
agricultura, turismo e trabalho.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, 
também, o Presidente eleito do Brasil, 
Lula da Silva.

Aliás, segundo uma nota de imp-
rensa da presidência da República, de 
princípio, Marcelo Rebelo de Sousa era 
para ter recebido primeiro Filipe Nyusi, 
pelas 15h00 e depois receber Lula da 
Silva, às 17h00. No entanto, o encontro 
com o Presidente de Moçambique 
prolongou-se e Lula da Silva chegou 
antes da hora marcada, permitindo as-
sim o encontro a três.

Ainda no mesmo dia, o Presidente 
Nyusi manteve conversações oficiais 
com o Primeiro-Ministro de Portu-
gal, António Costa, no Palácio de São 
Bento. 

PEDIDO DE INVESTIMENTOS

Já mesa redonda sobre agronegó-
cios e turismo, moderada pelo Chefe 
de Estado moçambicano, Felipe Nyusi 
pediu mais investimentos portugue-
ses como forma de diversificar a eco-
nomia nacional.

Principal parceiro comercial de 
Moçambique e a porta para a união 

indivíduos, sendo 10 na cidade de Ma-
puto, 12 na província de Sofala e cinco 
em Nampula”, enumerou.

As principais vítimas de raptos, 
como se tem assistido deste o início 
destas operações, têm sido cidadãos 
ou empresários, maior parte dos quais, 
de origem ou descendência asiática.

Presentemente, os raptos visam 
também cidadãos originariamente 
moçambicanos, depois de no início 
afectarem empresários de origem 
asiática ou seus familiares.

O comandante geral da Polícia da 

Arsénia Massengue, MINT

Raptos nas principais cidades do país

europeia, o presidente da República 
disse que Portugal tem sabido desen-
volver uma cadeia de produção agrí-
cola, que é auto-suficiente em toda 
cesta básica e exportadora de vários 
produtos agrícolas e agro-processa-
dos.

Nos últimos anos e de forma con-
sistente, segundo Filipe, Portugal tem 
sido um dos maiores destinos turísti-
cos da Europa graças à resiliência, pe-
culiaridade e a capacidade inovadora 
do sector.

“Dai, a razão, de agro-negócio e 
turismo constituírem o tema de car-
taz desta nossa digressão à Lisboa”, 
afirmou o estadista moçambicano na 
abertura da mesa redonda. 

Nesse contexto, o ministro Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural, Celso 
Ismael Correia fez saber no evento 
que o aumento da produção e produ-
tividade faz com que Moçambique 
explora o mercado português.

“A nossa intenção era sabermos 
se há ou não abertura para colocar-

República de Moçambique (PRM), 
Bernardino Rafael, uma vez falando da 
situação dos raptos, disse que as auto-
ridades moçambicanas estão a fazer 
de tudo para estancar o fenómeno. No 
entanto, lamentou o facto de algumas 
vítimas não estarem a colaborar, nem 
com a Polícia, nem com o tribunal. 

Dentre outros factores, referiu que 
as vítimas poderão não estar a colabo-
rar pelo facto de recearem que coi-
sas piores aconteçam às suas famílias, 
porque o crime organizado funciona 
de forma bastante extensiva em ter-

mos nossos produtos ca e também 
vermos, a importação da tecnologia 
agraria de Portugal para Moçambique, 
tendo em conta que estamos na fase 
de construção do nosso sector e pre-
cisamos de todo tipo de tecnologias, 
desde sementes, tractores, entre out-
ros”, disse Celso Correia.

Para ele, “se haver vontade e apetite 
para o sector português investir em 
Moçambique, estamos abertos”.

Na mesma esteira, a ministra Cul-
tura e Turismo, Edelvina Materrula 
considera fundamental fez saber que 
Moçambique e Portugal têm em co-
mum aqueles que são os principais 
emissores na Europa, nomeadamente 
Alemanha, Reino Unido, pelo que, 
“urge a necessidade dos dois países 
fazer a promoção conjunta dos desti-
nos turísticos”.

Por outro lado, sublinhou Edelvina 
Materrula, “a conectividade de voos é 
um grande desafio não somente para 
Moçambique, como também para 
toda e faz por isso, sentido aumentar 

mos de envolvimento de pessoas.
O aumento de raptos no país não 

afecta apenas as famílias das vítimas, 
mas também impacta negativamente 
no ambiente de negócios, esboroan-
do a apetência pelo investimento na-
cional e estrangeiro. Como resultado 
deste fenómeno, vários empresários 
já abandonaram o território nacional 
e, consigo, o sonho de contribuir para 
o crescimento do país, transferindo os 
seus activos para as outras geografias.

Na cidade da Beira, por exemplo, a 
frustração dos empresários resultou 
numa manifestação e consequente 
paralisação das actividades por três dias, 
isto em Novembro do ano passado. 

Este ano, a Confederação Económi-
ca de Moçambique (CTA), denunciou 
a fuga de empresários, devido ao au-
mento de casos de raptos, apelando 
à tomada de medidas que permitam 

as ligações as áreas”.
No segundo dia da visita, Filipe 

Nyusi participou como convidado de 
honra, na inauguração do Montebelo 
Mosteiro de Alcobaça Historic Hotel, 
no distrito de Leiria.

O Montebelo Mosteiro de Alcobaça 
Historic Hotel é um empreendimento 
turístico pertencente ao grupo propri-
etário do Montebelo Milibangalala Bay 
Resort, inaugurado recentemente no 
Parque Nacional de Maputo pelos Presi-
dentes de Moçambique e Portugal.

Em Portugal, o Presidente da 
República fazia-se acompanhar pelos 
Ministros dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, Verónica Nataniel Ma-
camo Dlhovo; da Agricultura e Desen-
volvimento Rural, Celso Ismael Correia; 
da Justiça, Assuntos Constitucionais e 
Religiosos, Helena Kida; da Cultura e 
Turismo, Edelvina Materrula; Embaixa-
dor de Moçambique em Portugal, 
Joaquim Bule, quadros da Presidência 
da República e de outras instituições 
do Estado.  

ao agente económico realizar os seus 
negócios com toda a segurança. 

Por ser um fenómeno que tem sem-
pre impacto negativo e por vezes leva 
a uma crise do sistema de segurança 
pública, especialistas alertam que, para 
além de nalguns casos associar-se ao 
terrorismo e ameaça à soberania e 
integridade territorial, os sequestros 
têm sido alvos da agenda de política e 
segurança internacional. 

É que, conforme estes entend-
edores, não é só Moçambique que 
enfrenta os problemas relacionados 
com os raptos, mas muitas outras na-
ções do mundo e, em cada país, os 
raptores ou sequestradores adoptam 
a sua forma de actuar, muitas vezes 
aproveitando-se das fragilidades das 
autoridades policiais, que muitas vezes 
operam sem meios adequados para 
estancar o crime organizado.

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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- Entre os detidos, está um curandeiro 

SERNIC desmantela cativeiros 
e detém supostos raptores 

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) em Sofala desmantelou sexta-feira última na Beira, cinco 
cativeiros e deteve três indivíduos, um dos quais, curandeiros, acusados de prática de crimes de raptos ocorri-
dos nas cidades da Beira e Chimoio, cujas vítimas foram a estudante da Universidade Católica de Moçambique 
(UCM), proprietários da Ferragem Chiveve, bem como Vip Spar e Patel Filhos. 

Razia na cidade da Beira  

[detido na Cadeia Central da Beira], 
que é uma das pessoas que contac-
tava por influência que têm, as pessoas 
que movimentam somas de dinheiro 
e a posterior informava o grupo e, por 
via disso, iam a busca deste indivíduo e 
raptavam-no, assim como, colocavam 
no cativeiro”, disse Alfeu Sitoe.

A fonte acrescento que, não só 
Samir há outros integrantes, mas por 
secretismo da investigação não ir-se-á  
avançar os seus nomes. 

“Dos cinco cativeiros identificados, 
em Inhamízua estavam os proprietári-
os da Ferragem Chiveve e Patel Filhos, 
enquanto os cativeiros da Manga fi-
caram em cárcere privado uma menor 
raptada na escola internacional e o 
dono do estabelecimento Formosa”.

Questionado sobre o destino das 
casas que eram usadas como cativeiro, 
Alfeu Sitoe respondeu que serão arro-
ladas nos autos porque são elementos 
do crime do rapto, bem como  em 
sede de instrução preparatória poder-

Sequestradores detidos na Beira

se-á aferir mais elementos sobre as 
mesmas.

Entretanto, os detidos, nomeada-
mente, N.Matabeia e T.Munocole 
assumiram o seu envolvimento nos 
crimes de raptos em que são acusa-
dos, enquanto F.António revelou que 
não sabe de nada porque alegada-
mente era apenas o responsável das 
motorizadas de Matabeia que pres-
tam serviços de moto-táxi. 

Entrevistado pela nossa reportagem, 
N.Matabeia explicou: “Estou detido 
porque estou metido nos crimes de 
raptos. A minha função no grupo era 
múltipla para cada um, visto que eram 
planos feitos entre duas ou três sema-
nas. Não posso precisar em que ano 
entrei no grupo, mas posso dizer que 
fui um dos últimos integrantes”, anotou.

Revelou ser  difícil dizer quem são 
os mandantes e onde se encontram, 

porque não estava na linha de frente, 
visto que são Moçambicanos e es-
trangeiros.

“Participei nos raptos em Chimoio, 
tendo como vítimas os proprietários 
do Vip Spar e Patel e Filhos, mas os que 
participei não Beira não posso revelar  
porque irei morrer, tendo me conta 
que há coisas que só tenho que a reve-
lar à polícia”, adiantou. 

“Se eu falar certas coisas aqui, estou 
a correr muitos riscos de vida. Meus 
colegas já me ameaçaram de morte. 
Estou aqui simplesmente para assumir 
e a falar o que eu sei. Não estou a negar 
nada, mas detrás tenho medo o que 
poderá acontecer comigo”, frisou.

N.Matabeia finalizou pedindo 
desculpa à sua família pelos seus actos, 
assim como se encontra envergon-
hado pela situação.

“Peço igualmente perdão às famílias 
vitimadas por isso. Não porque quis 
chegar aqui. Em algum momento a 
vida obrigou-me, mas entrei nesta 
vida por influência do meu cunhado 
da minha anterior relação, mas ele 
também está detido”, disse.  

Já T.Munocole declarou à nossa 
reportagem que recebia as vítimas 
raptadas na sua habitação na Manga 
Mascarenha e em troca, ganhava va-
lores que variavam entre 15 e 50 mil 
meticais. Disse igualmente que foi 
enganado por alguém do grupo de 
nome Raiva, ora em parte incerta.

“A primeira pessoa que trouxeram 
foi Mutarara, depois uma moça e out-
ros empresários. Eles  ficavam privados 
dentro de casa entre duas e três se-
manas. Não informei a polícia porque 
tinha medo de morrer. Eles me amea-
çavam com as armas que traziam”, 
defendeu-se.

Outro indiciado de envolvimento 
no rapto detido, de nome F.António 
negou qualquer envolvimento nos 
crimes de rapto alegadamente porque 
somente prestava 0serviços de moto-
táxi ao N.Matabeia há um ano. Referiu 
ainda que foi capturado porque o seu 
número de telefone estava em con-
stante contacto com o mesmo. 

“Ele é o meu patrão. Comprou mo-
torizadas e me encarregou de ser o 
responsável. Mas não sabia o que se 
passava com ele, de repente, quando 
estava na praça a trabalhar aparece-
ram os agentes do SERNIC e  solici-
taram moto para sair. Durante o per-
curso me lavaram até a 1ª Esquadra”, 
concluiu. 

JORGE MALANGAZE                                                
Email: jjmalangaze@gmail.com 

A reportagem do PÚBLICO apurou 
junto do SERNIC que os presumíveis rap-
tores com idades compreendidas entre 
22 e 55 anos, respondem pelos nomes 
de N.Matabeia, F.António e T.Munocole, 
este último, por sinal curandeiro.

Dos cinco esconderijos identifica-
dos e desactivados pelos operativos 
do Serviço Nacional de Investigação 
Criminal, três, se localizam no bairro da 
Manga e os restantes dois, no posto 
administrativo de Inhamízua. 

O porta-voz do SERNIC em Sofala, 
Alfeu Sitoe, ao pronunciar-se em torno 
do assunto, disse que N. Matabeia, 
mas conhecido por “gato preto”  teve 
o envolvimento directo  em vários 
crimes de raptos sucedidos desde 
2018 na Beira, Chimoio e Quelimane.

“Ele desempenhou vários papéis, 
como de guarnição de vítimas no 
cativeiro, vigia das vítimas e concessão 
de informações aos demais membros 
do grupo que actuava nas cidades de 
Maputo, Beira e Chimoio”, o porta-voz 
do SERNIC.

Nesse contexto, Alfeu Sitoe apontou 
que o curandeiro T.Munocole  é igual-
mente indiciado  na prática do delito 
de sequestro em virtude de ter cedido 
a sua casa para servir de cativeiro de 
quatro vítimas, nomeadamente a estu-
dante da Universidade Católica na Beira, 
do proprietário da Mutarara Comercial, 
bem como do proprietário do Vip Spar 
e Patel Filho da cidade de Chimoio.

“O que pratica o trabalho de curan-
deirismo foi nesses termos contactado  
por um dos integrantes do grupo de 
raptores ainda à monte e que depois 
de tratamento o mesmo curandeiro, 
aceitou a proposta de receber em sua 
casa as vítimas de rapto para servir de 
cativeiro em troca de valores mon-
etários", relatou o porta-voz do SERNIC.

Referiu ainda que F.António é apon-
tado de ser a pessoa contratada para 
dar mantimento ao proprietário da 
Ferragem Chiveve quando estava 
em cativeiro  na zona da Cerâmica no 
bairro de Inhamízua.

No entanto, a fonte assegurou que 
diligências ainda estão em curso no 
sentido de neutralizar os demais inte-
grantes do grupo que ainda estão a 
monte, tendo em conta que o SERNIC 
já tem as pistas e a qualquer momento 
serão localizados. 

“Faz parte deste grupo Samir Ayoob Um dos cinco cativeiros desactivados pelo SERNIC

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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DESTAQUE

Frelimo com relações sólidas no mundo 
A Frelimo, partido no poder desde 
a independência nacional, tem ul-
timamente se notabilizado pelo 
empenho na consolidação das 
suas relações várias nações do 
mundo, tendo semana fina manti-
do encontros de cortesia, através 
do seu Secretário-geral (SG), 
Roque Silva com cinco embaixa-
dores acreditados em Moçam-
bique. No final dos encontros, 
Roque Silva fez saber que a Fre-
limo e os embaixadores trocaram 
informações relacionadas com 
questões de interesse interno, in-
cluindo da conjuntura internacio-
nal, como a paz no mundo.

houve igualmente troca de informa-
ções em torno da vida das comu-
nidade moçambicana, ainda que seja 
ainda em numero relativamente baixo 
no Ruanda e da comunidade Ruan-
desa em Moçambique, dentro da per-
spectiva de irmos consolidando uma 
cooperação cada vez mais estável e 
que influencia o desenvolvimento dos 
dois países.

“Temos uma relação, ainda que não 
muito profunda com a Frente patrióti-
ca do Ruanda, partido que neste mo-
mento, está no poder, porque precisa-
mos de compreender os caminhos 
que possam nos levar a consolidar 
relações com este partido que passa 
também, a influenciar dinâmicas 
da cooperação entre os nossos dois 
países, mas sempre atentos ao que 
podemos fazer, para a melhoria de 
vida dos nossos povos, explorando as 
oportunidades que existem”, disse.

Por sua vez, o embaixador da Ruan-
da, Claude Nikobisanzwe aproveitou 
a ocasião para congratular a Frelimo 
pela realização com sucesso do 12° 
congresso, em particular ao Secretário-
geral pela confiança que o partido, 
traduzida na sua recondução no cargo. 

Em relação ao terrorismo na provín-
cia de Cabo Delegado, onde o seu 
país participa com cerca de dois mil 
homens, o embaixador de Ruanda 
referiu que está satisfeito, pois, desde 
o início da intervenção das tropas do 
seu país, a situação de segurança mel-
horou significativamente nas áreas da 
sua actuação, as populações desloca-
das começaram a regressar para suas 
zonas de origem em Mocimboa da 
Praia e Palma.

"E continuamos a trabalhar em con-
junto para estabilização da situação na 
província de Cabo Delegado, e trans-
mitimos confiança as populações des-
locadas para regressar as suas zonas de 

origem”, disse Claude Nikobisanzwe. 
Acrescentou, dizendo ainda que, 

tem a certeza que a situação será 
estabilizada e que os terroristas não 
voltarão para as áreas que já libertadas 
e assegurou que as tropas do Ruanda 
irão continuar a trabalhar até que toda 
província seja libertada.

Com o embaixador de Timor Leste, 
Francisco Miranda Branco, Roque 
Silva, Roque Silva começou por dizer, 
Moçambique foi um dos seus berços 
na luta pela conquista da independên-
cia e pela conquista da soberania deste 
país.

“Trocamos várias informações so-
bre a vida nos nossos dois países, so-
bretudo, na perspectiva de ver como 
é que a FRELIMO e o A Frente Revolu-
cionária de Timor-Leste Independente, 
(FRETILIN”, dois partidos amigos, po-
dem continuar a trabalhar no sentido 
de fortalecer os laços de amizade e de 
irmandade existe entre os nossos po-
vos, influenciando, de certa maneira, 
as dinâmicas no seio dos nossos gov-
ernos, de modo a se tirarem vantagens 
mútuas, na cooperação entre os dois 
países”, disse.

Já o embaixador da Timor-Leste, 
Francisco Miranda Branco também 
congratulou o partido Frelimo pela 
realização do 12° congresso, e pela 
gestão do país durante estes 47 anos. 

"A Frelimo tem mostrado capacid-
ade de resolver problemas nacionais, 
inclusive os problemas mais difíceis do 
país", ressaltou Francisco Branco. 

Ainda na quarta-feira, o SG da 
Frelimo recebeu no seu gabinete o 
embaixador da Líbia, Selen M. M. El-
buasishi, onde além da partilha de 
informações relacionadas com a situa-
ção do seu país, lançaram as bases 
para os dois partidos, nomeadamente 
a FRELIMO, fortalecer as relações en-
tre os Estados, buscando formas de 

influenciar toda uma dinâmica que 
auxilie a criação do bem-estar social e 
a resolução dos problemas que os dois 
países enfrentam.

Com o efeito, Roque Silva referiu 
ser de domínio público a situação da 
guerra que a Líbia enfrenta, desde 
2011, com a morte de  Muammar 
al-Gaddafi, assim como, que Moçam-
bique enfrenta a situação de terror-
ismo na região norte desde 2017.

Portanto, “falamos um pouco da ex-
periencia da Líbia na resposta a estes 
desafios, que de certa maneira, como 
partido no poder, podemos usar no 
trabalho com as comunidades na luta 
contra o terrorismo”.

"Moçambique é um país amigo e 
nos viemos para fortalecer esta am-
izade, viemos para estabelecer formas 
consistentes de cooperação económi-
ca nomeadamente: na área agrícola 
dos hidrocarbonetos. Os nossos objec-
tivos como países do continente africa-
nos são os mesmos que é desenvolver 
o nosso continente, e com força de 
vontade podemos fortificar as nossas 
posições, melhorar a nossa situação 
e estar em condições de estar lado a 
lado com os outros povos" Disse em-
baixador da Líbia Elbuaishi.

Em relação à Organização para a 
Libertação da Palestina (OLP), que 
seu embaixador Fayez Abdul Jawad, 
fechou o dia dos encontros de corte-
sia do SG da Frelimo, Roque Silva fez 
saber, foram abordados os grandes 
desafios, mormente à guerra imposta 
contra Palestina por Israel.

“Usamos esta oportunidade para 
reiterar a nossa solidariedade para com 
o povo da Palestina e deixar aberta a 
nossa disponibilidade em continuar-
mos a exercermos algum papel que 
ajude a ultrapassar este conflito, entre 
Israel e Palestina, sempre na perspectiva 
do diálogo”, afirmou o dirigente político.

HERMÍNIA MAHUMANE                                                     
Email: hmahumane@gmail.com

Para começar, o SG da Frelimo rece-
beu na sede nacional do partido, o em-
baixador da Rússia, Alexander Súrikov, 
onde de uma maneira geral, passou in-
formações relacionadas com o conflito 
que envolve aquele país amigo com a 
Ucrânia.

“Como devem saber, as relações 
entre a Frelimo e a Rússia datam desde 
os primórdios da luta de libertação na-
cional”, frisou, acrescentando que, “são 
relações que fizeram com que, a ex-
tinta União das Repúblicas Socialistas 
Soviética desse a sua contribuição na 
luta de libertação nacional”.

Mesmo depois  da luta de liberta-
ção nacional, referiu Roque Silva, as 
relações entre a Frelimo e a União So-
viética continuaram e não deixaram 
de existir, mesmo com a sua extinção.

Para além destas relações, o SG da 
Frelimo disse que o seu partido tem 
também relações de proximidade e 
de amizade com o partido comunista 
da Federação Russa, actualmente, no 
poder.

“Temos estado a trocar informações 
sobre as dinâmicas internas dos dois 
países, sobre o papel que pode ser 
desempenhado pelos nossos parti-
dos, no influenciar dos governos para 
que as relações entre os nossos povos 
e governos possam ser cada vez mais 
sólidas e contribuam para a melhoria 
de qualidade de vida dos dois povos”, 
disse Roque Silva.

Seguiu-se depois um encontro com 
o embaixador do Ruanda, Claude 
Nikobisanzwe, cujas relações com 
Moçambique, de acordo com o SG da 
Frelimo, são profundas a nível dos gov-
ernos e também dos povos.

“Como é sabido, além do apoio que 
Ruanda está a dar na luta contra o ter-
rorismo, cujos resultados são aqueles 
que todos estamos a ver, temos uma 
grande comunidade Ruandesa que 
vive e faz negócios em Moçambique”, 
salientou.

Na base disso, Roque Silva infirmou 
que houve troca de informações 
sobre as dinâmicas desses desafios 
colectivos, na luta contra o terrorismo 
na região norte do pais, assim como, 

Embaixador da Rússia

Embaixador do Rwanda

Embaixador da Líbia

Embaixador de Timor Leste

Embaixador da Palestina

SG da Frelimo, Roque Silva

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Política não se faz sentado!Editorial
Que a política não se faz sen-

tado e/ou de braços cruzados, há 
muitos que ainda não se aperce-
beram e, por isso, quando o Pres-
idente da República sai do país 
em busca de recursos no exterior, 
para dinamizar o desenvolvim-
ento nacional, fi cam a resmun-
gar. Vimos isso quando foi da 
visita ofi cial aos Emirados Árabes 
Unidos, onde o Presidente Filipe 
Nyusi foi criticado por muitos, 
sem motivos aparentes e nem 
fundamentos credíveis. 

Agora, sobretudo na semana 
passada, o Presidente esteve 
na Finlândia e Portugal e, como 
sempre, vozes discordantes a 
estas visitas apareceram a dizer 
coisas desnecessárias que a nin-
guém interessaria vê-las aqui re-
produzidas.

Sabemos que ninguém é ob-
rigado a gostar do que o Presi-
dente da República faz e ninguém 
ainda é forçado a concordar com 
o que este pensa, mas quando o 
assunto é de interesse nacional, 
sintetizado na consolidação de 
relações de cooperação e na bus-
ca de investimentos para o país, 
seria de bom que todos estivés-

semos com o Presidente que, afi -
nal, é o representante máximo de 
todos nós, o povo moçambicano.

Parecendo que não, no cenário 
internacional, o Presidente moçam-
bicano está a fazer muita coisa que 
neste momento de crise política e 
de incerteza económica é funda-
mental, sobretudo para a defesa 
dos interesses do Estado e da Nação 
moçambicana. Nas visitas que fez à 
Finlândia e Portugal, Filipe Nyusi 
conseguiu lograr resultados posi-
tivos para a estabilidade e desen-
volvimento do país, na medida em 
que, consolidou as relações bilat-
erais e multilaterais, nos domínios 
da defesa e segurança, particular-
mente no combate ao terrorismo 
que afecta a província de Cabo Del-
gado e um pouco pelas províncias 
do Niassa e Nampula.

Naqueles dois países, Filipe 
Nyusi, o Presidente dos moçam-
bicanos, explorou e atraiu ainda 
novas oportunidades de coop-
eração e de investimentos em 
negócios, incluindo a dinamiza-
ção do comércio nos sectores de 
turismo, energias renováveis e 
agricultura.

E, por falar de agricultura, vale 

recordar que O investimento 
privado neste ramo de actividade 
em Moçambique está a regis-
tar um incremento signifi cativo, 
facto que permite a produção de 
algumas culturas, sobretudo fru-
tas que estão a conquistar o mer-
cado internacional, como são os 
casos da manga, papaia, banana, 
entre outras.

O actual contexto do comércio 
internacional, global, liberalizado 
e competitivo, faz da diplomacia 
económica um instrumento fun-
damental para países e empresas 
e, o Presidente Nyusi, ciente des-
sa realidade, escolheu a diploma-
cia como uma das ferramentas a 
usar na mobilização de recursos 
para dinamizar a o crescimento 
económico e impulsionar o de-
senvolvimento nacional e a con-
sequente melhoria de qualidade 
de vida dos moçambicanos.

É desta feita que o país tem 
conseguido lograr sucessos nos 
seus programas de desenvolvim-
ento, com resultados práticos na 
balança comercial.

Por isso, durante a sua estadia 
na Finlândia, por exemplo, em re-
sposta ao convite formulado pelo 

seu homólogo, Sauli Niinistö, o 
estadista moçambicano, além 
de ter mantido conversações ofi -
ciais com este sobre a situação 
política, económica e social dos 
dois países, da África e da Europa, 
aprofundou as relações de coop-
eração em vários domínios entre 
os dois Estados.

O estadista moçambicano falou 
ainda do actual estágio de imple-
mentação do processo de Desar-
mamento, Desmobilização e Re-
integração (DDR), o combate ao 
terrorismo e a assistência humani-
tária prestada aos deslocados na 
província de Cabo Delgado, bem 
como o reforço da capacidade de 
resiliência de Moçambique para 
fazer face às consequências das 
alterações climáticas. 

Já em Portugal, o estadista 
moçambicano, além de conversa-
ções ofi ciais com o seu homólogo, 
Marcelo Rebelo de Sousa, e com 
o Primeiro-Ministro de Portugal, 
António Costa, pediu aos agentes 
económicos daquele país para 
que viessem a Moçambique re-

alizar os seus investimentos, para 
diversifi car a economia.

Portugal tem sabido desen-
volver uma cadeia de produção 
agrícola, que é auto-sufi ciente 
em toda cesta básica e exporta-
dora de vários produtos agrícolas 
e agro-processados.

Nos últimos anos e de forma 
consistente, Portugal tem sido 
um dos maiores destinos turísti-
cos da Europa graças à resiliên-
cia, peculiaridade e a capacidade 
inovadora do sector. 

Moçambique e Portugal têm 
em comum aqueles que são os 
principais emissores na Europa, 
nomeadamente Alemanha, 
Reino Unido, pelo que, urge a 
necessidade dos dois países faz-
erem a promoção conjunta dos 
destinos turísticos.

Por outro lado, entendemos 
que a conectividade de voos é 
um grande desafi o não somente 
para Moçambique, como tam-
bém para toda a Europa e, por 
isso, faz sentido aumentar as liga-
ções aéreas.

OPINIÃO

O Canhão

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

A malandrice não tem limites. Qual-
quer ser humano é malandro. Se não 
o é por acções, é-o por pensamentos 
ou palavras. E não me  venhas com a 
história de que és santo, ou santa. Os 
patrões e patroas, alguns e algumas, 
são malandros e malandras. Há patrões 
que, quando estão sozinhos em casa, 

costumam envolver-se com as suas 
empregadas domésticas. Estas muitas 
das vezes não conseguem resistir por 
várias razões. Umas são malandras de 
natureza. Outras ficam com medo de 
perder emprego. Outras vêem uma 
oportunidade de terem melhores 
condições de vida. Outras ainda são 
apaixonadas pelo patrão e têm objec-
tivo de se tornarem as donas de casa. 
Estas são as mais perigosas. Mas mais 
perigoso ainda é o patrão malandro. 
Dorme com a empregada na mesma 
cama onde a sua esposa dorme. Epá, 
isso já é demais patrão. Pelo menos 
irem se envolver num escondidinho 
qualquer por aí. Não fica bem faltar 
respeito à sua mulher dessa forma. E o 
pior é que depois a empregada já não 
respeita a patroa. Já se acha com direitos 
iguais. Senhora, abra o olho. Não está a 
ver mesmo que essa empregada está a 
dormir com o seu marido?

Tal como os patrões, há patroas 

malandrecas. São as donas de casa 
desesperadas. Essas escolhem em-
pregados através de critérios muito 
rigorosos: fortes, estatura média/alta, 
bem aparentados, jovens, higiénicos e 
solteiros. Quando o patrão viaja ou vai 
ao serviço elas ficam a fazer trabalhos 
com o empregado. Este, para além 
das tarefas domésticas, acaba tendo 
trabalho extraordinário de satisfazer a 
patroa descontente com as migalhas 
de amor que o marido lhe dá. E como o 
empregado não pode vacilar, sob pena 
de perder emprego, ele investe tudo 
na cama onde também dorme o seu 
patrão quando chega do serviço bem 
cansado. Patroa, assim também não dá. 
Respeite o seu corpo. Eu sei que a carne 
é fraca. Mas a alma tem que ser forte.

Patrões, se vocês continuarem com 
essas brincadeiras, um dia vão nascer 
bebés. E quando isso acontecer que-
ro ver como as crianças vão ser regis-
tadas. Fui...

Patrões malandros

Ficha Técnica
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OPINIÃO

Cada qual, segundo sua capacidade, cada 
qual, segundo seu trabalho (1)

Sapiência

ao cidadão mais carenciado. O Estado 
tudo faz para arrecadar receita pública 
na base de impostos que vai criando a 
torto e a direito e o cidadão carenciado 
luta por sacar do Estado o quanto pode. 

Neste processo, uns arrecadam 
mais rendimento do que outros. En-
tretanto, nem uns nem outros trab-
alham o suficiente para justificar tal 
rendimento. Nota-se que cada um 
procura à sua maneira arrecadar rendi-
mento sem produzir o suficiente. Para 
o efeito, quanto mais consegue, ame-
alhar se sente realizado. 

Por palavras simples, consome-se 
o que não se produz. Por isso, que o 
País deve aos financiadores, acima 
de 10 biliões de dólares americanos. 
Entretanto, vai reinando uma grande 
ilusão de que estamos a produzir e 
exteriorizamos uma riqueza aparente 
e insustentável. Há muita ostentação.  

Os índices de desenvolvimento 
económico e social que as estatísticas 
apresentam, não condizem com o nível 
adequado de vida das populações. Nal-
guns casos, o rendimento é feito na base 
de esquemas e quem sempre paga é o 
Estado, através do erário público. Ou seja, 
são os impostos arrecadados que são 
usados, por exemplo, para beneficiarem 
os que não trabalham. Dai, o facto de 
o Governo estar a todo o tempo a criar 
impostos de todo o tipo e feitio, para ver 

esses de todos e de cada um, porque 
ninguém está indiferente ao volume 
do seu salário e da sua capacidade 
aquisitiva. O que quer dizer que todos 
procuram a melhoria do seu salário 
e do seu rendimento, para poderem 
adquirir os produtos que necessitam 
para viver. Sabido que os níveis de vida 
das pessoas são bastante diferentes e a 
distribuição nem sempre é justa, há em 
tudo isto, um impacto socio-económi-
co que implica trabalho. Identificar o 
tipo de trabalho a desenvolver constitui 
matéria da sociedade, tendo em conta 
a demanda de bens e serviços. 

A produção há-de consistir numa 
das formas de tornar possível o em-
prego de um determinado conhe-
cimento, mas também, o esforço 
físico e intelectual e tecnológico que e’ 
inerente ao sistema económico prev-
alecente, visando um determinado 
ganho ou rendimento. 

O sistema de economia de mercado 
que escolhemos, infelizmente, muita 
gente ainda não compreendeu que e’ 
violento e selvagem, tendo em conta 
que os meios de produção se acham 
num grupo restrito e há uma tendência 
de a riqueza circular num meio fechado. 

A acumulação da riqueza está con-
centrada e não circula por todos. Isto 
torna difícil distribuir uma parte do ren-
dimento nacional para o consumo. Só 

Consome quem tem dinheiro e, este é 
gerado, basicamente através do salário 
fruto do trabalho árduo. Por isso, que na 
gíria do socialismo se diz que o consu-
mo segundo o trabalho executado por 
cada um é a forma principal mas não a 
única que contribui para a distribuição 
do rendimento. Por isso, todas as pes-
soas aptas para o trabalho deviam estar 
a fazer alguma coisa para o seu sustento 
e não esperar que o Estado lhes con-
ceda algo para o seu sustento. 

O trabalho estimula o desenvolvim-
ento da produção e da geração do ren-
dimento global, sendo que se assim 
fosse, as pessoas não viveriam à custa 
das outras ou mesmo do Estado. Se-
ria possível usar parte do rendimento 
global para o consumo. Por isso, a dis-
tribuição do rendimento aconteceria 
de acordo com o trabalho executado 
por cada um que teria uma forma de 
gerar a riqueza para o seu bem-estar. 
Mas, tudo isto passa por uma educa-
ção sobre a necessidade de trabalhar. 
Perguntarão alguns: onde esta’ o trab-
alho? Ora, esta questão pode ser per-
tinente pois, não se sabe onde anda o 
trabalho, mas, se considerarmos que 
muitos estão habituados a que seja o 
Estado a dar trabalho, então, a resposta 
será que cabe ao Estado providenciar 
trabalho, algo difícil ou mesmo impos-
sível numa sociedade como a nossa. 

se arrecada mais receita pública a fim de 
atender as despesas ociosas que cada 
vez mais vão crescendo. 

O dinheiro não chega e andamos 
todos nervosos porque os prob-
lemas na nossa vida vão crescendo e 
não acabam. Assistimos a televisão e 
vemos sempre um grupo de cidadãos 
que falam de falta disto e daquilo e, 
aguardam que seja o Estado a dar-lhes 
tudo e mais alguma coisa. 

A mania de mão estendida e de não 
trabalharmos esta’ enraizada na nossa 
sociedade. Estamos habituados a pe-
dir e, não temos vergonha, porque isso 
virou uma prática enraizada e moda 
a todos os níveis. Desde o topo até às 
camadas mais baixas, toda a gente e’ 
especialista em pedir.

Para não falarmos também dos par-
tidos políticos, que também pedem e 
não se cansam de o fazer. Toda a gente 
pede e a maioria nem sequer trabalha 
e não tem nenhuma intenção ou per-
spectiva em relação ao trabalho.    

Um dos mais importantes factores de 
resolver o problema é de facto o trabalho, 
que pode contribuir para a aceleração do 
desenvolvimento sócio-económico na 
base da produção e, quanto mais diversi-
ficada, melhor. Aliado à produção, temos 
a distribuição e o consumo. 

A distribuição e o consumo afec-
tam directa e indirectamente os inter-

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

Esta Lei económica do socialismo, 
ainda tem validade para a nossa reali-
dade económica e social actual. Muitos 
dos que estão no Governo conhecem-
no-la muito bem, mas, infelizmente, 
fingem desconhecê-la e, muito menos, 
se atrevam a falar dela. Até porque nem 
sequer a aplicariam por razões que não 
interessam aqui espelhar. O mesmo 
acontece com a maioria da sociedade 
moçambicana. Ora, conscientes de 
que atravessamos momentos difíceis, 
marcados pela crise das relações de 
produção, distribuição e consumo, urge 
reflectir sobre que estratégias a adoptar 
para que a nossa economia de facto se 
alavanque?

Tendencialmente, estamos a ben-
eficiar de um rendimento que a nossa 
economia não produz, ou seja, não 
estamos a trabalhar o suficiente para 
termos um rendimento que cada um 
de facto merece. Não trabalhamos para 
vivermos bem. A começar do Estado 

Mão na Massa A engenharia da Copa do Mundo

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

Chegou a hora, finalmente! Uma 
coisa que vai unir todos os moçambi-
canos que vivem nas cidades, quem 
sabe, 5 milhões de pessoas vão ficar 
felizes. Ninguém quer saber mais de 
política! Os políticos conseguiram nos 
dividir com a sua maneira de inventar 
problemas sem solução. Mas isso já 
acabou! Vem aí 25 dias de grande feli-
cidade. A Copa do Mundo!

A Copa do mundo é um acontec-
imento mundial de grande dimensão 
que vai unir todos os africanos que têm 
televisão e eletricidade, às empresas que 
praticam responsabilidade social. É um 
evento que se realiza de 4 em 4 anos e 
utiliza muita tecnologia e talentos huma-
nos. Os melhores jogadores do mundo 
vão se gladiar nos estádios do Qatar, um 

país muito quente e muito rico.
Houve muita inovação tecnológica 

no futebol. Inovação a nível do jogador 
individual onde qualquer um de nós 
vai poder usar botas de futebol “play-
maker” que têm acopladas, uma fita 
sensorial que regista os nossos movi-
mentos no campo de futebol, regista 
o número de contactos que fazemos 
com a bola, regista o número de passos 
que damos, o número de quilómetros 
que percorremos no campo e o espaço 
que ocupamos, quando, onde e como. 
Essas botas enviam todos os dados es-
tatísticos para o nosso telefone celular e 
nos dizem:  andaste a correr 30 km du-
rante o jogo de futebol, mas nunca es-
tiveste numa única jogada decisiva, an-
daste a passear no campo. Essas botas 
são tão leves e podem ser desenhadas 
para não nos apertar, para seguirem o 
nosso pé de pato, que ficou pé de pato 
porque andámos a pé de casa para 
escola até os 16 anos de idade, nunca 
tivemos sapato. Hoje temos sapato 
com tecnologia de movimentação 
de um avião Boeing, com GPS.  Toda a 
gente vai saber se estamos em forma, 
se andamos a beber álcool antes do 
jogo ou se a nossa saúde não está bem 
para jogar. Isto é uma revolução porque 

devolve a responsabilidade para nós 
mesmos e é de tal maneira transpar-
ente que não temos mais a hipótese de 
escolher mal os jogadores que devem 
fazer parte da seleção nacional, aqui, 
em África e no mundo. Os países que 
não usarem tecnologia vão continuar 
a ganhar os campeonatos de futebol 
dos bairros que organizamos por aí, à 
procura dos novos talentos…sem nen-
huma educação e tecnologia.

Tudo evoluiu. Antes, usávamos 
vestes pesadas, fardamento pesado, 
fardamento que ensopava de transpi-
ração. Hoje o fardamento é leve, é geo-
espacial e precisa de especialistas em 
tecnologia. Veja-se as equipas jovens 
dos Camarões e Gana? Estão a usar 
muita tecnologia! Não se joga mais 
como indivíduos. Joga-se com iden-
tidade de jogo, com identidade de 
tecnologia, as universidades deles en-
tram no futebol, entram na tecnologia 
e determinam o resultado dos jogos. O 
que fazem as nossas universidades? Só 
falam de política, greves… enfim so-
mos uma grande…. pouca-vergonha!

Enquanto discutimos salários os out-
ros lidam com tecnologia do controlo 
dos casos de fora de jogo, uma dor de 
cabeça que nunca foi resolvida no fute-

bol. São dezenas e dezenas de câmaras 
vídeo de alto desempenho e alta veloci-
dade que estão colocadas nos campos 
de futebol do presente mundial que 
vão nos partir o coração. Vai haver go-
los que vão ser anulados depois de nos 
levantarmos e gritar golooooooooooo! 
Isso vai alimentar muitas discussões e 
vai haver replays e raplays em diferentes 
ângulos e vamos dizer: a culpa não é do 
árbitro, foi golo justo. foi bom, foi mau, 
etc. O problema do fora do jogo não 
se vai resolver, porque os fora-de-jogo 
fazem parte do jogo de futebol. Futebol 
sem foras-de-jogo é futebol dos maca-
cos… sem nenhuma emoção e sem 
nenhuma discussão!

E enfim, toda a tecnologia que vai 
estar no Qatar vai nos servir para quê? 
Vai servir para ver uma equipa africana 
chegar ao pódio, pelo menos chegar 
aos quartos de final como o Gana 
quase conseguiu no passado se não 
fosse aquele maldito penalty…

Pela primeira vez temos 5 equipas 
africanas comandadas por 5 treina-
dores africanos. A equipa do Gana é tão 
jovem que acredito que esses estão a 
usar muita tecnologia e eles tem poten-
cial para chegar à final! A Tunísia já tem 
muita experiência nestas andanças. O 

Senegal já bateu a França! Porque não 
termos confiança? É a nossa vez de gan-
har, tanto mais que em Qatar faz muito 
calor em Novembro. Não! Não! dizem 
que os estádios estão climatizados? Vão 
manter uma temperatura média de 21 
graus centígrados ao longo dos jogos? 
irão manter 21 graus no campo, nos 
quartos, nos mercados, nos corações 
de todos nós? A verdade é que os africa-
nos têm grandes hipóteses de ganhar 
este mundial do Qatar porque faz calor 
no Qatar, faz calor nas ruas, faz calor nas 
nossas vontades de ver um treinador 
africano a ser reconhecido mundial-
mente. Temos que usar a tecnologia, 
o feitiço das equipas europeias contra 
os próprios feiticeiros. Os treinadores 
franceses que comandaram as seleções 
africanas nos mundiais anteriores ven-
deram os jogos das seleções africanas? 
Sempre houve essas suspeitas! Agora 
os treinadores africanos não vão rece-
ber dinheiro para fazer perder os jogos 
das seleções africanas? Vamos tirar as 
provas usando tecnologia. Tecnologia 
não vai mentir.  Agora é a vez dos africa-
nos! Vamos jogar com camelos, ainda 
que seja o Marrocos e Senegal a chega-
rem á final…bem se não der, queremos 
pelo menos um deles na final!

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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OPINIÃO

Pensamentos Que Não São Meus

“Afinal… nunca seremos iguais!”  

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

Desde a tenra idade que fui sendo 
levado pelos papás para igreja, e 
mesmo não entendendo a essência 
ou génese em que certas palavras 
eram proferidas no mundo religioso, 
mas foi ficando no seio de mim que o 
ser humano era igual (devia ser igual), 
adicionado ao facto de religiosamente 
se pregar e apregoar que “o Homem 
foi feito imagem e semelhança de 
Deus”. Em virtude disso, e porque 
a curiosidade sempre pairava no 
meu seio, quando fui crescendo “até 
porque creio que ainda vou crescen-
do”, tal como Sócrates o disse “sei que 
nada sei”, embora sabendo que existe 
homem e mulher, estes resumem o 
Homem, sendo este o feito a imagem 
e semelhança de Deus, e em razão 
disso, o Homem é igual.

O Livro Sagrado apregoa igualdade 
no sentido de não discriminação, trata-
mento desumano, aliás, todos somos 
criaturas de Deus, daí a nossa imagem 
e semelhança ao Pai Celeste, e, em 
razão disso, sermos tidos como iguais.

Igualmente quando fui crescendo, 
ainda estou crescendo (a estatura 
física como altura podem ter parado, 
mas o volume corporal impreteriv-
elmente vai ter que se avolumar, 
mesmo não sendo este o desejo), 
ao aperfeiçoar algumas leituras, fui 

sabendo e percebendo que a Consti-
tuição da República de Moçambique 
(CRM, abreviatura usada pelos faze-
dores do Direito ou amantes deste), 
no seu artigo 35 apregoa o princípio 
da universalidade e igualdade, no 
sentido de que independentemente 
da raça, cor, sexo, orientação sexual, 
filiação partidária, religião que pro-
fessa, nível de escolaridade (incluindo 
as áreas de formação), os indivíduos 
são iguais, principalmente no trata-
mento ou consideração legal, pois, 
na essência pode não ser bem assim. 
Aqui mais uma vez fiquei sossegado 
de que efectivamente somos, como 
humanos, iguais, não havendo pos-
sibilidade de tratamento desumano 
ou outra forma excludente em razão 
de sexo ou outras situações referidas 
no artigo 35 da CRM.

Indo mais a frente nas nossas leitu-
ras, ocasionais, fiquei a saber que 
o mesma CRM, concretamente os 
seus artigos iniciais, apregoam que o 
Povo é soberano e esta, a soberania, 
reside no povo, povo no sentido de 
indivíduos nascidos, ou naturalizadas 
“Moçambicanas”. Aliás, a própria CRM 
alude que a nacionalidade originária 
(jus soli ou jus sanguis), no sentido de o 
individuo ter afinidade com o país ou 
por ligação com o solo (nasceu aqui) 
ou de sangue (tem ligação de sangue 
com um nacional em razão de os seus 
progenitores ou um deles serem de 
Moçambique), e a nacionalidade ad-
quirida, reunindo cumulativamente 
certos requisitos que a CRM prescreve 
e daí solicitar e ser aceite. 

A soberania reside no povo no senti-
do de que este é quem é detentora de 

é a quem lhe reserva esta soberania e 
sendo esta que deverá “manipulá-la”, 
força de expressão, se assim o quiser 
e não necessariamente os indivíduos 
agrupados em “grupinhos”, como se 
parece estar-se para se direccionar.

Como disse, poderei estar a desa-
prender ou aprender de novo, aliás, 
estamos condenados a fazer “up-
dates”, pois os tempos são outros e 
são mesmo como algum actor o disse 
“mudam-se os tempos, mudam-se 
as vontades”, pois com o TSU, ficou 
bem claro, embora a intenção (ampla-
mente aplaudida), a sua implemen-
tação, como se disse na temática da 
semana finda, veio extremar posições 
diante do “povo” (soberano), que pa-
rece começaram a manifestar-se gru-
pos de povo que efectivamente são 
mais soberanos que outros. Alguém 
me disse um dia que o “tacho” separa 
irmãos, famílias, amigos e mais, princi-
palmente quando é pouco, ou tende 
a ser pouco.

Com a chegada do TSU, cujos seus 
mentores entendiam ter feito o máxi-
mo para a justiça salarial em “filhos do 
mesmo pai”, fiquei sabendo sem sede 
dos debates que ainda continuam 
na ordem do dia, que efectivamente, 
aqueles antigos colegas, amigos, ir-
mãos (de carteira) que fizeram o mes-
mo curso, mesma escola, até na mes-
ma sala, e possivelmente acabaram 
ter o mesmo patrão e em razão disso 
fazer mesma coisa ou equivalente, ou 
a se complementar, quando se chega 
a hora do “tacho”, estes devem ser 
categorizados (até pode fazer algum 
sentido). Aliás, mesmo nas famílias, 
não num passado bem longínquo, a 

carne mais apetecível sempre foi para 
os “madotas” (anciãos) ou mesmo pais 
de família, pode ser a inspiração. 

Os debates sobre o TSU, vieram a 
mostrar que os soberanos são plena-
mente diferentes, podendo existir os 
da primeira, da segunda, da terceira, 
quarta, e da classe “n”, onde possivel-
mente se as coisas assim continuar, 
poderão “nunca” voltar a falarem 
porque já igualaram o tacho, enquan-
to não devia assim ser.

Aliás, nestas coisas de leituras e 
fazendo mais jus ao apreendido ao 
longo desta “maledita” vida, me lem-
bro de lá na minha escolinha um 
antigo professor dizia citando certos 
manuais (os ilustres no que tange 
(meus pares) devem ter a ideia sobre 
esses manuais) “o ser humano é social 
por natureza e não por tendência…”, 
mas, se hoje (depois do TSU) voltar a 
me trazer esta ladainha, pode levar um 
“mbama, pama” (chapada), pois, se-
gundo as tendências dos debates, me 
levam a crer no contrário, pois, mesmo 
os princípios da solidariedade, com-
paixão, altruísmo, entre outros que 
apelam o humanismo do humano 
para com o outro, o amor ao próximo, 
estes sim devem vincar apenas na 
Bíblia (filosofia) e não na vida real, pois, 
(os atrevidos) sugerem a segunda 
reforma (depois da Reforma de Mar-
tinho Lutero e contra-reforma da igreja 
católica nos anos que lá se foram), visto 
que nos dias que correm não fazem 
sentido. É neste sentido que me atrevo 
a dizer que “afinal… nunca seremos 
iguais”, mesmo em circunstâncias 
iguais. Maldito TSU que apareceu com 
as suas.

poderes próprios que são inalienáveis, 
indissociáveis, impenhoráveis ou out-
ras adjectivações ou outros linguajares 
que os “donos de no que tange, ilus-
tres, e mais”, melhor sabem dizer do 
que a minha figura. Aliás, o sentido em 
alcance do referencial constitucional 
de que “a soberania reside no povo”, 
imaginei que se estivesse a dizer que 
este povo (o moçambicano), é que era 
ou é efectivamente soberano e não o 
individuo em si. 

Na verdade, pela forma como o 
Direito se sobrepõe a outras áreas de 
saberes, um dia foi questionado ao 
ponto de se chegar a se encerrar a 
única escola de Direito até existente 
nos anos que lá se foram, eis que a 
mesma CRM, num dos seus articula-
dos aparece a enumerar e de forma 
taxativa, quem são os órgãos (enti-
dade) de soberania. No início quando 
visualizei o artigo constitucional que 
faz a tal numeração taxativa, comecei 
a desaprender o que achava ter apre-
ndido nos termos dos artigos iniciais, 
sobre a matéria de soberania. Sim, 
pois, comecei a ficar bastante confuso, 
ao confundir aqueles órgãos tidos 
como de soberania, conforme o artigo 
em causa (alguém terá que fazer uma 
ginástica para achá-lo, ou pagar uma 
consultoria, se tiver dificuldades em 
achá-lo), com o prescrito nos artigos 
iniciais da mesma que aludem sobre a 
soberania que está com o povo e com 
esta reside, não de moradia (residên-
cia), como pode parecer (na verdade 
não é parecer é ser), mas de esta estar 
impregnada no povo (ente colectivo 
ligado para além de laços de nacio-
nalidade, de cultura e mais). Ao povo 

Bar AbertoVÍTOR RIBEIRO GOMES*

“Isto é assim: aumentam-nos os preços, 
nós já nem negociamos/discutimos, acres-
centamos um bocadinho por conta da 
próxima actualização e transferimos tudo 
para os ‘clientes’. O mercado aguenta tudo!” 

A prática de renegociação de preços 
tem-se transformado, numa rotina 
quase diária desde Novembro de 2021 
(em sequência da disrupção das cade-
ias de distribuição mundial pós pan-
demia e da Guerra na Ucrânia). A cadên-
cia absolutamente vertiginosa com 
que as organizações recebem comuni-
cações de aumentos de preços, estão a 
condicionar fortemente a capacidade 
de analisar e influenciar positivamente 
os efeitos da inflação do cabaz de com-
pras da maior parte das organizações.

Por a função ‘compras’ constituir 
o ‘core’ do serviço que prestamos, 
continuamos empenhadamente 
a promover reuniões regulares de 
discussão de preços, no sentido de 
“mitigar”, por vezes com expressão, os 
sucessivos aumentos.

Em reunião recente com um fornece-

dor com alguma relevância no cabaz de 
compras de um cliente, e face á incon-
sistência dos argumentos apresentados 
para justificar os aumentos de preços, in-
sisti em tentar perceber a dimensão apa-
rentemente excessiva dos mesmos. Ato 
contínuo o meu interlocutor responde 
“Ó Xôr Dr. Isto agora é bar aberto”!!!

Compreendendo a minha incredu-
lidade, esclareceu; “Isto é assim: au-
mentam-nos os preços, nós já nem ne-
gociamos/discutimos, acrescentamos 
um bocadinho por conta da próxima 
actualização e transferimos tudo para 
os ‘clientes’. O mercado aguenta tudo!”

As consequências desta prática, 
infelizmente, não isolada, são já con-
hecidas de todos nós: a Inflação em 
Outubro passou os 10% e algumas 
“categorias”, registam valores acima 
dos 40% e apesar da “relativa” desacel-
eração, não nos parece que possamos 
contar com inversão deste cenário nos 
próximos 4 ou 5 trimestres.

esta rota inflacionista galopante, por 
outro só recorre a mecanismos (aumen-
tos das taxas de juros) que condicionam 
com muita expressão o consumo.

As empresas portuguesas, recente-
mente saídas de uma pandemia, estão 
absolutamente concentradas em con-
tribuir para a economia, promovendo 
o crescimento e a geração de riqueza. 
Por todas as razões, especialmente 
pelos “débeis” níveis de crescimento da 
nossa Economia nos últimos anos … 
não nos podemos permitir a ter uma 
redução do consumo.

Todos sabemos que a recuperação 
de consumo perdido tem um custo 
5 a 7 vezes superior ao associado ao 
regular crescimento das organizações.

Então e quando é que a inflação 
deixará de ser um tema? Uma certeza 
tem, nos próximos anos não voltará 
aos níveis próximos dos últimos 15 a 20 
anos, nem porventura será desejável.

Por outro lado, após a dinâmica de 

subida é previsível o aparecimento de 
um ciclo de ajustamento em baixa, o 
que criará ainda mais desafios ás em-
presas… a antecipação de eventuais 
baixas de preços e o impacto das 
mesmas nas propostas de valor, terão 
consequências muito expressivas na 
competitividade de preços.

Em conclusão, vamos chamar a nós, 
a gestão do “destino” das nossas em-
presas, elegendo o tema da inflação 
e gestão de preços como algo onde 
podemos muito positivamente influ-
enciar o resultado.

Dedicando recursos próprios ou 
recorrendo a Especialistas de Compras, 
esta tem claramente que ser uma prio-
ridade estratégica das organizações. 
Promovendo um maior equilíbrio em 
toda a cadeia de valor, gerindo ad-
equadamente os aumentos de preços 
por forma a estimular o crescimento 
das empresas. *Artigo extraído do 
Observador. PT

Assim mesmo, a boa notícia é que 
aparentemente o “tema” começa a apa-
recer na agenda de prioridades das Em-
presas. Em recente artigo publicado no 
Expresso, intitulado “A nova pandemia”, 
João Vieira Pereira comenta:

“Quem controla os preços? Quem 
verifica se produtores, intermediári-
os e distribuidores estão a subir os 
preços no peso, conta e medida do 
aumento dos seus custos, ou se estão 
a ir muito além do que seria normal?”

Na minha opinião, resulta claro que 
não se estão a subir os custos na justa 
conta peso e medida e se está a ir mui-
to além do que seria normal.

A questão que se coloca é se todos, na 
cadeia de valor estão a fazer a sua parte? 
E manifestamente não… A actual práti-
ca só promove a especulação e delega 
nos “atores” habituais a responsabilidade 
de mitigar os efeitos da inflação.

Na verdade, a actuação do BCE, se 
por um lado é desejável para estancar 

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Casa 23
Resumo Descrição da Casa

Casa 23 tem uma área total de 149m2, 3 quartos 
com casa de banho privada com kitchenettes 

totalmente equipadas. 
Acomoda 6 adultos e 2 crianças menores de 12 

anos de idade.
USD 120.000 x 63.83 MT Taxa de Cámbio 

(7.659.600,000 MT) 
Precos sujeitos a mudanças/ Preço

Negociavel Condições de pagamento: como por 
contrato

Descrição Detalhada da Casa 
• Casa 23 é uma casa que oferece 2portas de liga-
ção dando a opção de separar a casa em 3, sendo 2 
casaspadrão e um estúdio cada um com sua própria 
cozinha independente. 
• Casa 23 oferece 2 quartos principais luxuosos e 
modernos em suite que acomoda dois. 
• Casa 23 também tem 3 quartos que acomodam 2 
adultos e 2 crianças, com um sofá-cama. 
• As 3 cozinhas, sala de jantar e sala de estar estão 
totalmente mobiladas e equipadas com uma deco-
ração e acessórios modernos, de acordo com os nos-
sos elevados padrões em todo o resort. 
● Esta casa está perfeitamente localizada em frente 
da lagoa ao lado da movimentada área da piscina 
do resort, permitindo relaxamento e conforto, man-
tendo uma vista total sobre a deslumbrante lagoa 
Ubenje, com suas praias de areia branca e águas 
azuis cristalinas. 
●Também está a uma curta distância a pé da piscina 
infantil e das futuras instalações planejadas do nosso 
Clubhouse Resort, que consistirá de um café, busi-
ness center e salas de conferência, tornando-a uma 
vila ideal para aqueles que desejam estar no meio de 
todas as atividades possíveis do resort. 

Visão geral 

A Casa é composta por 2 x Quartos Standard - 
Casa A & C e 1 Quarto Estúdio Casa B, que inter-
-leva a oferecer uma unidade familiar completa.
Capacidade máxima - 6 adultos e 2 crianças me-
nores de 12 anos.
Quarto Standard (Casa C) Quarto Studio (Casa 
B) Quarto Standard (Casa A)

Casa A e C 
Este Quarto Standard dispõe de quarto em plano 
aberto (King ou 2 x camas de solteiro) com banheiro 
separado apenas com chuveiro. Este quarto também 
possui umapequena kitchenette e área de estar com 
um pátioprivado com comodidadespara churrascos. 
Capacidade Máxima - 2 adultos.
Casa B 
Este quarto estúdio dispõe de cama queen-size mon-
tada na parede e sofá-cama para as crianças, com 
banheiro separado completo, bem como cozinha 
completa e área de estar com varanda térreaprivativa 
com instalações braai. A cama Queen se desdobra 
como uma unidade de parede durante o dia para 
aumentar a área do salão. Capacidade Máxima - 2 
adultos e 2 crianças menores de 12 ano.

Detalhes de compra / informações de vendas. 

● Este investimento é considerado um Resort Ho-
tel Villa Investment (RHVI) 
● Investir em uma casa em um hotel resort é como 
um investimento “Comprarpara Alugar” 
● Você compra a casa com um título de propriedade 
seccional em seu nome e "alugar" para os hóspedes. 
● O hotel atua como uma empresa de gerenciamen-
to supervisionando o processo para o investidor por 
meio de um aluguer em associação . 
● Sua casa pode estar registrada em seu nome pes-
soal, nome da empresa ou parcerio, o que você de-
sejar. 
● Assim que a unidade for vendida ao comprador, 
você entrará em um acordo de locação com a Praia 
do Cossa Resort Hotel, que alugará a unidade em 
seu nome e pagará dividendos mensais que não são 
tributáveis em suas mãos. 
● Os dividendos podem ser mantidos em sua con-

ta bancária em Moçambique ou enviados para sua 
conta no exterior. 
● Você terá o direito de usar sua unidade por 60 dias 
do ano e os dias restantes estarao sobre gerencia da 
praia do cossa . 
● Você não será obrigado a cobrir quaisquer cus-
tos de manutenção ou substituição de móveis por 
desgaste ou danos,isso é feito pela Praia do Cossa 
Resort Hotel. 
● Todos os custos de segurança, seguro e manuten-
ção são realizados pelo Hotel Praia do Cossa Resort. 
Nenhum imposto é cobrado

 � Por que investir?

 Um Resort Hotel Vila Investment (RHVI) "faz o 
que diz." Ele concede aos investidores a oportunida-
de de investir em uma Casa de hotel resort. A atração 
é clara. Facilita a posse de uma Casa de hotel resort 
em um local popular que é bem ocupado e que gera 
um bom rendimento através de reservas. Mas há 
muitas outras vantagens também. É por isso que in-
vestidores de todo o mundo estão buscando este tipo 
de oportunidade de investimento em hotéis. 
� O investimento na vivenda do hotel pode ser 
seguro com a opção de devolução do aluguer da 
garantia. 
� Fornece baixos níveis de entrada em comparação 
com apropriedade residencial 
� Uma vez adquirido, ele é financeiramente livre 
de problemas, já que toda a manutenção, segurança, 
seguro, upgrades etc. são atendidos pela gerência do 
hotel. 
� Gestão de hotéis proativamente no mercado, e ge-
renciar a limpeza e manutenção dos quartos. 
� Melhores rendimentos do que outros investimen-
tos de comprapara venda. 
� Concede a oportunidade depossuir umapercenta-
gem do setor de hospitalidade. 

� Exemplos de retornos rentáveis por ter inves-
tido na Praia do cossa. 

� O Hotel Villa / Suítes oferece uma excelente opor-
tunidade de investimento e uma oportunidade de di-
versificar as carteiras de imóveis e retornos mensais. 
� A indústria hoteleira de Moçambique está cres-
cendo! Os hotéis têm desfrutado de um comércio 
recorde, com a indústria hoteleira experimentando 
um crescimento ano após ano. A maior força motriz 
tem sido a queda do valor dos meticais, que aumen-
tou o turismo receptivo à medida que Moçambique 
se torna um destino de férias ainda mais popular. O 
Investmento dentro de um Hotel Resort é uma 
das classes de activos mais recentes e mais rentáveis, 
oferecendo um dos investimentos de risco mais bai-
xo, com desempenho melhorado pela instabilidade 
política e económica em Moçambique. Os meticais 
enfraquecidos continuaram a atrair um maior núme-
ro de turistas e convidaram mais feriados domésti-
cos onde as pessoas passam férias em casa, em vez 
de internacionalmente, o que resulta numa maior 
taxa de ocupação do Hotel. 
� Encorajamos-te a investir nas casas seccional 
doHotel Praia do Cossa Resort e tornar-separte da 
indústria hoteleira onde aproveita os meticais depre-
ciativos e transforma o teu investimento num lucro 
fenomenal numa economia que não está a funcio-
nar. 

Exemplo 1: 
� Em 2014, uma casa com 3 quartos foi vendida-
por 188 000 dólares (5 984 980 Meticais) 
� Em 2018, a mesma casa com 3 quartos foi ven-
didapor 188 000 dólares (11 280 000 meticais)
 � Os dividendos tiveram uma média de 342 545 
meticais por ano (1 712 725 Meticais para o pe-
ríodo). 
� Retorno Total do Investimento 11 280 000 - 5 
984 980 + 1712 725 = 7 007 745 meticais. Igual 
a 117% de retorno do investimento em 5 anos 
(23,4% de retorno do investimento por ano) 

Exemplo 2: 
� Em 2016, uma casa com 1 quarto foi vendida-
por $ 98.000 (4 214.000 meticais) 
� Em 2018 a mesma casa de 1 quarto foi vendida-
por $ 98.000 (6 055 460 Meticais) 
� Os dividendos foram em média 191 467 meticais 
por ano (574 401 Meticais para o período). 
� Retorno Total do Investimento 6 055 460 - 4 214 
000 + 574 401 = 2 415 861. Igual a 57% de Retor-
no do Investimento em 3 anos (19% de retorno 

do investimento por ano) 

� Por que investir nas Casas do Hotel Resort ? 
� Retornos típicos variam de 15% a 25% ao ano 
� Crescimento nos mercados hoteleiros regionais 
deverá continuar 
� Normalmente, renda imediata com risco de de-
senvolvimento zero devido ao hotel já estar opera-
cional 
� Um aumento nos turistas em Moçambique que se 
hospedam em Moçambique para as suas férias sig-
nifica que a procura de férias de lazer em Moçambi-
que está a aumentar 

� Um Meticais fraco significa que o turismo em 
Moçambique está a subir e, subsequentemente, os 
níveis de ocupação hoteleira, particularmente nas 
regiões, estão a aumentar 
� Os retornos são entregues pela empresa de ges-
tão e garantidos pelo desenvolvedor 
� Um investimento totalmente sem mãos com 
rendimentopassivo, sem taxas de gestão, sem 
custos de funcionamento e sem necessidade de 
encontrar inquilinos 
� Vendas de casas de campo, todas supervisiona-
das por advogados, com as ações da Villa registra-
das em seu nome no registro da escritura.

PUBLICIDADE
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Em perspectiva salto qualitativo
Moçambique pretende promover o desenvolvimento acelerado do sector agrário até 2030, e dar consequentemente, um salto histórico na produção 
agrícola para alimentar a população e exportar. Para o efeito, o Presidente da República, Filipe Nyusi lançou segunda-feira no distrito de Mocimboa 
da Praia, em Cabo Delgado, a Campanha Agrária 2022/23, sob o lema “Agricultura Sustentável 2022/2023, Transformando Vidas” e o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento do Sector Agrário (PEDSA) 2030, (II Parte) que visa, para além de potenciar o sector familiar, criar políticas para o envolvimento 
do sector privado no agro-negócio no país.

No primeiro acto, realizado no Posto 
Administrativo de Diaca, o chefe de 
Estado lançou a Campanha Agrária 
2022/23, sob o lema “Agricultura Sus-
tentável 2022/2023, Transformando 
Vidas”, na qual espera-se o registo de 
crescimento da produção agrária na 
ordem de 5,2%. 

O momento mais alto, foi a en-
trega pelo Chefe de Estado de kits de 
insumos agrícolas a mais de 25 mil 
pequenos agricultores da Localidade 
de Awasse, vítimas do terrorismo que 
regressaram aos seus distritos.

No seu discurso de ocasião, Filipe 
Nyusi, fez saber com as intervenções 
do SUSTENTA, o número de famílias 
com necessidade de receber assistên-
cia alimentar reduziu em Cabo Del-
gado de 900 mil para cerca de 300 mil 
em um ano. 

Entretanto, o presidente da Repúbli-
ca fez saber que, na época agraria 
passada, Moçambique registou um 
desempenho positivo em termos de 
produção, facto que permitiu que 
saísse da lista internacional dos países 
com alto risco de fome, ao conseguir 
reduzir o número de pessoas que pas-
sam fome no país, de 9,8 milhões para 
7,2 milhões.

“Na campanha que agora finda, a 
agricultura em Moçambique voltou a 
ter um desempenho robusto, tendo 
registado um crescimento de 7,4% do 
PIB agrícola nacional”, afirmou.

Este marco, prosseguiu, poderá 
contribuir para um crescimento de 
cerca de 2% do Produto Interno Bruto 
do país. 

‘O sector agrícola nacional é um 
dos sectores da economia que mais 
crescem e que tem demonstrado um 
crescimento assinalável mesmo em 
situações de adversidades, como nos 

referimos”, disse Filipe Nyusi.
Ainda no período em referência, o 

presidente da República revelou que a 
produção agrícola foi de cerca de 18,3 
milhões de toneladas. 

Falando das perspectivas para a ép-
oca 2022/2023, o dirigente mostrou-se 
preocupado com o facto de Moçam-
bique estar a sofrer a influência do 
fenómeno climatérico conhecido 
por “el nino” que se traduz por altas 
temperaturas e chuva normal, com 
tendência para abaixo do normal. 

Para fazer face ao fenómeno o Esta-
dista moçambicano assegurou que o 
Governo aposta no uso de sementes 

certificadas e melhoradas, no aumen-
to do número de produtores do sector 
familiar em 2,1%, bem assim na aposta 
na mecanização.

Assim, na última campanha agraria, 
o número de máquinas passou de 
1925 para 2106, facto que vai permitir 
um desempenho positivo da época 
agraria 2022/2023.

“Podemos esperar, sem medo de 

errar, um crescimento firme e robusto 
na ordem de 5,2% na campanha 
agrária 2022-2023”, destacou, apon-
tando de seguida que as medidas de 
estímulo à economia anunciadas em 
Agosto, terão impacto na campanha 
agrária que começou.

Para efeito, indicou a redução do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA), de 17 para 16% na importação 
de factores de produção para a agri-
cultura e a electrificação e a redução 
do Imposto sobre o Rendimento de 
Pessoas Colectivas (IRPC), de 32 para 
10% para a agricultura, aquacultura e 
transportes urbanos.

próspero, competitivo e sustentável, a 
acelerar o crescimento da economia 
moçambicana, com a transforma-
ção acelerada e sustentada do sector 
agrário e promover esta transforma-
ção acelerada da nossa realidade, com 
a inclusão das comunidades”. 

Na ocasião, Celso Correia, observou 
que existe uma teoria de mudança 
que foi introduzida com esta estratégia 
que respeita o princípio de que o Gov-
erno tem de garantir o investimento 
público ou instrumento de política 
para que o sector privado surja.

Nesse contexto, o Ministro defen-
deu que “é imperioso que possa surgir 

PEDSA II

Já na cidade de Pemba, Filipe Nyusi 
lancou o plano Estratégico de Desen-
volvimento do Sector Agrário,  (PEDSA 
II), a ser implementado até 2030. 

Aqui, Celso Correia, ministro da 
ministro da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural explicou que com o 
PEDSA II, “queremos um sector agrário 

o sector privado e aqui não podemos 
deixar de mencionar a importância 
da agricultura familiar neste desem-
penho”.

De seguida, o Presidente da Repúbli-
ca usou da palavra para apresentar os 
quatro pilares que constituirão a base 
do PEDSA II, a ser materializado pelos 
planos quinquenais de investimento.

Assim, Filipe Nyusi frisou que o pri-
meiro pilar aborda a estratégia a se-
guir para melhorar a produtividade e 
a competitividade agrárias através da 
investigação, extensão e mecanização 
agrária assim como o uso da irrigação 
para fazer face aos desafios cada vez 
mais previsíveis da chuva, devido às 
mudanças climáticas, entre outros as-
pectos. 

O segundo pilar, trata da estratégias 
de gestão sustentável dos recursos 
naturais, que tem como objectivos 
promover a gestão integrada e resili-
ente dos recursos naturais.

“O pilar três é orientado para o am-
biente de agro-negócio, cujo objectivo 
se centra no fortalecimento e facilitação 
do acesso das cadeias de valor agrárias 
ao mercado doméstico regional e in-
ternacional, de forma inclusiva e com-
petitiva. E o pilar quatro aborda as es-
tratégias a seguir para o fortalecimento 
institucional agrário, destacando-se as 
políticas, as organizações agrárias políti-
cas, públicas-privadas e da sociedade 
civil para melhor desempenharem os 
seus papéis no desenvolvimento do 
sector agrário”, sublinhou o estadista 
moçambicano.

Presente na cerimónia, o represent-
ante da FAO em Moçambique, Her-
nani Coelho da Silva referiu que é com 
planos de médio e longo prazo, como 
este, que Moçambique pode dar um 
salto na produção agrícola para ali-
mentar a população e exportar.

“A agricultura não é algo que se faz 
de um dia para o outro. A agricultura 
precisa de uma consistência, de uma 
sistemática e de algum tempo para 
materializar o potencial que o país tem. 
Por isso, esse plano é um instrumento 
preponderante para podermos 
avançar sistemática e muito realistica-
mente”, disse Hernani Coelho da Silva.

Refira-se que  agricultura em 
Moçambique é praticada por mais de 
80% da população nacional e contri-
bui em cerca de 23% para o Produto 
Interno Bruto (PIB).

Publicidade

Na produção agrícola nacional

PR procedeu a entrega de kits de insumos agricolas em Auasse, Mocimba da Praia
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Mulher ascende à direcção da Frelimo
A Frelimo na província de Inham-
bane elegeu, pela primeira vez 
na sua história, uma mulher para 
o cargo de primeira Secretária do 
Comité Provincial. Chama-se Adé-
lia Ertina José Zaulombo Macuc-
ule, eleita sexta-feira, em primeira 
Sessão Extraordinária, em substi-
tuição de João Muchine Mudema, 
eleito no decurso da 12⁰ Congres-
so da Frelimo para o Secretariado 
do Comité Central, onde desem-
penha a função de secretário para 
a Área de Organização.

A Organização da Juventude Moçambicana (OJM) considera danosa a gestão do município da Beiras, em So-
fala, detida pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM). Para sustentar as suas palavras, Silva Livone 
secretário-geral da organização (SG) aponta a elevada degradação das vias de acesso, deficiência na recolha 
de lixo, falta de iluminação nos bairros e valas de drenagem ineficientes, o que, de acordo com o SG do braço 
juvenil da Frelimo, faz com haja inundações durante a época chuvosa.

É a primeira vez na história da Fre-
limo em Inhambane em que se elege 
uma mulher para dirigir o órgão máxi-
mo do partido ao nível deste ponto do 
país. Trata-se de Adélia Macucule, eleita 
com 100% de votos dos 108 Membros 
do Comité Provincial presentes na sala.

A eleita, ao que consta, passará a 
desempenhar a função de Primeira-
Secretária em substituição de João 
Muchine Mudema, agora secretário 
para a Área de Organização no Comité 
Central, cargo para o qual foi eleito no 
décimo segundo Congresso desta for-
mação política.

A sessão foi presidida pela membro 
da Comissão Política e membro da 
brigada central de assistência a Inham-
bane, Amélia Tomás Taime Muendane 
que na sua intervenção, congratulou a 
primeira secretária do comité provin-
cial eleita e sublinhou a necessidade 
dela continuar a assegurar a harmonia 
e coesão, consolidar a unidade nacio-
nal, como pilares para o sucesso da 
sua liderança e vitórias da Frelimo nos 
próximos pleitos eleitorais.

Recomendou ainda a Adélia Ma-
cucule para continuar a angariar mais 
membros para as fileiras do partido 
Frelimo, mobilizar a população para 
as várias frentes, desde o combate a 
pobreza, vigilância, solidariedade e au-
mento da produção e produtividade.

Nisso, Amélia Muendane desta-
cou que é essencial a nova dirigente 
máxima da Frelimo na província de 
Inhambane continuar a divulgar as de-
cisões do décimo segundo Congresso 
da Frelimo, que, aliás, respondem aos 
desafios do país, e conduzem os mem-
bros e simpatizantes a participarem no 
contínuo desenvolvimento do partido 
em particular e do país no geral.

“As importantes decisões do 
décimo segundo Congresso nos es-
timulam a fazer face aos desafios do 
país, desenvolvendo iniciativas de 
empreendimentos nas diversas áreas, 
como a agro-pecuária, pesca, comér-
cio, prestação de serviços, turismo en-
tre outras”, disse Amélia Muendane. 

Por sua vez, o primeiro secretário 
do comité provincial cessante, João 
Muchine Mudema agradeceu o apoio 
dado pelos membros e simpatizantes 
do partido durante o exercício das 

inundações durante a época chuvosa, 
entre outras situações que não aju-

iluminação nos bairros e valas de dre-
nagem deficientes, o que faz com haja 

dam ao bem-estar dos munícipes”, 
considerou.

Para além da Beira, Livone anunciou 
que a OJM está igualmente a trabal-
har no sentido de reconquistar todos 
os municípios que se encontram nas 
mãos da oposição. 

Em relação a actividade de plantio 
de árvores, o SG da OJM desencora-
jou a população a não cortar o man-
gal, tendo em conta que o mangal 
para além de servir como local de 
reprodução de espécies marinhas, ga-
rante a resiliência costeira. 

“Os mangais são de extrema im-
portância para os seres vivos e para a na-
tureza, pois providenciam uma série de 
serviços ecossistémicos, como berçário 
para reprodução de várias espécies 
aquáticas durante as suas fases juvenis e 
adulta do seu ciclo de vida”, afirmou.

Silva Livone fez saber ainda que o 
plantio de mangal é um projecto que  
iniciou há dias na província de Gaza, 
aquando do lançamento do movi-
mento comemorativo dos 45 anos da 
OJM, visando a reduzir os efeitos das 
mudanças climáticas. 

“Além  de Sofala, as províncias do 
Norte estão a plantar igualmente ár-
vores de sombra e frutas nas vilas e 
cidades. Todos soubemos que o país 
tem sido vítima de efeitos das chuvas e 
ciclones que geralmente se regista no 
princípio do ano”, apontou.  

Acrescentando, referiu que “não 
temos muito para dar. É uma forma 
de contribuirmos para a queda regu-
lar das chuvas. Esta comunidade de 
Njalane tem problemas sérios de solu-
bilidade dos solos. Acreditamos que 
estamos ajudar para a redução dos 
efeitos climáticos”, salientou.

suas funções. Entretanto, sublinhou 
que Adélia Macucule deve acelerar a 
localização física dos membros, im-
primir mais dinamismo e envolver os 

membros na procura de soluções para 
a sustentabilidade do Partido.

Com o efeito,  João Mudema recor-
dou que a Frelimo deve sair vitoriosa 

nas eleições de 2023 e 2024, para tal, 
é preciso que todos membros do Par-
tido participem afincadamente nos 
preparativos das vitórias.

Já a primeira secretária do Comité 
Provincial da Frelimo em Inhambane, 
eleita sexta-feira, Adélia Macucule, 
agradeceu a confiança em si deposita-
da para dirigir os destinos da Frelimo, 
assegurando que vai continuar a tra-
balhar para garantir as vitórias inques-
tionáveis, retumbantes, esmagadoras 
e asfixiantes nas eleições autárquicas 
de 2023 e gerais de 2024.

Adélia Macucule garantiu que “jun-
tos vamos redefinir estratégias para o 
comprimento das missões que nos es-
peram nos órgãos do partido para os 
quais devemos contribuir com nosso 
saber”.

“Desde já, assumimos dar con-
tinuidade aos programas do partido 
e esperamos a contribuição de cada 
um dos membros”, concluiu Adélia 
Macucule.

Refira-se que Adélia Macucule é 
Membro do Partido Frelimo a 18 anos 
e já ocupou diversos cargos ao nível do 
Partido e do Estado.

Pela primeira vez na província de Inhambane

JORGE MALANGAZE                                                
Email: jjmalangaze@gmail.com 

Encontrando-se na cidade da Beira 
em preparativos da celebração dos 
45º aniversário da criação da OJM, na 
terca-feira da próxima semana, dia 29 
de Novembro, Silva Livone orientar 
actividades de plantio de árvores, com 
objectivo de assegurar a reposição do 
mangal, no âmbito das acções de pro-
tecção costeira contra ventos fortes e 
ciclones, estabilização de solos contra 
a erosão, contribuindo assim, para a 
mitigação das mudanças climáticas.

Na ocasião, Silva Livone pediu aos 
membros e simpatizantes da Orga-
nização da Juventude Moçambicana 
em Sofala união e coesão, visando aju-
dar  a Frelimo nas eleições autárquicas 
de 2023, a reconquistar  o município 
da Beira sob gestão do Movimento 
Democrático de Moçambique.

“A gestão da autarquia  da  Beira é 
danosa, tendo em conta que o nível 
de degradação das vias de acesso, 
abundância de lixo nas ruas, falta de 

OJM denuncia gestão danosa 
Mais de 400 mudas de mangal foram plantadas na manhã de ontem na comunidade de Njalane, posto administrativo de 
Nhangau, na Beira, com vista a proteger as espécies marinhas que se reproduzem nesta área. 

Na edilidade da Beira

Adélia Macucule eleita Primeira Secretária Provincial da Frelimo em Inhambane

SG da OJM, Silva Livone
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Terrorismo, raptos e alto custo 
de vida polarizam debate 

Depois de ter estado no parlamento moçambicano com carácter urgente para debater sobre a dissonância na 
interpretação da lei que introduz a Tabela Salarial Única (TSU), sobretudo, no que concerne à incorporação no 
salário base, os vários subsídios que os funcionários e agentes do Estado tinham direito, incluindo a suposta 
revogação de estatutos especiais de certa classe de profissionais, o governo voltou na quarta e quinta-feira 
da semana passada à Assembleia da República (AR), para responder às perguntas colocadas pelas três banca-
das. Não obstante as diferenças e interesses políticos, a Frelimo, Renamo e o MDM procuraram saber, o que é 
que o Executivo estaria a fazer para travar a alegada continuidade de ataques terroristas no norte do país, na 
assistência humanitária e reposição das infra-estruturas destruídas, assim como a criminalidade a preocupar 
os moçambicanos, sobretudo, os raptos e assassinatos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula. No pódio da 
AR, o primeiro-ministro, fez saber que o facto de as populações estarem a regressar voluntariamente para as 
suas zonas de origem é o melhor indicador de que a situação está a melhorar e pode ser reforçada com a sua 
participação activa na estratégia de combate ao terrorismo através da vigilância e estreita colaboração com as 
Forças de Defesa e Segurança.

Aliás, Moçambique é um grande 
produtor e exportador de energia eléc-
trica e gás, paradoxalmente, os preços 
continuam altos para os moçambi-
canos, mesmo para as populações 

de Tete, Cabo Delgado e Inhambane 
onde os recursos são explorados. So-
bre esta realidade, o MDM perguntou 
sobre as causas e de seguida, apontou 
a subida galopante dos preços dos 

produtos de primeira necessidade, 
bens essenciais e serviços, facto que 
considera estar a reduzir o poder de 
compra da população.

No mesmo diapasão, esta bancada 
questionou como é que o governo 
quer reanimar a economia, com el-
evada carga de impostos, taxas de 
juros excessivos e ausência do am-
biente de negócio que estimule o 
investimento. A saúde financeira do 
sector empresarial do Estado, sobre-
tudo, da Tmcel, LAM mereceu igual-
mente questionamentos da bancada 
do MDM, sem deixar de lado, a insus-
tentabilidade dos subsídios aos com-
bustíveis criados e de forma alegada-
mente selectiva públicas no país. 

CABO DELGADO ESTÁ DE VOLTA

Para responder às perguntas for-
muladas pelas três bancadas par-
lamentares, e partilhar ao mesmo 
tempo com os moçambicanos infor-
mações relativas à acção governativa, 
o primeiro-ministro fez saber que as 
acções de combate ao terrorismo, des-
encadeadas pelas Forças de Defesa e 
Segurança, em coordenação com as 
Forças da SADC e do Ruanda, regis-

tam progressos que estão a permitir 
o retorno da população às zonas de 
origem, assim como a normalização 
gradual da vida nas zonas afectadas. 

Para complementar e consolidar 
os progressos que as FDS, referiu que 
o Governo está, no âmbito do Plano 
de Reconstrução de Cabo Delgado, 
a implementar acções de assistência 
humanitária, restabelecimento dos 
serviços básicos, retoma da actividade 
económica e reconstrução das infra-
estruturas destruídas. 

Aliás, para o primeiro-ministro, o 
facto de as populações estarem a re-
gressar voluntariamente para as suas 
zonas de origem é o melhor indicador 
de que a situação está a melhorar e 
pode ser reforçada com a sua partici-
pação activa na estratégia de combate 
ao terrorismo através da vigilância e 
estreita colaboração com as Forças de 
Defesa e Segurança. 

“Na prevenção e combate as acções 
terroristas, continuamos a privilegiar o re-
forço da capacidade operativa das Forças 
de Defesa e Segurança combinado com 
assistência humanitária aos afectados, 
reposição de serviços sócio-económicos 
básicos e reconstrução de infraestruturas 
públicas e privadas”, disse. 

Neste contexto, Adriano Maleiane 
apontou o restabelecimento da ad-
ministração pública nos distritos de 
Macomia, Mocímboa da Praia, Mui-
dumbe, Palma e Quissanga, que per-
mitiu o regresso de 1.569 Funcionários 
e Agentes do Estado e Dirigentes dos 
órgãos locais do Estado que, por sua 
vez, estão a garantir a reposição dos 
serviços públicos básicos à popula-
ção nas zonas outrora afectadas pelas 
acções terroristas. 

No domínio da energia, o primeiro-
ministro indicou a reparação das linhas 
de média tensão entre as subestações 
de Macomia e Awasse, o que permi-
tiu a reposição do fornecimento de 
energia eléctrica nas sedes dos distri-
tos de Mueda, Nangade e Palma, as-
sim como a reposição parcial destes 
serviços nos distritos de Mocímboa 
da Praia, Quissanga, Macomia, Mui-
dumbe, Ancuabe e Mueda.

Realçou ainda a construção das 
pontes sobre os rios Messalo, Mon-
tepuez e Nangua, reabilitação da 
estrada 19 de Outubro - Bilibiza - Ma-
hate – Quissanga, assim como o início 
das obras de reabilitação das estradas 
Macomia/Oasse; Oasse/Mocímboa da 
Praia e Mocímboa da Praia/Palma, as-
sim como Nguia- Meluco. 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

No entanto, Adriano Maleiane, 
começou a sua intervenção sublinhan-
do que o país iniciou semana passada 
a primeira exportação de gás natural 
liquefeito produzido na área 4 da bacia 
do Rovuma, na província de Cabo Del-
gado, projecto CORAL SUL, o que coloca 
Moçambique na lista de países exporta-
dores de gás natural a nível mundial. 

“O início da exportação de gás natural 
liquefeito na bacia do Rovuma deve ser 
visto como uma oportunidade para a 
acelerar o processo da diversificação 

Primeiro Ministro na AR

Ambiente fervoroso no Parlamento MoçambicanoANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

Fora do combate ao terrorismo, 
onde perguntou ao governo o que 
é que está sendo feito para a recon-
strução das infra-estruturas destruídas, 
a Frelimo, apesar de reconhecer que 
a prestação de cuidados de saúde 
aos moçambicanos, tem sido uma 
prioridade do governo através de 
construção de novas infra-estruturas 
hospitalares e apetrechamento em 
equipamentos, visando facilitar o 
acesso a assistência médica e medica-
mentosa e a redução progressiva das 
distâncias da população para aceder 
a uma unidade sanitária, quis saber 
do ponto do situação da construção e 
entrada em funcionamento de novos 
hospitais, como por exemplo gerais de 
Nampula e Beira.

No sector eléctrico, questionou o 
ponto de situação da produção, distri-
buição e disponibilização de energia 
eléctrica às populações em todo o 
país, bem como, do programa “Ener-
gia para todos”.

E porque as previsões meteorológi-
cas apontam para a ocorrência na ép-
oca 2022/2023, de ciclones e chuvas 
normais e acima do normais na região 
sul e normal a abaixo do normal na 
região norte, a bancada da FRELIMO, 
perguntou ao governo o que que é 
que está sendo feito para responder as 
previsões apontadas.

A situação da insegurança e do 
alegado avanço no terreno dos ter-
roristas, na região norte dominou 
também as perguntas dos partidos 
da oposição, como a Renamo que 
por exemplo, perguntou ao Execu-
tivo sobre o verdadeiro estágio do 
combate a insurgência. Ainda no sec-
tor de defesa e segurança, a Renamo 
referiu que o país tem vindo a registar 
níveis preocupantes de criminalidade, 
sobretudo, raptos e assassinatos nas 
cidades da Maputo, Beira e Nampula, 
com uma actual muito diferente do 
habitual. Nesse contexto, perguntou 
ao Executivo sobre a origem deste tipo 
de crime e o que estaria a ser feito para 
neutralizar os malfeitores? A bancada 
parlamentar do MDM também alin-
hou na mesma preocupação, ao que-
rer saber, não do estágio de combate 
ao terrorismo, como também da as-
sistência humanitária aos deslocados.

“Que políticas se segurança públi-
cas o governo tem para estancar e es-
clarecer tempestivamente os raptos e 
assassinatos no pais, destaque para as 
cidades da Beira, Maputo e Chimoio”, 
indagou o MDM, para de seguida pro-
curar saber ainda sobre os mecanis-
mos que estão a ser desenvolvidos 
para Moçambique deixe de ser vul-
nerável aos ataques cibernéticos?

Na saúde, a Renamo diz que tem 
sido havido poucos investimentos pú-
blicos na saúde pública, facto que colo-
ca consequentemente, Moçambique 
nos índices de referência mais baixos 
na região, no continente e no mundo. 
Por isso, quis saber, o que estaria a ser 
feito do ponto de vista estratégico para 
inverter o actual cenário.

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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da nossa economia, alavancando os 

sectores prioritários para o crescimento 
económico do nosso país, com destaque 
para a agricultura, pesca, infraestruturas, 
turismo e indústria”, afirmou. 

Nesse contexto, fez saber que o Chefe 
de Estado moçambicano lancou segun-
da-feira em Cabo Delgado, a campanha 
Agrícola 2022-2023 e o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento do Sector Agrário 
2030 (PEDSAII). Falado do PEDSAII, o 
governante referiu tem como objectivo 
principal assegurar a transformação acel-
erada e sustentada do sector agrário, po-
tenciando o sector familiar e garantir um 
maior envolvimento do sector privado 
no agro-negócio. 

“Estamos certos que a implementa-
ção do Plano Estratégico, aliada a out-
ras acções em curso irá concorrer para 
o aumento da produção e produtivi-
dade no sector agrário, dinamizando 
o agro-processamento e, desse modo, 
contribuir para a industrialização do 
país, geração de mais emprego, renda 
e redução de importações”, destacou. 

Em relação ao lançamento a cam-
panha Agrícola 2022-2023, o primeiro-
ministro observou que, no âmbito da 
dinamização da actividade agrícola e 
pesqueira, o Executivo disponibilizou 
mais de 36 mil kits de insumos agrí-
colas, assim como embarcações com 
motores e redes de pesca que estão 
a beneficiar a mais de 50 pescadores 
dos distritos de Palma, Quissanga e 
Mocímboa da Praia. 

No que diz respeito ao relançamen-
to do sector privado local, anunciou o 

PREVENÇÃO AO CRIME

Neste capítulo, Adriano Maleiane 
fez saber aos parlamentares que 
para prevenir e combater as acções 
criminosas, o Governo, tem vindo a 
reforçar a capacidade operativa das 
forças policiais, dotando-as de meios e 
tecnologias apropriadas para preven-
ção e combate ao crime; a capacitar 
e formar as forças policiais em maté-
rias especialidade de combate aos 
diferentes tipos de crimes, incluindo 
técnicas e conhecimentos científicos 
de investigação e aumentar as acções 
de policiamento de proximidade e de 
operações selectivas sobre zonas de 
maior tendência ao desenvolvimento 
de actividades criminosas. 

Na ocasião, realçou que o Governo re-
afirma o seu compromisso de continuar 
a priorizar acções que visam prevenir e 
combater actos criminais tais como, rap-
tos, sequestros, tráfico de droga, assassi-
natos, roubos, de entre outros. 

Para o efeito, apontou o primeiro-
ministro, “prosseguiremos com acções 
de reforço da capacidade operativa 
das Forças da Lei e Ordem para faz-
erem face de forma eficaz a todos os 
tipos de crime que minam o processo 
de desenvolvimento social e económi-
co no nosso país, assim como de apri-
morar a interacção polícia-comuni-
dade para reforçar a vigilância”. 

Contudo, reiterou a necessidade de 
todos continuar a manter a vigilância e 
colaboração com as Forças Policiais por 
forma a estancar a criminalidade no país. 

Em média anual, 13 porcento dos 
bebés que nascem em Moçambique 
são dados como prematuros e, no 
mundo, as estimativas apontam para 
cerca de 15 milhões de bebés que, à 

pela ocorrência de ciclones e tempest-
ades tropicais. 

“Foi neste aspecto que o Conselho 
Coordenador de Gestão de Desastres 
adoptou o Plano de Contingência 
para a época chuvosa e ciclónica 2022-
2023 para fazer face aos riscos e amea-
ças de ocorrência de ventos fortes, 
inundações urbanas, seca, cheias e 
ciclones que poderão afectar cerca de 
2 milhões e 250 mil pessoas”, anunciou. 

Este plano de contingência prevê, 
de acordo com o primeiro-ministro, 
acções que visam, por um lado, mitigar 
os impactos dos eventos extremos de 
modo a evitar perdas de vidas huma-
nas e, por outro, assegurar a assistência 
humanitária aos afectados pelos even-
tos climatéricos extremos. 

Entretanto, no âmbito da preparação 
e prontidão para a resposta aos impac-
tos dos desastres naturais, o governante 
apontou a realização de exercícios de 
simulação ao nível das províncias; pré-
posicionamento de bens, materiais, 
assim como meios de busca e salva-
mento e assistência humanitária; e de 
sensibilização das comunidades sobre 
medidas de prevenção, mitigação e re-
sposta aos desastres. 

Contudo, “exortamos a toda popu-
lação que se encontra nas zonas 
propensas a cheias, inundações, tem-
pestades e ciclones para observar os 
avisos das autoridades competentes, 
sobretudo no que concerne a retirada 
tempestiva para as zonas mais segu-
ras, de modo a evitarmos a perda de 
vidas humanas e de bens”. 

nascença, apresentam este problema, 
segundo a OMS, que divulgou estes 
dados a 17 de Novembro corrente, 
data em que o mundo assinala o Dia 
Mundial da Prematuridade. 

Como consequência da doença, 
avança a OMS, aproximadamente um 
milhão de crianças menores de 5 anos 
morrem todos os anos, devido às com-
plicações da prematuridade. 

De acordo com uma nota de imp-
rensa conjunta da OMS e Unicef en-
vidada à Redacção deste semanário, a 
prematuridade contribui em 16% para 
a mortalidade em menores de 5 anos 
e em 35% das mortes neonatais, sen-
do que, muitos destes bebés prema-
turos, irão sobreviver, mas poderão en-
frentar uma vida inteira de deficiências, 
incluindo dificuldades de aprendiza-
gem, problemas comportamentais, 
deficiências motoras, infecções respi-
ratórias crónicas, problemas visuais e 
auditivos, entre outros.

Refira-se que, para este ano, o dia 
mundial da prematuridade foi assi-
nalado sob o lema “Garanta o contacto 
pele-a-pele com os pais desde o mo-
mento do nascimento”. 

A OMS indica também que mais 
de três quartos dos bebés prematuros 
que nascem podem ser salvos com 
cuidados essenciais viáveis e de baixo 

em mais de 100 países com o objectivo 
de se elevar a consciencialização sobre 
o parto prematuro e reflectir-se sobre 
estratégias para reduzir a taxa de pre-
maturidade e garantir que cuidados de 
qualidade sejam oferecidos a todos os 
bebés prematuros e suas famílias.

No entanto, evidências científicas 
mostram que o contacto pele a pele 
iniciado imediatamente após o nasci-
mento tem-se mostrado uma prática 
extremamente benéfica e eficaz es-
pecialmente importante no caso de 
bebés prematuros.

Por isso, este ano, sob o lema, “Ga-
ranta o contacto pele-a-pele com 
os pais desde o momento do nasci-
mento” a reflexão inclui o Método Mãe 
Canguru (MMC), com o apelo global à 
acção: O MMC é o cuidado de recém-
nascidos prematuros ou de baixo peso 
ao nascer em regime contínuo e con-
tacto pele a pele prolongado com a 
mãe ou o pai.

Os benefícios do MMC desde o mo-
mento do nascimento, para o bebé e 
para a mãe, incluem controle da tem-
peratura, prevenção de infecções, fa-
cilita o aleitamento materno, e reduz o 
risco de mortalidade neonatal em 40%, 
proporcionando inúmeros benefícios 
entre os pais e o bebé, incluindo o forta-
lecimento do vínculo afectivo. 

FRELIMO ENCORAJA GOVERNO

No entanto, a bancada da Frelimo, 
através da deputada Joana Muchanga 
Mondlana, encorajou o Governo no 
sentido de continuar com o mesmo 
dinamismo, esforço e dedicação na 
procura de mais e melhores soluções 
para a resolução dos problemas que 
afectam o povo.

Em relação a época chuvosa 2022-
2023, a parlamentar apelou o governo 
a acelerar as obras de construção de 
novas valas de drenagem e a realizar 
actividades de manutenção regular 
das existentes como forma de evitar 
catástrofe.

Prematuridade pode 
ser evitável
A prematuridade que no país e no mundo afecta o desenvolvimento de 
bebés recém-nascidos, é um problema que para a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), pode ser evitável, com recurso a cuidados essenciais 
viáveis e de baixo custo, através da administração de cuidados durante o 
parto e no período pós-natal para cada mãe e seu bebé

financiamento, até ao terceiro trimes-
tre do presente ano, de 135 projectos 
de micro, pequenas e médias empre-
sas de várias áreas, no valor de 33.2 mil-
hões de Meticais. Estes projectos estão 
a ser implementados nos distritos de 
Mocímboa da Praia, Nangade, Palma, 
Quissanga, Muidumbe, Macomia, 
Mueda e noutros distritos que acol-
hem centros de reassentamento. 

“Estes progressos estão a ser pos-
síveis graças ao sacrifício e bravura das 
Forças de Defesa e Segurança, em co-
ordenação com as forças da SADC e do 
Ruanda, que combatem sem tréguas 
os terroristas, inimigos do nosso desen-
volvimento e bem-estar”, enalteceu. 

ÉPOCA CHUVOSA E CICLÓNICA 
2022-2023

 Relativamente as previsões me-
teorológicas que indicam que as 
províncias das zonas sul e centro irão 
registar chuvas normais com tendên-
cia para acima do normal enquanto as 
províncias da zona norte irão registar 
chuvas normais com tendência para 
abaixo do normal, Adriano Maleiane 
reconheceu que estas tendências 
pluviométricas irão influenciar o com-
portamento dos caudais das principais 
bacias hidrográficas do país, podendo 
com isso, originar cheias e inundações 
urbanas que poderão ser agravadas 

“Apelamos do mesmo modo todo 
o povo moçambicano e em particular 
a população da província de Maputo, 
principalmente as que vivem ou prati-
cam actividades agrícolas nas zonas 
baixas propícias as inundações ou 

junto as margens dos rios para que 
acatem as instruções, informações e 
conselhos das autoridades governa-
mentais, de modo a evitar situações 
desastrosas”, exortou Joana Muchan-
ga Mondlana.

Segundo Organização Mundial de Saúde

custo, através da administração de 
cuidados durante o parto e no período 
pós-natal para cada mãe e seu bebé.

O documento frisa ainda que o Dia 
Mundial da Prematuridade, é celebrado 

Primeira Dama, Isaura Nyusi

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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FMI despede-se! 

Moçambique entra no clube 
dos exportadores de GNL 

Ao cabo de quatro dias de visita ao país, no contexto de apoio ao Governo, a delegação do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), despede-se, levando consigo uma boa impressão do país, com uma economia resiliente, apesar 
dos choques cíclicos decorrentes de crises internas internacionais.

Moçambique já é exportador de Gás Natural Liquefeito (GNL), segundo anunciou domingo o Presidente da 
República, Filipe Nyusi em comunicação à nação, cuja estreia, dos três projectos aprovados pelo governo para a 
bacia do Rovuma, está a cargo da Coral Sul a plataforma em mar alto, liderada pela petrolífera italiana Eni, e com 
participação da Galp, que vai produzir 3,4 milhões de toneladas por ano. Para o Chefe de Estado, a materialização 
da primeira exportação de Gás Natural Liquefeito (GNL) é sinal de que o país oferece condições para investimen-
tos multibilionários.

para o desenvolvimento das práticas 
aplicadas em Moçambique.

de Estado, para de seguida apelar aos 
moçambicanos para que não olhem 

assistência técnica ao Governo, já se 
tinha apresentado um relatório com 
os aspectos principais que foram abor-
dados.

“Os assuntos técnicos estão relacio-
nados a temas operacionais de tesou-
raria, procedimentos operacionais da 
gestão pública, de formulação orça-
mental, dos riscos fiscais que todos os 
países enfrentam, planeamento do 
cenário macro fiscal, entre outros que 
concorrem para a boa gestão da coisa 
pública”, frisou

Após o encontro, o presidente da 
Comissão do Plano e Orçamento do 
parlamento moçambicano disse que 
o Governo deve usar a oportunidade 
para adquirir mais conhecimento so-
bre a gestão das finanças públicas.

A missão do Banco Mundial e do 
FMI trabalhou em Moçambique com 
o Ministério da Economia e Finanças 
e o Banco de Moçambique de 14 à 18 
de Novembro corrente.

ento do país.
“Devemos manter e aumen-

CONSIDERAÇÕES DO FMI

 O FMI considera que a economia 
moçambicana tem-se mostrado re-
siliente, apesar dos choques cíclicos 
decorrentes de crises internas interna-
cionais.

Para esta recuperação, o represent-
ante residente do FMI em Moçam-
bique, Alexis Mayer, aponta factores 
como a recuperação da confiança de 
Moçambique a nível internacional, 
situação da dívida pública e a valoriza-
ção da moeda nacional, o metical.

 “ Ressaltar agora que a situação se 
complicou na região da África sub-
saariana em geral, a situação fiscal, a 
situação através da inflação, mas o 
bom é que a economia moçambicana 
se mostrou resiliente com crescimento 
positivo 4.1, 4.6%, no primeiro e segun-
do trimestres e houve vários outros in-
dicadores como por exemplo o fluxo 
de capitais, o risco soberano se man-
tiveram bastante estáveis nesse con-
texto, enquanto para as outras econo-
mias da região, houve uma declinação 
desses indicadores. Então, acho que é 
um factor muito bem que a economia 
moçambicana se tem mostrado com 
essa resiliência “, disse.

 Falando sobre as perspectivas 
económicas e regionais na África sub-
saariana, Alexis Mayer, explicou serem 
necessárias reformas estruturais com 
vista a melhorar a situação económica 
dos países da região.

tar intensivamente a produção e a 
produtividade nas nossas actividades 
tradicionais, como agricultura, pesca, 
turismo, projectos de geração de ener-
gia, entre outras”, exortou.

Na mesma comunicação à nação, 
Filipe Nyusi dirigiu-se aos responsáveis 
pelas operações, dizendo que, “que-
remos congratular os investidores e 
concessionários da Área 4 da Bacia do 
Rovuma, por serem realizadores pio-
neiros neste sector e endereçar uma 
palavra de apreço a todas as entidades 
governamentais envolvidas pelo 
sucesso alcançado”.

Refira-se que o projecto Coral Sul 
consiste na construção de uma uni-
dade flutuante para a liquefação de 
gás natural (FLNG), tratando-se do pri-
meiro projecto de desenvolvimento 
relacionado com as descobertas real-
izadas na Área 4 na bacia do Rovuma, 
em Moçambique.

A Galp detém uma participação de 
10% no consórcio para o desenvolvi-
mento da Área 4.

A Eni é a operadora com uma par-
ticipação indireta de 50%, através da 
Eni East Africa, a qual detém uma par-
ticipação de 70% na Área 4.

A Kogas e a ENH detêm uma par-
ticipação de 10% cada no projeto, 
enquanto a China National Petroleum 
Corporation (CNPC) detém uma par-
ticipação indireta de 20% através da 
Eni East Africa.

O transporte das reservas será feito 
pelo navio cargueiro British Sponsor, 
que já está em território moçambicano.

Sem avançar detalhes, o chefe da 
missão garantiu que, até ao fim da 

para a exploração de gás como a única 
e maior solução para o desenvolvim-

“O navio cargueiro British Sponsor 
parte das águas territoriais moçambica-
nas para o mercado internacional. Hoje, 
Moçambique entra para os anais da 
história mundial como um dos países 
exportadores de gás natural liquefeito, 
que, além de representar uma fonte 
alternativa de fornecimento, contribui 
em larga medida para a segurança en-
ergética nos países de maior consumo”, 
anunciou Filipe Nyusi.

Para ele, “a realização deste em-
preendimento internacional é sinal 
do reconhecimento pelo mercado de 
que Moçambique oferece um ambi-
ente estável, transparente e previsível 
para a realização de investimentos 
multibilionários, onde sobressalta a 
alta tecnologia com o intuito de mon-
etizar recursos numa fase de transição 
energética, portanto deve ser orgulho 
de todos os moçambicanos”.

Filipe Nyusi afirmou ainda que as 
exportações de Gás Natural Liquefeito 
deverão melhorar as contas públicas 
pelo mecanismo de arrecadação de 
receitas fiscais.

“Adicionalmente, é importante 
salientar os efeitos sobre o equilíbrio 
externo pelo canal das exportações, 
a melhoria das contas públicas pela 
arrecadação de receitas fiscais por via 
de impostos sobre a produção, da 
partilha de lucros e da tributação nor-
mal em sede do IRPC, assim como da 
apropriação de uma tecnologia mod-
erna por moçambicanos formados ao 
longo das várias fases da construção 
da plataforma flutuante”, frisou o chefe 

Após quatro dias de trabalhoMIGUEL MUNGUAMBE                                
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Foi na sexta-feira quando a equipe 
conjunta do FMI e Banco Mundial deu 
por terminado o trabalho que vinha 
fazendo desde última segunda-feira. O 
mesmo consistia em ajudar o Governo 
a melhorar a gestão da dívida pública e 
da tesouraria. 

“O apoio, neste sentido, foi solic-
itado pelo Ministério da Economia e 
Finanças e pelo Banco de Moçam-
bique, para contribuir no processo 
de aprimoramento das funções de 
gestão das finanças públicas”, declarou 
o chefe da missão, Felipe Bardella.

Ao longo dos seus quatro dias de 
trabalho, a delegação do FMI manteve 
encontros a vários níveis e estabeleceu 
múltiplos contactos com diversos 
actores do governo, com destaque 
para o presidente da Comissão do 
Plano e Orçamento da Assembleia 
da República,  António Niquice, com 
o qual chegou a reunir-se à porta 
fechada para debater vários assuntos 
de interesse nacional.

A fonte explicou que a razão da 
vista ao Parlamento era informar à 
Comissão de Plano e Orçamento que, 
também, participa do processo de boa 
gestão das finanças públicas no país, e 
que está sempre em contacto com to-
dos os actores que fazem parte do pro-
cesso, sempre trazendo as melhores 
práticas internacionais e contribuindo 

Alexis Nayer, FMI
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Conhecimento consolida 
diplomacia económica

O conhecimento é o pilar para 
a consolidação da diplomacia 
económica, afirmou quinta-feira, 
Amélia Muendane, Presidente 
da Autoridade Tributária de 
Moçambique (AT) durante um 
workshop que orientou na Uni-
versidade Joaquim Chissano, 
subordinado ao tema, “Diploma-
cia e Desenvolvimento Económi-
co: Ideias para a Formulação de 
uma Diplomacia Económica para 
Moçambique”. Com o efeito, 
Amélia Muendane defende que 
os diplomatas moçambicanos 
devem conhecer a sua realidade, 
o projecto nacional e as priori-
dades de governação.

e promover as prioridades do Estado 
moçambicano, tendo presente a con-
juntura interna e internacional.

Entretanto, Amelia Muendane ob-
serva que apesar deste perfil e valên-
cias, o diplomata deve proteger o país, 
divulgar apenas o necessário sobre 
Moçambique, buscar o conhecimento 
sobre ameaças, forças, oportunidades 
do Estado no país onde exerce a di-
plomacia e estudar as fraquezas para 
assegurar a internacionalização dos 
produtos nacionais.

para o efeito, a PAT recomenda a 
necessidade do diplomata estudar a 
história diplomática de Moçambique 
para melhor advogar sobre o país na 
base do conhecimento e, por isso, 
propõe uma organização histórica da 
diplomacia desde os anos 1960, indi-
cando o percursor para cada modelo 
de diplomacia.

 “No período de 1960 a 1970, 
tivemos o projecto de Independência 
nacional como foco da nossa diplo-
macia nacionalista, cujo percursor foi 
Eduardo Mondlane e de 1975 a 1986, 
tivemos uma abordagem virada para 

a 2004, período em que o projecto na-
cional era a paz e reconciliação, o presi-
dente Chissano liderou a diplomacia 
de reconstrução e no período de 2005 

revolução com Presidente Samora 
Machel a levar a cabo a construção do 
estado moçambicano”, apontou. 

Prosseguindo, referiu que de 1986 

a 2014, a abordagem diplomática pas-
sou a ser económica e o seu percursor, 
Armando Guebuza, antigo Presidente 
consolidava assim o projecto nacional 
de combate à pobreza. 

“Desde a sua chegada ao poder Fili-
pe Nyusi tem como projecto nacional 
a paz e segurança, numa abordagem 
de política diplomática e ambiental”, 
destacou. 

Num outro desenvolvimento, Amé-
lia Muendane recomendou aos dip-
lomatas a mapear as prioridades com 
base num modelo que se adequa em 
função da conjuntura.

"No nosso modelo, tendo presente 
a actual conjuntura, priorizamos 
aspectos  no âmbito político: segu-
rança e expansão de representações 
diplomáticas e no âmbito económico: 
assegurar a competitividade dos nos-
sos produtos e o ambiente de negó-
cios e o conhecimento”, disse.

No entanto, realça e a necessidade 
de conhecer os diferentes acor-
dos económicos e não só, de que 
Moçambique é signatário e apresen-
tou ferramentas de análise destes, 
numa abordagem metodológica 
que tem em conta a natureza, car-
acterísticas, vantagens e desvanta-
gens bem como o seu impacto na 
estrutura económica, política, social 
e cultural do país.

Aqui, anotou que “nessa base, ire-
mos encontrar oportunidades para 
a negociação de novos acordos ou 
a renegociação, em função da nossa 
agenda”, concluiu.

Neste workshop, Amélia Muen-
dane começou por caracterizar o 
diplomata e depois afirmou deve 
ser negociador e daí a necessidade 
de conhecer a agenda nacional e as 
potencialidades do país, incluindo as 
nuances culturais. 

“O diplomata tem a obrigação de 
conhecer de forma  profunda o mun-
do no geral e o contexto sócio-cultural 
do país onde vai representar seu es-
tado. Isto passa por ter domínio das 
línguas locais, seus dialectos para uma 
melhor inserção e exercício da sua ac-
tividade em prol do desenvolvimento 
nacional”, referiu. 

De acordo com a PAT, ter conhe-
cimento sobre relações internacionais 
em várias dimensões, bem como a 
legislação interna, vai permitir ao dip-
lomata ter uma visão de estado, e 
desta forma, será possível conhecer 

Amélia Muendane, PAT

Assinado acordo para início de formação
O Instituto Industrial e Comercial de Pemba (IICP) e a TotalEnergies EP 
Mozambique Area 1 Limitada, na sua qualidade de operadora do pro-
jecto Mozambique LNG, assinaram recentemente, em Pemba, capital 
provincial de Cabo Delgado, um memorando de entendimento que visa 
estabelecer as bases para operacionalizar a formação técnico-profis-
sional de 390 jovens em Cabo Delgado. 

afirmou que “a oferta de um ensino 
técnico-profissional de qualidade e 
relevante para o mercado de trabalho 
só se materializa se houver um forte 
envolvimento do tecido empresarial 
na vida dos institutos de formação. 

“Neste contexto, queremos saudar a 
iniciativa da TotalEnergies de se aproxi-
mar ao IICP de Pemba, com o intuito 
de estabelecer uma parceria, visando 
o melhoramento da oferta formativa e 
da qualidade dos graduados a serem 
produzidos”, disse Carrimo.

Para o director do IICP, Gustavo Bar-
rote, “esta parceria com a TotalEnergies é 
bem-vinda porque vai alavancar as nos-
sas qualificações em termos profission-
ais e vamos ajudar a colocar os nossos 
formandos num nível de aulas práticas 
que coloca os nossos estudantes em 
pé de igualdade com qualquer institu-
ição de formação técnicoprofissional. 
Esta verba será canalizada preferencial-

país e de Cabo Delgado, em particular. O 
investimento no conteúdo local é parte 
desse desiderato e um compromisso 
forte do projecto Mozambique LNG, op-
erado pela TotalEnergies”. 

Le-Galles acrescentou que “com a as-
sinatura deste memorando, damos mais 
um passo na implementação do com-
promisso assumido ao abrigo do Mem-
orando de Entendimento, assinado com 
o Governo de Moçambique, em Janeiro 
passado, relativo à implementação de 
iniciativas de formação que visam apoiar 
o desenvolvimento e operação do Pro-

Para a materialização deste mem-
orando, o projecto Mozambique 
LNG, no âmbito da sua iniciativa Ca-
pacitaMoz, vai investir, no primeiro ano 
de vigência do memorando, cerca de 
250 mil dólares americanos. 

Neste primeiro ciclo de formação, a 
capacitação dos 390 jovens moçam-
bicanos vai abranger as áreas de pro-
cessamento de petróleo e gás, elec-
tricidade industrial, mecânica geral e 
hotelaria e turismo. 

Na cerimónia de assinatura deste 
memorando, que prevê, igualmente, 
o desenvolvimento de um programa 
de formação de formadores com 
enfoque no uso de equipamento 
relacionado à formação em processa-
mento de petróleo e gás, bem como 
o apoio na construção duma oficina 
de mecânica-auto, Acissa Carimo, se-
cretária permanente da Secretaria de 
Estado do Ensino Técnico-Profissional, 

mente para as qualificações de petróleo 
e gás, hotelaria e turismo, electricidade 
industrial e mecânica geral. O país está 
a crescer, o mercado também está a 
crescer e acredito que nos próximos 
anos vamos ter empresas e instituições 
que possam absorver esta mão-de-
obra qualificada.” 

Por sua vez, Stephane Le-Galles, direc-
tor do projecto Mozambique LNG, afir-
mou: “Apesar de continuarmos em força 
maior e, portanto, com as nossas opera-
ções suspensas, continuamos compro-
metidos com o desenvolvimento do 

jecto Mozambique LNG. 
Adicionalmente, referiu que “este 

acto segue as recomendações do Es-
tudo de Mercado de Cabo Delgado 
que recentemente realizámos, con-
stituindo, assim, mais um passo im-
portante na implementação da nossa 
Estratégia de Conteúdo Local, que 
está em linha com o Programa Único 
de Conteúdo Local estabelecido pelo 
Governo. Com efeito, os 390 jovens 
que vão ser formados vêm juntar-se 
aos 2500 jovens que vão ser formados 
num período de 5 anos em Cabo Del-
gado, numa parceria já em curso entre 
a TotalEnergies e o IFPELAC, no âmbito 
da nossa iniciativa CapacitaMoz.” 

Refira-se que o CapacitaMoz é uma 
iniciativa liderada pelo projecto Mo-
zambique LNG, operado pela TotalEn-
ergies, que funciona como plataforma 
para a capacitação de moçambicanos. 

No contexto deste projecto, capaci-
tação é definida como sendo o proces-
so pelo qual indivíduos e organizações 
obtêm, melhoram e retêm habilidades, 
conhecimento, competência, experiên-
cia, ferramentas, equipamentos e/ou 
outros recursos necessários para realizar 
seu trabalho com competência. 

Suportado pela TotalEnergies em Cabo Delgado

- Defende Presidente da Autoridade Tributaria de Moçambique, Amélia Muendane 
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CNE previne conflitos pós-eleitorais 
Com o intuito de prevenir o surgimento de conflitos pós-eleitorais, a Comissão Nacional de Eleições (CNE), iniciou semana passada em todo o país, as acções de capacitação e indução dos 
membros das comissões provinciais de Eleições e dos técnicos do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), através da harmonização da interpretação da legislação. Em 
Manica, por exemplo, António Mauvilo, em representação da CNE, instou aos membros deste órgão ao nível local a se prepararem para dirimir eventuais litígios eleitorais durante e depois 
do processo de votação nas quintas eleições autárquicas agendadas para o dia 11 de Outubro do próximo ano.

que temos entidades capazes ou em 
condições de resolver cada problema 
que surgir em cada momento. E como 

cais que se responsabilizam por cuidar 
essas matérias, então as pessoas que 
reclamam é só correr para o tribunal lo-

cal e o assunto já está lá encaminhado. 
As pessoas que se sentem lesadas, por 
algo não ter sido feito ou respeitados 
os procedimentos, gozam de espaço 
para o recurso no tribunal e este por 
sua vez dar seguimento. Portanto, já 
não temos aquela situação em que 
a pessoa reclama só com o conselho 
constitucional, você já pode reclamar 
logo com o tribunal e não apenas com 
o órgão eleitoral", explicou.

A formação de indução de membros 
dos órgãos de administração e gestão 
eleitoral de nível provincial e distrital 
no âmbito dos preparativos para as 
eleições municipais de 11 de Outubro 
de 2023 teve a duração de três dias e 
decorreu no posto administrativo de 
Cafumpe, no distrito de Gondola.

Em Manica, as sextas eleições au-
tárquicas decorrerão nas cidades 
de Chimoio e Manica bem assim 
como nas vilas de Catandica, Gon-
dola, Sussundenga e Guro, esta última 
aprovada recentemente pelo Con-
selho de Ministros.

vocês podem saber, a nossa lei descen-
tralizou bastante essa questão de recla-
mações e tudo isso são os tribunais lo-

DGA da Alfândegas

BENEDITO COBRISSUA                            
Email: b.cobrissua@gmail.com

 
António Mauvilo que falava na últi-

ma semana, á margem da abertura do 
seminário de indução dos membros 
da Comissão Provincial de Eleições 
(CPE), explicou que a formação visa ga-
rantir que os mesmos solucionem os 
possíveis contenciosos eleitorais.

Afirmou que cada membro da CPE 
em Manica deve ser capaz de assumir 
as suas obrigações com muita clareza 
para que as eleições possam ser livres, 
justas e transparentes, slogan daquele 
órgão que zela pelo processo eleitoral 
em Moçambique.

Pediu ainda para que trabalhem 
com os partidos políticos a fim de ouvir 
as possíveis inquietações e apresentar 
explicações ou soluções caso constitu-
am irregularidades durante o processo 
eleitoral.

"Como nós já sabemos que um pro-
cesso eleitoral não é um mar de rosas, 
é um processo muito complexo, então 
solicitamos ou pedimos aos colegas 
que tenham muita serenidade e essa 
formação deve nos trazer uma motiva-
ção que nos encoraje para nós prosse-
guirmos com essa actividade muito 
difícil e requer de nós essa serenidade 
para sabermos discernir as questões 
e tomarmos decisões corretas para 
que não comprometamos o processo 
como um todo", disse Mauvilo, sub-
linhando que "tenho certeza de que 
dessas capacitações serão emanados 
de comportamentos recomendáveis 
e adequados para um encarar de ci-
clo eleitoral como um todo, que na 
verdade já está a chegar de forma re-
siliente, em termos emocionais bem 
como profissionais".

Aos participantes, aquele respon-
sável, lembrou que "não foi tão fácil 
chegarmos a essa etapa, os colegas 
já sabem, fomos adiando, já teríamos 
feito esta formação no passado mas 
não foi possível, só hoje é que estamos 
cá, então essa capacidade  que temos 
de resiliência em relação a essas ad-
versidades é que devemos elevar para 
continuarmos a prosseguir", enfatizou.

Por outro lado, o membro da CNE 
que apadrinha a província de Manica, 
António Mauvilo, clarificou os mecanis-
mos que os partidos políticos devem 
seguir de modo a recorrer aos possíveis 
ilícitos que têm sido recorrentes duran-
te e depois de cada processo eleitoral.

"Esse é um processo, os interesses 
são tantos e quase em toda parte 
do mundo as pessoas estão muito 
interessadas aos que participam em 
processos eleitorais, todo mundo quer 
ganhar e não faltam contenciosos 
eleitorais, mas o mais importante é 

A Unidade, integra agentes ad-
uaneiros, da Polícia da República de 
Moçambique (PRM), dos Serviços Na-
cional de Investigação Criminal (SERN-
IC) e da Administração da Fauna e Flo-
ra, surge no âmbito do memorando 
de entendimento assinado, em 2021, 
entre as autoridades moçambicanas, 
através da Autoridade Tributária de 

país, pois, se por um lado, irá assegurar 
que os operadores do comércio ex-
terno cumpram com o seu dever no 
que respeita ao pagamento das im-
posições aduaneiras, por outro, rep-
resenta o fortalecimento de medidas 
para estancar a utilização do recinto e 
serviços portuários para a importação 

Moçambique (AT) e a United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC) 
para a implementação deste projecto.

Falando na ocasião, Taurai Tsama 
sublinhou que a instalação da Uni-
dade Conjunta de Controlo de Mer-
cadorias, no recinto do Porto de Ma-
puto, representa um ganho para o 

ou exportação de produtos tais como 
drogas, armamento, órgãos humanos, 
produtos protegidos da fauna e da 
flora, entre outros.

Perante membros da Polícia da 
República de Moçambique (PRM), 
da Administração Nacional de Áreas 
de Conservação, do Serviço  Nacional 
de Investigação Criminal e entidades 
estrangeiras, Tsama garantiu que a 
implementação desta unidade terá 
o sucesso esperado, visto que foram 
criadas as condições mínimas para a 
operacionalização do projecto, avan-
çando a título de exemplo, as acções 
de formação teórica e prática a que 
os funcionários, ali afectos, foram sub-
metidos, bem como as visitas de inter-
câmbio feitas entre quadros nacionais 
e de outros de países como Camboja, 
Quénia, Tanzania e Uganda.

Refira-se que a Unidade Especial de 
Controlo de Mercadorias no Porto de 
Maputo é a segunda a ser instalada, 
depois de ter entrado, em funciona-
mento, no ano passado, a unidade do 
Aeroporto Internacional de Maputo.

Cerco apertado no Porto de Maputo
O cerco está mais apertado no Porto de Maputo, com a entrada em funcionamento da nova unidade de mercadorias e que foi recentemente inaugu-
rada pelo director-geral das Alfândegas (DGA), Taurai Tsama, que salienta que a instalação desta unidade conjunta representa um ganho para o país, 
pois, irá assegurar que os operadores do comércio externo cumpram com o seu dever no que respeita ao pagamento das imposições aduaneiras. 
Explicou também que a nova unidade irá fortalecer os esforços que têm sido feitos para se estancar a utilização do recinto e serviços portuários para 
a importação ou exportação de produtos, tais como drogas, armamento, órgãos humanos, produtos protegidos da fauna e da flora, entre outros.

Controlo de mercadorias mais intenso
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Moçambique lidera inspecções 
económicas na CPLP

Moçambique assume desde última sexta-feira a presidência do Fórum das Inspecções Económicas e de Segu-
rança Alimentar (FISAAE) da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP), um mecanismo de partilha 
de experiências, com o objectivo de fortalecer a cooperação nas áreas da segurança alimentar e das inspecções 
económicas ao nível dos países de expressão portuguesa. 

gundo Jairoce, reconhece o papel 
crucial que os serviços da Inspecção 
desempenham, com vista a salvaguar-
da da saúde pública e direitos do con-

Cabo Verde e desde a sua criação, o 
fórum tem estimulado a troca de ex-
periências e a cooperação entre os 
organismos de fiscalização da área 
alimentar e/ou económica de países 
membros da CPLP, com o objectivo 
de promover a adopção de melhores 
práticas e harmonização das acções 
do sector; promover a identificação 
técnico-pericial na inspecção da área 
alimentar e económica, impulsionar a 
partilha de experiências no âmbito da 
criação de legislação, enquadramento 
e interpretação jurídicas, potenciar a 
partilha de informação e prevenção 
de riscos emergentes e promover a ca-
pacitação de quadros técnicos através 
de formação.

A cabo-verdiana Patrícia Miranda Al-
fama, presidente cessante do FISAE, na 
sua intervenção via Zoom, manifestou 
a sua satisfação por ter liderar o Fórum 
nos últimos dois anos e disse que os 
Estados-membros da CPLP saem a 
ganhar com esta plataforma, dese-

jando muita força a Moçambique que 
passa a liderar o Fórum nos próximos 
dois anos.  

Para a presidente cessante, é uma 
honra contribuir para a almejada se-
gurança sanitária dos alimentos e, con-
sequentemente, a protecção da saúde 
dos consumidores e de um comércio 
saudável e justo.

Diz ainda que há uma necessidade 
de nesta altura em que consumidor 
tem mais exigências em saber como o 
alimento foi produzido e processado, 
tocar-se em elementos negligencia-
dos de consumo como a questão da 
segurança sanitária dos alimentos, 
higiene, a qualidade, e confiabilidade 
dos produtos porque estes elemen-
tos passaram a ser factores de grande 
relevância para a tomada de decisões 
no momento de compra e consumo.

Por conta dos novos desafios na 
harmonização das actividades inspec-
tivas, Alfama fez lembrar que os objec-
tivos principais do FISAAE se circun-
screvem na promoção de capacitação 
de técnicos, através de formações, 
para que estes tenham uma visão 
mais ampla sobre a matéria inspectiva 
e segurança alimentar nos Estados-
membros da CPLP.

É nesta ordem de ideia, que 
Moçambique, na qualidade de novo 
presidente do FISAAE, como Maria 
Rita Freitas, ao longo dos próximos 
dois anos do seu mandato, irá poten-
ciar mais a capacitação e formação de 
técnicos. 

sumidor e promoção de um ambiente 
favorável à prática de negócios.

A primeira reunião do FISAAE teve 
lugar em 2003, na Cidade da Praia, 

Rita Freitas, INAE

LAURA FERNANDO                            
 
Para a presidência do FISAAE, 

Moçambique foi confirmado em as-
sembleia geral, sobretudo depois da 
VII reunião deste organismo, que se 
realizou em Maputo de 16 a 18 de No-
vembro corrente.

Na direcção do FISAAE, Moçam-
bique sucede a Cabo Verde que lider-
ou a plataforma nos últimos dois anos, 
igual mandato que o Moçambique 
terá em frente daquele organismo.

Pela eleição, Moçambique, na voz 
da inspectora-geral da Inspecção Na-
cional das Actividades Económicas 
(INAE), Ana Rita, congratulou o feito e 
assumiu o compromisso de Moçam-
bique trabalhar para fortalecer a coop-
eração, sobretudo no campo inspec-
tivo económico e segurança alimentar.

ECOS DA REUNIÃO

Durante os três dias da reunião, o 
Fórum desenvolveu várias actividades, 
incluindo debates e sessões de for-
mação de técnicos da área inspectiva, 
que culminaram com a realização da 
Assembleia Geral, que elegeu Moçam-
bique à presidência da plataforma.

Mas antes da eleição e investi-
dura de Moçambique, como acima 
referimo-nos, o evento organizado 
pela INAE, foi marcado por debates e 
formações, tudo sob o lema “Acções 
inspectivas no período pós-pandemia: 
medidas sanitárias, fiscalização, desa-
fios e oportunidades”, tendo intervin-
do vários actores, com realce para as 
intervenções da Inspectora-Geral da 
INAE, Maria Rita Freitas, do Secretário 
Permanente do Ministério da Indústria 
e Comércio (MIC), Jorge Jairoce, e da 
Administradora da Entidade Regula-
dora Independente da Saúde de Cabo 
Verde (ERIS), Patrícia Miranda Alfama 
que, também, participou do evento. 

No decurso da sua intervenção, a 
Inspectora-Geral da INAE referiu que 
“O FISAAE constitui, particularmente 
para a INAE, uma oportunidade para 
explorar e aprofundar estratégias, téc-
nicas e procedimentos com vista a ad-
equação e melhoria dos serviços da In-
specção económica em Moçambique”. 

Freitas acrescentou, ainda, que o 
evento é “um espaço fulcral para a bus-
ca de novas sinergias e modelos de ac-
tuação ajustados à realidade vigente. 

Referiu igualmente que as formações 
que foram ministradas foram funda-
mentais para a harmonização de pro-
cedimentos entre os inspectores, não só 
de Moçambique, como também de to-
dos os países de expressão portuguesa.

Por sua vez, o Secretário Perman-
ente do MIC, Jorge Jairoce, começou 
por louvar a iniciativa, indicando que é 
expectativa do Governo que esta plat-
aforma continue a ser um momento 
de partilha de experiências tendentes 
a estimular a recuperação económica 
nos países de expressão portuguesa, 
mas também que seja uma opor-
tunidade para a partilha e aprofunda-
mento de técnicas inspectivas mais 
ajustadas a realidade vigente. 

O Governo de Moçambique, se-

Falando no Parlamento moçambi-
cano, durante a Sessão de Perguntas 
ao Governo, Nivagara sublinhou que 
“a segurança cibernética é uma área 
emergente e transversal que tem af-
ectado todas as áreas socioeconómi-
cas, aumentando, desta forma, o seu 
impacto em magnitude e frequência.

“Os efeitos de ataques cibernéticos 
são nefastos para a sociedade, cidadão 
e instituições tanto públicas como 
privadas, influenciando de maneira 
negativa os esforços de transformação 
digital”, disse o governante.

O ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior informou que após 
as Instituições Públicas e Governa-
mentais terem sido vítimas de ataques 
cibernéticos, em Fevereiro de 2021, o 
Conselho de Ministros criou um grupo 
de trabalho encabeçado pelo Ministro 
da Ciência e Tecnologia e composto 
pelos ministros dos Transportes e Co-
municação e Defesa Nacional e do 
Interior com objectivo de estabelecer 
medidas de prevenção e combate aos 
ataques cibernéticos, de modo a trazer 

2025), para a protecção da informação, 
serviços digitais e infra-estruturas críticas 
de informação no espaço cibernético 
nacional”, disse o Ministro para quem 
com esta medida, o Governo espera 
alcançar um aumento da capacidade 

soluções do problema.
“Em resposta à solicitação do Con-

selho de Ministros, os Ministérios 
acima citados, elaboraram o Plano de 
Acção de Segurança Cibernética para 
Moçambique 2022-2025(PASEC 2022-

de recursos humanos capacitados na 
área de segurança de informação, bem 
como a elevação da capacidade de pro-
tecção e mitigação de ataques ciberné-
ticos em Moçambique.

Na ocasião, o ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior apelou 
aos deputados da Assembleia da 
República para que façam a mobi-
lização de parcerias com entidades 
regionais e internacionais para o esta-
belecimento de cooperações para o 
combate a crimes cibernéticos.

“Com vista a defender a integridade 
da nossa soberania e do cidadão, 
somos todos chamados a participar 
de forma activa na sensibilização dos 
cidadãos de modo a ficarem atentos 
as acções maliciosas dos criminosos 
cibernéticos”, disse Nivagara reiteran-
do que o seu apelo para que os depu-
tados  incluam, nas suas actividades 
os apelos às comunidades nacionais e 
internacionais, sobre os cuidados que 
devem ter no uso das tecnologias de 
informação e comunicação com vista 
a  evitar ataques cibernéticos. 

Nivagara defende retenção de quadros
O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara, afirmou que a contratação e retenção de quadros especializados em segurança 
cibernética e a formação de quadros nacionais nestas matérias, afigura-se fundamental e determinante para o desenvolvimento da capacidade na-
cional de segurança no ciberespaço. 

Para garantir segurança cibernética

Daniel Nivagare, MCTESS

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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zidos (legumes, tubérculos, hortícolas, 
banana, entre outros) mais competiti-
vos no mercado, em termos de quali-
dade e preços, e não só. Vai, igual-
mente, impactar em toda a cadeia das 
demais actividades económicas e soci-
ais aqui desenvolvidas, devido à maior 
facilidade de circulação entre a costa e 
o interior", considerou o governante.

Na ocasião, Carlos Mesquita refer-

Para Carlos Mesquita, a rodovia vai 
permitir a circulação de pessoas e bens 
de forma segura, cómoda e perman-
ente, assim como reduzir o tempo de 
viagem entre Macaneta e Marracuene, 
e dinamizar a economia da localidade, 
em particular, e do distrito, no geral.

"Estamos certos de que a estrada 
construída e pavimentada vai certa-
mente tornar os produtos aqui produ-

Teses ao Congresso da ND 
começam a mexer

Inaugurada estrada Marracuene-Macaneta

A menos de trinta dias da realização do primeiro congresso do partido Nova Democracia (ND), agendado para 
os dias 15 a 17 de Dezembro próximo na cidade de Nampula, o estudo e divulgação das teses está a galvani-
zar o movimento preparatório, uma vez que, depois de analisadas e aprovadas, irão constituir os manifestos 
eleitorais de 2023 e 2024 e, na sequência, o programa governativo. Na essência, o ND propõe nas suas teses, a 
eliminação daqueles que detém o poder político, dos factores que concorrem para exclusão económico-social 
entre os moçambicanos, e a elitização dos direitos humanos, sem prejuízo da igualdade, da justiça e da liber-
dade que consideram estar privatizados. Por isso, o liderado do movimento Salomão Muchanga afirma “ser 
urgente refundar o Estado e reformar as instituições, dotando-as de independência suficiente para posicionar 
a legalidade antes das ordens superiores e pacificamente instaurar mudanças estruturais profundas em prol 
de uma cultura democrática tolerante na sociedade”.

O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, inaugurou, sexta-feira última 
a estrada que liga a vila-sede do distrito de Marracuene à localidade de Macaneta, com uma extensão de 8.42 
quilómetros e que custou cerca de 462 milhões de meticais, financiados pela Rede Viária de Moçambique (RE-
VIMO), concessionária da via.

refere, acrescentando que, o povo deve 
estará cima de todas as prioridades de 
qualquer governo, antes das armas e 
dos recursos financeiros e naturais.

Para isso, defende a promoção de 
um sistema transparente de gestão 
das políticas públicas do Estado onde, 
os três poderes, convergem nos inter-
esses da povo e para bases de dados 
únicas, desenvolvidas em plataformas 
digitais livres, de fácil acesso, por meio 
de um mecanismo de Governo Ab-
erto que alcance todos os processos - 
humanos, materiais e financeiros.

Para o alcance deste desiderato, ex-
ige de acordo com Salomão Muchan-
ga, a redução de poderes do Presi-
dente da República através da Revisão 

Pontual da CRM e a despartidarização 
das instituições do Estado, através da 
remissão ao Conselho Constitucional 
de uma petição para a verificação 
da constitucionalidade do exercício 
de funções de Presidente de Partido 
pelo Presidente da República, em 
cumprimento e respeito das incom-
patibilidades de exercício de funções 
privadas estabelecido no artigo 148 
da CRM. 

“Exige também a priorização da re-
forma eleitoral fundada no debate so-
bre o modelo e estrutura de Comissão 
Eleitoral independente que se ajusta 
ao contexto nacional e sobre a in-
trodução de voto electrónico”, disse, 
sem deixar d elado, a necessidade de 

haver uma verdadeira e efectiva ga-
rantia da separação e interdependên-
cia efectiva de poderes através do 
reforço da autonomia do Judicial e do 
Parlamento. 

No domínio da paz e segurança, o 
ND defende na suas teses a necessi-
dade de criação de uma comissão de 
reconciliação nacional, assim como, 
a eliminação da figura do Secretário 
do Estado ou redução das suas com-
petências devolvendo poderes plenos 
ao Governador. Por outro lado, de-
fende o “reforço da política de seguran-
ça interna através da reestruturação 
dos serviços de inteligência para servir 
aos cidadãos e não aos interesses da 
elite predadora do Estado”. 

No domínio económico, as teses do 
ND defendem um sistema económico 
livre de clientelismo selvagem onde o 
bem-estar das moçambicanas e dos 

moçambicanos é potenciado e a de-
fesa e promoção de um mercado livre 
do empresariado de intermediarismo 
e onde a economia moçambicana é 
timoneira dos interesses nacionais. 

Para a operacionalização desta tese, 
este partido criado em Junho de 2019, 
defende a redução de impostos espe-
cíficos que incidem sobre o consumi-
dor, sobretudo para aquele que aufere 
menos salário.

Com esta fórmula, o ND entende 
que se estaria a permitir o alargamento 
da base tributária, atrair investimentos, 
reduzir empresas devedoras e pro-
mover desenvolvimento sustentável, 
criando condições para todos con-
tribuírem. 

Na área social, o partido liderado 
por Salomão Muchanga defende um 
Estado que se antecipa ao cidadão, 
através da adopção de uma postura 

da visão política do ND. Com o efeito, 
defende na sua tese a massificação 
do uso das tecnologias no atendi-
mento ao público e da media social 
enquanto mecanismo de educação, 
mobilização e reconciliação nacional, 
colocando a inteligência nacional ao 
serviço da inovação tecnológica assim 
como a garantia de segurança digital, 
potenciação turística e promoção do 
potencial intelectual e criativo das co-
munidades. 

Para o sector energético, a ND diz 
acreditar numa matriz energética di-
versificada e uma economia agrária 
centrado no investimento em toda a 
sua cadeia de valor, facilitando a pro-
visão de água e energia em todos os 
postos administrativos e colocando os 
produtos comunitários no mercado 
nacional e internacional a custos sub-
sidiáveis.

a actual, que funciona em moldes pro-
visórios, bem como trabalhos de ma-
nutenção, na parte Sul da ponte sobre 

o rio Incomáti, como forma de contri-
buir para a melhoria das condições de 
transitabilidade e segurança.

As teses, segundo um comunicado 
de imprensa recebido na nossa Re-
dacção, resultam das deliberações da 
II Sessão Anual do Comité Executivo 
Nacional do ND, realizada de 16 a 18 
de Dezembro de 2021, na localidade 
de Taninga, distrito da Manhiça, na 
província de província.

Assim, no domínio político, este 
partido defende uma reforma política 
e legal, onde o processo de descentral-
ização seja distributivo.

“Isto é, entrega o poder ao cidadão 
como forma de reconquistar a confian-
ça das mulheres e homens como sujei-
tos activos no controlo eleitoral, na fiscal-
ização governativa e na acção política”, 

A empreitada incluiu a construção 
de uma praça de portagem conven-
cional, ainda em obras, para substituir 

e uma linguagem sensível ao género, 
priorizando as necessidades específi-
cas dos grupos marginalizados inclu-
indo crianças, mulheres, pessoas com 
deficiência, pessoa idosa, deslocadas 
e pessoas nos centros de privação de 
liberdade.

No entanto, a operacionalização de-
sta tese, exige, segundo o ND, a revisão 
do subsídio social básico na protecção 
social de grupos marginalizados, ac-
tualmente situados nos 1.520,00Mts 
por cada três meses por família, num 
contexto em que funcionários públi-
cos recebem ajuda de custos seis mil 
meticais por dia.

A área tecnológica não ficou de fora 

Salomão Muchanga, ND

Rede viária em alta

- A empreitada inclui uma portagem convencional, cujas obras ainda estão em curso
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Publicidadeiu-se à mais-valia que a estrada representa para o 
sector do turismo: "Abre novas oportunidades de negó-
cio que podem transformar Macaneta num destino 
turístico de excelência com as suas sublimes e exóticas 
praias, beneficiando da sua proximidade em relação aos 
principais portos e aeroportos da região".

Num outro desenvolvimento, o ministro das Ob-
ras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos fez recor-
dar que a utilização daquela estrada vai obedecer ao 
princípio utilizador-pagador, tendo explicado que 
este procedimento visa assegurar a geração de recur-
sos que, no mínimo, garantam a manutenção da in-
fraestrutura, a prestação de assistência aos utentes em 
caso de emergência, a construção de mais rodovias, 
entre outros benefícios.  

Na ocasião, a secretária de Estado na província de 
Maputo, Vitória Diogo, apelou à maior colaboração, 
por parte da população local e dos utentes, no paga-
mento das taxas como forma de assegurar que a via 
beneficie de manutenção de modo a garantir a sua 
longevidade.

A empreitada incluiu a construção de uma praça de 
portagem convencional, ainda em obras, para substituir a 
actual, que funciona em moldes provisórios, bem como 
trabalhos de manutenção, na parte Sul da ponte sobre o 
rio Incomáti, como forma de contribuir para a melhoria 
das condições de transitabilidade e segurança.

Para Carlos Mesquita, a rodovia vai permitir a circu-
lação de pessoas e bens de forma segura, cómoda e 
permanente, assim como reduzir o tempo de viagem 
entre Macaneta e Marracuene, e dinamizar a econo-
mia da localidade, em particular, e do distrito, no geral.

"Estamos certos de que a estrada construída e 
pavimentada vai certamente tornar os produtos aqui 
produzidos (legumes, tubérculos, hortícolas, banana, 
entre outros) mais competitivos no mercado, em ter-
mos de qualidade e preços, e não só. Vai, igualmente, 
impactar em toda a cadeia das demais actividades 
económicas e sociais aqui desenvolvidas, devido à 
maior facilidade de circulação entre a costa e o interior", 
considerou o governante.

Na ocasião, Carlos Mesquita referiu-se à mais-valia 
que a estrada representa para o sector do turismo: 
"Abre novas oportunidades de negócio que podem 
transformar Macaneta num destino turístico de ex-
celência com as suas sublimes e exóticas praias, benefi-
ciando da sua proximidade em relação aos principais 
portos e aeroportos da região".

Num outro desenvolvimento, o ministro das Ob-
ras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos fez recor-
dar que a utilização daquela estrada vai obedecer ao 
princípio utilizador-pagador, tendo explicado que 
este procedimento visa assegurar a geração de recur-
sos que, no mínimo, garantam a manutenção da in-
fraestrutura, a prestação de assistência aos utentes em 
caso de emergência, a construção de mais rodovias, 
entre outros benefícios.  

Na ocasião, a secretária de Estado na província de 
Maputo, Vitória Diogo, apelou à maior colaboração, 
por parte da população local e dos utentes, no paga-
mento das taxas como forma de assegurar que a via 
beneficie de manutenção de modo a garantir a sua 
longevidade.

Apelou, igualmente, à vigilância no sentido de evi-
tar a vandalização dos sinais de trânsito, e não só, que 
pode perigar a circulação de automobilistas e peões 
na rodovia.

"Gostaria de exortar aos utentes da estrada a ob-
servarem os limites de velocidade para que a estrada 
não se transforme num palco de acidentes de viação 
e mortes", disse.

Por seu turno, o presidente do Conselho de Admin-
istração da REVIMO, Constantino Gode, frisou que a 
obra traduz a missão da empresa, que consiste em in-

Apelou, igualmente, à vigilância no sentido de evi-
tar a vandalização dos sinais de trânsito, e não só, que 
pode perigar a circulação de automobilistas e peões 
na rodovia.

"Gostaria de exortar aos utentes da estrada a ob-
servarem os limites de velocidade para que a estrada 
não se transforme num palco de acidentes de viação 
e mortes", disse.

Por seu turno, o presidente do Conselho de Admin-
istração da REVIMO, Constantino Gode, frisou que a 
obra traduz a missão da empresa, que consiste em in-

vestir e participar na gestão de infraestruturas, produ-
tos e serviços integrados, contribuindo para a criação 
de valor e desenvolvimento sustentável dos locais liga-
dos pela rede de estradas sob sua gestão.

Uma vez concluída e inaugurada a via, acrescentou 
que "o maior desafio que temos pela frente é o de dar 
seguimento a acções visando a capitalização do leque 
de oportunidades que resultam desta infrastrutura".

vestir e participar na gestão de infraestruturas, produ-
tos e serviços integrados, contribuindo para a criação 
de valor e desenvolvimento sustentável dos locais liga-
dos pela rede de estradas sob sua gestão.

Uma vez concluída e inaugurada a via, acrescentou 
que "o maior desafio que temos pela frente é o de dar 
seguimento a acções visando a capitalização do leque 
de oportunidades que resultam desta infrastrutura".

Carlos Mesquita, MOHRH

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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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)

Segunda-feira 21 de Novembro de 2022

MFW está de volta 
Sukuma no mundo 

das letras 
Conhecido como músico de referência quase que obrigatória em 
Moçambique e em diversas paragens do mundo, Stewart Sukuma lan-
çou na noite do último sábado, em Maputo, o seu primeiro livro de livro 
de poesia, intitulado "O Alfaiate e a Arte de Costurar o Amor".

O maior certame de moda nacional está de volta à cidade de Maputo e o Absa Bank Moçambique juntou-se à 
edição do Mozambique Fashion Week 2022 para celebrar o Metaverso, a outra dimensão.

Ana Moura, Hugh Masekela, Oliver 
Mtukudzi, Mark Knofler, Abdullah Ibra-
him, Paulinho da Costa, Bonga e Lokua 
Kanza. 

Actuou em salas de espectáculo 
no mundo inteiro, sendo no Coliseu 
dos Recreios de Lisboa, em 2014, o 
primeiro moçambicano a realizar um 
espectáculo próprio com sala cheia. 

O Teatro Ibirapuera, SESC Pinhei-
ros em São Paulo, Brasil e Nolan em 
Estocolmo, foram outros espaços 
emblemáticos onde já se apresentou 
bem como em grandes teatros do 
Norte da Europa. 

Stewart Sukuma combina a música 
moçambicana tradicional e contem-

Filipe Nyusi, com a Medalha de Artes 
e Letras e pelo Governo da República 
Federativa do Brasil, com a Medalha da 
Legião Paranaense do Expedicionário, 
reconhecimento da contribuição do 
músico na divulgação de valores cult-
urais no mundo. 

O artista é o músico moçambicano 
mais premiado do Ngoma, o maior 
festival da canção popular de Moçam-
bique, vencendo nas categorias de 
Música Mais Popular (3), Melhor Can-
ção (1) Prémio Imprensa (1). 

Em 1997, a Revista de música Bil-
board o classificou entre os melhores 
de África, pareando com Papa Wemba 
e outros grandes artistas africanos.

que demonstrem formas de ver ‘O meu 
mundo, o teu mundo, o nosso mundo’, 
de acordo com a Direcção Geral da 
DDB, responsável pelo MFW através da 
comunicação de Vasco Rocha.

No evento de apresentação esti-
veram presentes, Matilde Muocha, 
a Directora do Instituto Nacional das 
Indústrias Culturais e Criativas, Isabel 
Macie, Vereadora da Cultura e Turismo 
do Conselho Municipal de Maputo, 
para além dos restantes patrocina-
dores, membros da organização, ar-
tistas, estilistas e convidados. O Absa 
Bank Moçambique foi representado 
por Lara Popat, Responsável de Co-
municação e Relações Públicas da in-

stituição bancária, que durante a con-
ferência de imprensa mencionou que 
‘a parceria entre o Absa e o MFW não 
é de hoje, temos acompanhado ano 
após ano esta iniciativa que nos orgul-
ha pois, para além de estar totalmente 
alinhada com a nossa estratégia de Ci-
dadania está igualmente alinhada ao 
nosso posicionamento na implemen-
tação dos Objectivos de Desenvolvim-
ento Sustentável, promovendo a arte, 
a cultura e o talento nacional levando-
os além fronteiras. A semana da moda 
moçambicana é um casamento entre 
a arte e a cultura que cria um ecossiste-
ma sustentável para a promoção das 
marcas e dos talentos moçambicanos 
e este ano traz-nos uma abordagem 
que nos mostra a nossa capacidade 
de nos reinventarmos, evoluirmos e 
mergulharmos numa nova dimensão 
onde é possível criar o teu, o meu e 
nosso mundo’.

É importante relembrar que a par-
ticipação do Absa em iniciativas como 
esta, reforça o seu  compromisso no 
apoio à cultura e aos novos talentos 
nacionais.  O Montebello Indy, em Ma-
puto, será o local escolhido para receber 
a próxima edição que acontecerá entre 
os dias 5 e 11 de Dezembro. 

CULTURA

O livro que teve o privilégio de ser 
apresentado pelo escritor angolano, 
José Eduardo Agualusa, foi publicado 
sob a chancela da editora Poesia Im-
possível, do Grupo Editorial Atlântico. 
Em Moçambique,  sabe o Jornal PÚ-
BLICO, a obra será distribuída e venda 
pela livraria Sequoia.

Stewart Sukuma, de 59 anos de 
idade, nasceu em Cuamba, província 
do Niassa, de pais zambezianos, a 25 
de Março de 1963, e com apenas um 
ano de idade foi para Quelimane onde 
viveu a parte mais importante da sua 
adolescência. 

Na Zambézia, Sukuma bebeu a 
essência de ser “machuabo”, caracter-
ísticas que moldaram a sua person-
alidade irreverente. Gravou e partil-
hou palco com os maiores nomes da 
música internacional tais como, Lee 
Ritenour, Ivan Lins, Gilberto Gil, Luis 
Represas, João Gil, Paulo de Carvalho, 

O Absa Bank Moçambique juntou-
se ao Mozambique Fashion Week 
(MFW) para apresentar a nova edição 
do maior evento de moda e lifestyle 
em Moçambique no passado dia 11 
de Novembro. Sob o lema Metaverso, 
a outra dimensão, a organização do 
evento partilhou o novo conceito deste 
ano, que se foca numa nova visão sobre 
o mundo em que vivemos. 

Na edição deste ano do MFW são 
esperados cerca de 152 estilistas, rep-
resentando mais do que o dobro dos 
estilistas inscritos na edição 2021, nacio-
nais e internacionais, oriundos de Itália, 
da vizinha África do Sul e do Japão. Este 
ano, pretende-se apresentar colecções 

porânea com uma instrumentação 
revolucionária criando um som enér-
gico, dançante e contagiante, mistu-
rado com melodias doces mas poder-
osas que levam uma mensagem de 
esperança mas ao mesmo tempo 
revolucionária para tempos novos em 
África e no mundo.

Ingressou na Berklee College of Mu-
sic, Boston, Massachusetts, tornando-
se no primeiro moçambicano a entrar 
nesta instituição de ensino superior de 
música e onde é membro do Comité 
Africano de Avaliação e Consultor do 
“African Scholars Program” desta insti-
tuição.

Premiado e distinguido em dife-
rentes momentos da sua carreira, 
foi condecorado pelo Presidente da 
República de Portugal, Marcelo Rebelo 
de Sousa, com o Grau de Oficial da Or-
dem de Mérito do Infante D. Henrique, 
pelo Presidente de Moçambique, 

Na edição de 2022

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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CINEMA
BIGGER THAN US

DOSSIÊ 50: COMÍCIO A FAVOR DOS NÁUFRAGOS

Documentário realizado por Flore 
Vasseur, escritora e jornalista, e pro-
duzido por Marion Cotillard – actriz 
francesa que ganhou o Oscar em 
2008 de Melhor Actriz por La Vie en 
Rose (2007), de Olivier Dahan, uma co-
produção entre a Checoslováquia/Re-
ino Unido/França, baseado na vida da 
cantora Edith Piaf –, há muito empen-
hada em causas ambientais e sociais. 

Bigger Than Us é uma digressão 
mundial em sete retratos de jovens 
homens e mulheres, que lutam por 
um futuro melhor, apesar dos incon-
táveis obstáculos. 

Quando Melati Wijsen tinha 12 
anos, iniciou uma campanha para 
banir o plástico descartável na Indoné-
sia. Agora com 18 anos, ela decide 
viajar pelo mundo em busca de jovens 
activistas, como ela, comprometidos 
em tornar o planeta um lugar mel-
hor. É sobre essas viagens que Bigger 
Than Us seguirá Melati, o fio condutor 
da história, à volta do planeta. Em to-

A partir de entrevistas realizadas nos 
anos 80, o jornalista e realizador Ge-
neton Moraes Neto conta-nos como 
os onze jogadores que disputaram o 
jogo mais dramático da história da Se-
lecção Brasileira, a final do Mundial de 
Futebol de 1950, contra o Uruguai, no 
Maracanã, em que o Brasil perdeu por 
1-2, sobreviveram após o jogo e con-
fessaram que o fantasma da derrota os 
perseguiu ao longo das suas vidas...O 
documentário é uma celebração dos 
que perderam a batalha: os dissiden-
tes, os malditos, os esquecidos.

O filme traz-nos depoimentos dos 11 
jogadores titulares da Seleção Brasileira 
que perdeu a final do Mundial de 1950 
para o Uruguai, em pleno Maracanã, 
no Rio de Janeiro (RJ). Além disso, há 
uma entrevista com Alcides Ghiggia, 
autor do golo que tirou das mãos dos 
brasileiros a primeira taça do mundo.

Embora o chamado "Maracanazzo" 

dos os lugares, jovens e adolescentes 
lutam pelos direitos humanos, pelo 
clima, pela liberdade de expressão, 
pela justiça social, pelo acesso à edu-
cação ou à alimentação. Melati sai para 
encontrá-los em todo o mundo.

No Líbano, ela conhece Mohamad, 
um refugiado sírio que construiu uma 
escola. No Malawi, ela ouve Memory, 
que aumentou a idade, de 15 para 18, 
para poder casar. Por meio de René, no 
Rio de Janeiro, ela fica sabendo como 
ele criou um jornal feito por e para 
moradores das favelas. Há também 
Xiutezcatl, um activista no Colorado 
lutando contra o desenvolvimento 
do gás de xisto; Mary, uma fotógrafa 
britânica que se tornou activista refu-
giada na Grécia, e Winnie, cuja missão 
é restaurar práticas agrícolas livres de 
produtos químicos no Uganda.

Todas as sete figuras são intrépidas, 
empreendedoras e firmes na sua luta 
por um futuro diferente e melhor. 
Quando tudo parece desabar ou já 

desabou, essa juventude nos ensina a 
viver. E nos mostra o que significa hoje 
fazer parte deste mundo. 

A realizadora Flore Vasseur destaca a 
sensação de um mundo em crise sem 
precedentes, com base numa série de 
factos e números de fontes globais (in-
cluindo a ONU) sobre o número de re-
fugiados, as desigualdades na proprie-
dade da terra, a insegurança alimentar, 
o número de jornalistas mortos a cada 
ano; as áreas que poderão estar de-
baixo da água até 2050, etc. 

É uma espécie de road-movie do ac-
tivismo global, onde não faltam temas 
como a política dos países, a sua cor-
rupção em alguns casos, o machismo 
que continua existindo apesar de es-
tarmos no século XXI ou a exploração 
de recursos naturais que impedem 
o crescimento adequado do nosso 
planeta. Temas sempre actuais para o 
contexto planetário.

Em exibição dia 22, no CCFM, às 
18:00 horas

ainda seja um tema tabu na imprensa 
nacional, Geneton Moraes Neto con-
segue, com delicadeza, mostrar como 
um simples jogo de futebol mudou 
a vida dos atletas e da nação, apre-

sentando um perfil humano de um 
dos principais — senão o maior — 
drama nacional ligado ao futebol.

Em exibição dia 23, no CCBM, às 
17:00 horas

CULTURA

Nos Limiares da Morte (17)

VAKITHY NYAMBUWE

VOA DE LENDAS E MITO

Em contra partida, a situação da 
Nwanteyani e respectivos filhos, está 
abençoada. Entretanto, sucede que, 
logo que chegaram junto à mãe, 
constataram que as mãos dela, assim 
como, em todo o corpo da progeni-
tora encontraram que tinham germi-
nado os espinhos preparados pela 
penúria. Como pegá-la? É verdade 
que resistiram até ao máximo. Sem 
deslumbrar alguma alternativa, que 
seria o resgate por intermédio do pai, 
tanto quanto fez tentativa de recu-
perar a mãe. Mas infelizmente, nem 
esta nem outra e, acontecia que, pica-
o-pico fazia mais sentir perto da mãe e 
tiveram que tomar a retaguarda. 

Todos de cabeças cabisbaixos e 
roupas esfarrapadas com movimen-
tos de Paços preguiçosos.

“Hoyo-hoyo!”, esta era voz da Nwan-
teyani e continuou: “Então, a mamã 
mandou voz alguma coisa, há algum 
recado? Ou trazem notificação que 
justifica que o caso do tribunal ganhou 
outro corpo?” 

“Nem uma nem outra, não faz 
parte do nosso interesse. Imploramos 
a mamã aqui presente pintar com 
tinta do seu gosto por cima desta 
história no sentido de encobrir a lama 
de vergonha da nossa autoria. Nos 
estamos de regresso na nossa casa na 
tua mão”. 

“Ká-ká-ká… Ân hé! (Eu não voz 
recebo porque tenho filhos por atura-
los). Mas uma coisa é certa, devo rece-
ber o meu marido que tanto amo e 
sempre amarei! Que mora e circula 
nas vossas veias. Neste contexto: Ven-
ham meus filhos! O sangue do meu 
amado. Vocês, não sóis hóspedes ou 
mendigantes, muito menos a cat-
egoria de cervos. Aqui é vossa casa. 
Entrem em paz!”  

À quando o trio percebeu que es-
tava sendo recebido à condição, a eles, 
não constituiu entrave da felicidade 
nunca esperada! Por isso, de imediato 
aglomeraram-na de faces sobre o pei-
to e nos ombros, não como madrasta, 
mas como uma figura angélica pronto 
a acudir quem estivesse apoderado 
de trevas e, em corolário disso, ainda 
cobriram-na de abraços molhando-
a de lágrimas, assim desse jeito, iam 
removendo as injúrias que haviam 
dirigido a ela. 

Assim a Nwateyani ficou abençoa-
da pela mãe do seu marido devido 
do coração benevolente que ela tem. 
Ainda vive feliz com o marido, os filhos 
e os netos. Enquanto a Delfina não 
está a viver a vida nos seus trâmites, 
pois, nem consegue amante, não está 
viver com os filhos. Vive somente es-
perando o dia, que tanto gostaria que 
chegasse rapidamente. Assim! A sogra 
maldiçoou-a.

CONQUISTE A ALMA DA PESSOA 
A TEMPO

Na memória, escreva no betão an-
tes de a secar. É nesse único momento 
de fazer seus registos ao seu gosto. 
Para esculturar as suas ideias no betão 
seca precisa-se de muito tempo. Infel-
izmente para este caso! O betão basta 
secar, nada mais nela se regista. 

KUPFUKA 

 Kupfuka é um processo em acção 
preconizado pela alma da pessoa 
vítima contra o feiticeiro. A qual após 
tornar defunto, por tiver ascendido 
ao planeta espiritual, pelo facto ter 
sido morto, assassinada por deter-
minado malfeitor. Não só, incluem-
se os elementos que tiveram tempo 
oportuno de saborearem a carne 
do seu cadáver, então, o morto 
na posição de defunto reage pelo 
juste de contas, assim, exigindo co-
ercivamente a indemnização cor-
respondente ao custo da sua morte 
e extensivo o custo do sabor da sua 
carne e do sangue.

Que se saiba que a morte do feiti-
ceiro, no que diz respeito às suas cul-
pas contraídas nas obras nefastas ao 
serviço da sua alma astral, que poderá 
estar na companhia no novo agente 
ou que esteja na marginalização, 
nunca ficou a responder pelos actos 
que fez à quando esteve a residir no 
agente falecido. As desgraças que 
semeia nas vítimas deixam a surpresa 
e recordações ingratas na sua família, 
cuja maioria na condição de inocen-
tes porque inesperadamente, surge a 
enfermidade a um dos membros da 
sua família e, esta aflita, como regra, 
obviamente dirige-se ao curandeiro 
para consulta com intenção de des-
vendar a proveniência e a natureza 
da doença, com propósito de achar 
a sua solução, como rege o estatuto 
social consuetudinário. Então, pe-
rante o adivinho constata-se que o 
flagelo em causa deriva da acção 
duma, mupfukwa, alma da pessoa 
que sofreu feitiço, o qual exerce a 
cobrança dos bens ao feiticeiro. Se 
por aventura, o maligno também ter 
tido falecido, o mupfukwa, remete a 
cobrança aos herdeiros da herança 
amarga, a culpa; destina-se à família 
do malfeitor, que infligiu a sua morte, 
cujos bens serão convertidos a favor 
da família da alma lesada.

https://t.me/+SNTsehUzsuE4MjA0
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Recebemos com satisfação a indicação de que Bélgica irá desembol-
sar 25 milhões de euros (equivalente a 1,5 mil milhões de Meticais) nos 
próximos cinco anos, para o desenvolvimento das energias renováveis 
e gestão de resíduos no país, através de um novo programa de coop-
eração.

A informação foi avançada pelo ministro de Desenvolvimento da 
Bélgica, Frank Vandenbroucke, por ocasião da COP 27, que decorre no 
Egipto.

“O nosso país (Bélgica) vai ajudar Moçambique para que possa inve-
stir em energia verde em vez de combustíveis fósseis”, referiu Frank Van-
denbroucke, ministro do Desenvolvimento da Bélgica.

O dirigente belga, diz que Moçambique é um exemplo de baixa 
emissão, mas sofre severamente os efeitos das alterações climáticas. Ape-
sar disso, o país tem os recursos inigualáveis para se transformar numa 
solução significativa de transição energética a nível da África Austral.

O apoio para o período 2023–2028 é atribuído tendo em conta que 
Moçambique é indicado como um dos países mais vulneráveis às mu-
danças climáticas e é, ao mesmo tempo, um dos menos desenvolvidos 
do mundo.

Apesar das riquezas do subsolo, a iniciativa prevê estudos para a 
produção de hidrogénio verde em Moçambique, e a Agência Belga de 
Desenvolvimento vai alimentar áreas remotas sem ligação à rede eléc-

trica com painéis solares.
Segundo um comunicado citado pela Lusa, está também a ser pla-

neado o fornecimento de água potável e soluções de irrigação com 
base em energia solar.

A Bélgica vai ainda apoiar a implementação de um programa na-
cional para gestão sustentável dos resíduos, que inclui a construção de 
instalações de reciclagem em Nacala e Nampula, com o apoio adicional 
de um fundo multi-doadores.

Dos 25 milhões de euros anunciados, uma parte do valor será desti-
nada à componente de perdas e danos para tornar as infra-estruturas 
públicas mais resilientes a tempestades e cheias.

A Bélgica anunciou ainda uma contribuição adicional de um milhão 
de euros (62,9 milhões de Meticais) para novas instalações de água po-
tável em Moçambique.

Outra infirmação interesse, é relativa ao Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (PNUD) que vai dar mais de 60 milhões 
de dólares americanos para a reconstrução de Cabo Delgado. O apoio 
faz parte de um pacote de cinco anos, destinado a várias iniciativas, com 
destaque para a recuperação da cidade da Beira.

O facto foi avançado última sexta-feira, pela directora-adjunta do Es-
critório Regional do PNUD para África, Noura Hamladji, que manteve 
um encontro de cortesia com o Primeiro-Ministro.

XIBAKELA XA BUD

BONS EXEMPLOS

Pancada Pública
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