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- E anuncia soluções aplicáveis ao sector, afirmando que vai transformar 100 mil hectares do Vale de Limpopo na 
primeira Zona Económica Especial Agrícola do país.

Depois de resgatar a estabilidade 
do sector de algodão, com o 
Governo a subsidiar o preço do 
algodão caroço na campanha 
2019-2020, representando um 
grande impulso ao desenvolvim-
ento rural, Celso Correia, ministro 
da Agricultura e Desenvolvim-
ento Rural, pretende agora trans-
formar 100 mil hectares do Vale 
de Limpopo na primeira Zona 
Económica Especial Agrícola do 
país, tendo já se comprometido 
a investir na próxima campanha 
agrícola pouco mais de 600 mil-
hões de Meticais para financiar o 
arranque do plano de reestrutu-
ração do sector.

Celso Correia 
acorda “monstro adormecido”

cidade para a manutenção das valas 
que escoam a água para os campos 
de produção. Celso Correia, 42 anos 
de idade, tem o conhecimento do 
problema e fez saber que dos 33 mil 
hectares da área infraestruturada do 
regadio de Chókwè, somente estão 

Revolução na Agricultura

em exploração apenas 14 mil hectares, 
equivalentes a 41 porcento. 

Já o Regadio do Limpopo, com po-
tencial de 70 mil hectares, dos quais 
17 mil infraestruturados, mas apenas 
7600 hectares em exploração, equiva-
lente a 44 porcento.

Além da maquinaria, os produtores 
enfrentam problemas de acesso a se-
mentes melhoradas, facto que os faz 
percorrer longas distâncias. Outro cal-
canhar de Aquiles é o transporte para 
escoar a produção.

Para estes e muitos outros prob-

lemas, o titular da pasta de Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural, diz ter 
soluções aplicáveis na manga, afir-
mando desde já que vai transformar 
100 mil hectares do Vale de Limpopo 
na primeira Zona Económica Especial 
Agrícola do país. Para convencer, o 
ministro compromete-se em investir 
na próxima campanha agrícola pouco 
mais de 600 milhões de Meticais para 
financiar o arranque do plano de re-
estruturação.

Na verdade, tempo é, seguramente, 
o que, Celso Correia, mais precisa, para 
gerir as múltiplas actividades em que o 
seu sector tem interesses, contribuin-
do para o desenvolvimento rural. 

PRODUÇÃO DE SOJA 

Na sua visita à província da Zambé-
zia, o ministro da Agricultura e Desen-
volvimento Rural terá feito uma pro-
funda reflexão em volta da produção 
da soja, uma cultura importante não 
só na produção de ração para animais, 
mas também para a indústria sobre-
tudo na produção do óleo entre vários 
outros derivados.

“Não podemos ter um país onde 
o frango e o gado comem ração im-
portada. É uma oportunidade única 
para os três milhões de produtores 
no país começarem a pensar na 
produção a grande escala da soja”, 
disse o ministro Celso Correia referindo 
que o Governo investe 150 milhões de 
dólares americanos anualmente pela 
importação do óleo.

“Recentemente, fomos obrigado a 
ajustar o preço do IVA para estimular a 
indústria, mas estamos a falar de óleo 
praticamente importado, estamos 
a tomar medidas a curto prazo, mas 
com uma visão a longo prazo”, disse 
o governante que acrescenta que o 
país deve pelo menos reduzir a im-
portação de óleo, para o efeito a cul-
tura da soja vai ter um papel estraté-
gico para avicultura, para a produção 
de óleo mas acima de tudo para o 
rendimento familiar.

“Porque se começarmos a produzir 
soja dentro da agricultura familiar, o 
rendimento pode triplicar nas famílias, 
por isso temos que ser capazes de 

MIGUEL MUNGUAMBE                                     
Foto:  Sansão Mazive & Arquivo 

  
Com a iniciativa, o governante diz 

pretender acordar o “monstro ador-
mecido”- Vale do Limpopo, que já foi 
uma referência de produção de hortí-
colas e arroz.

“Estas duas medidas que irão mar-
car o início de uma nova era para o 
Vale do Limpopo tem como princípio 
de fundo a atracção de investimento 
privado que deve respeitar, em pri-
meiro lugar, a integração das famílias 
nas cadeias de valor produtivas”, referiu 
o ministro da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural, Celso Correia, há dias, 
falando em Xai-Xai, a capital provincial 
de Gaza, na reunião de lançamento 
do Plano Estratégico de Desenvolvim-
ento dos regadios do Baixo Limpopo.

Na ocasião, parte dos cerca de 22 
mil agricultores que operam naqueles 
regadios apresentaram as suas preo-
cupações.

Os produtores familiares de arroz e 
hortícolas de Chidenguele, por exem-
plo, queixaram-se da falta de finan-
ciamento para alavancar a produção. 
Entre as principais dificuldades enfren-
tadas por eles, consta a falta de máqui-
nas para trabalhar a terra, restrições 
no acesso à água principalmente na 
época quente para irrigar os campos 
de produção e a falta de voz na fixa-
ção dos preços no mercado. Os agri-
cultores produzem e quem marca os 
preços são os compradores.

A falta de água deriva da incapa-

Celso Correia, ministro da Adricultura e Desenvolvimento Rural
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- O processo já está em curso e destina-se ao desarmamento, desmobilização e reintegração dos ex-guerrilheiros da Renamo

A Associação Moçambicana 
dos Demonizados de Guerra 
(AMODEG) estranha que o 
desarmamento, desmobilização 
e reintegração, vulgo DDR, dos 
efectivos militares da RENAMO 
em curso no país, esteja a decor-
rer sem que em algum momen-
to tenha sido ao menos ouvida 
pela sua experiência que vem 
desde a altura da assinatura do 
acordo geral de paz ocorrido em 
Roma, Itália, no ano de 1992.

bas as partes do conflito. " O falecido 
líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, 
Raúl Domingos, o Brigadeiro Jeróni-
mo Malagueta, o General Alberto Chi-
pande, filiaram-se a AMODEG nessa 
altura e são um exemplo da inclusão 
que fazemos", disse Nimuire. "É estra-
nho que agora no DDR sejamos mar-
ginalizados", lamenta a nossa fonte.

O desarmamento, desmobilização 
e reintegração dos efetivos militares da 
RENAMO, conhecido por DDR, surge 
na sequência do memorando de en-
tendimento  assinado em Agosto de 
2018 entre o Presidente da República, 

bilidade do país num ambiente de 
confiança e reconciliação, oficiais ori-
undos da RENAMO devem ocupar ao 
nível  da liderança máxima no Estado 
Maior General das FADM, 3 dos nove 
departamentos, nomeadamente das 
Operações, das Informações Militares 
e das Comunicações.

Ao nível do ramo do exército os 
oficiais da RENAMO chefiam  4 das 12 
repartições.

Filipe Nyusi e o presidente da RENA-
MO, Ossufo Momade, para a restaura-
ção da paz no país.

Segundo o memorando, os ofici-
ais oriundos da RENAMO devem ser 
enquadrados na estrutura das Forças 
Armadas, o remanescente desarma-
do, desmobilizado e reintegrado na 
sociedade.

Ainda na base do entendimento 
que visa garantir a segurança e esta-

Neste processo a RENAMO deve 
desmobilizar cerca de cinco mil ho-
mens armados que se encontram nas 
províncias de Sofala, Manica, Inham-
bane, Niassa e Nampula em bases que 
devem ser totalmente desativadas.

O processo de DDR, segundo uma 
fonte da comissão dos assuntos milita-
res "está a ser lento devido a algumas 
questões técnicas, mas ficou mais 
moroso devido a Covid-19 que impõe 
a redefinição de aspectos que já es-
tavam bem desenhados".

O memorando de entendimento 
assinado em Agosto de 2018 é um 
instrumento que contém um con-
junto de princípios e acções para a paz 
efectiva e duradoira, condição " sine 
qua non " para desenvolver o país, se-
gundo os signatários do documento.

AMODEG lamenta
 “marginalização” no DDR

GERMANO DE SOUSA & ZAQUEU 
MASSALA                                 

Com mais de 75 mil membros des-
mobilizados de ambas partes (Gov-
erno e RENAMO) que no passado 
estavam envolvidos na guerra dos 16 
anos, a AMODEG afirma que em ne-
nhum momento terá sido abordada 
no âmbito deste DDR que ainda este 
mês reiníciou com mais de 30 ex- guer-
rilheiros da RENAMO a abandonarem 
as matas para serem reintegrados na 
sociedade, processo esse, cujo sucesso 
assenta fundamentalmente nos ho-
mens desmobilizados.

O presidente da AMODEG, Júlio 
Nimuire, disse ao nosso jornal que o 
DDR é bom " mas antes devia ter hav-
ido uma prévia consulta com todos 
os sectores que lidam com os desmo-
bilizados" pois no seu entender "isso 
garantiria a inclusão que se pretende".

A AMODEG, criada em 1991 en-
quanto o processo negocial de Roma 
se concluía foi oficializada no ano se-
guinte acolhendo membros de am-

Júlio Nimuire, presidente da AMODEG

Ex-guerrilheiros da Renamo se benefeciam do processo do DDR

ajustar as nossas instituições. A título 
de exemplo, nós hoje temos o instituto 
de algodão, e estamos a pensar em ter 
um instituto que albergue todas as ole-
aginosas para responder a este grande 
desafio”, disse Correia, destacando que 
Moçambique não pode ter recursos 
concentrados só a pensar em algodão, 
“podemos usar estes recursos para pen-
sar algodão, soja, gergelim e todas out-
ras oleaginosas, para o efeito estamos a 
pensar melhores mecanismos”.  

RECUPERAÇÃO DA FÁBRICA DE 
ARROZ 

Noutra variante, o ministro da Agri-
cultura e Desenvolvimento Rural ga-
rantiu que o sector vai, nos próximos 
meses, encontrar uma solução para 
restabelecer a fábrica de processa-
mento de arroz localizada no distrito 
de Namacurra, província central da 
Zambézia.

Trata-se de uma infraestrutura 
construída em 2010 e inaugurada 
2012, com o financiamento do gov-
erno moçambicano na ordem de 10 
milhões de dólares. A mesma tem a 
capacidade para processar 150 tonela-
das por dia. Desde a sua inauguração, 
aquele empreendimento funcionou 
até Janeiro de 2017 mas viria a parar 
devido a uma avaria grossa no trans-
formador que alimenta energia eléc-
trica a unidade fabril.

Preocupado com o processamento 
do arroz, o ministro da agricultura 

visitou a infra-estrutura sob alçada do 
Instituto de Cereais de Moçambique, 
onde ficou a saber dos contornos que 
causaram a paralisação da firma. Foi 
informado, na ocasião, que se for sub-
stituído o transformador por um novo, 
reabilitado parte da infra-estrutura que 
já apresenta desgaste na estrutura me-
tálica dado a falta de uso e manuten-
ção, a fábrica pode voltar a trabalhar 
normalmente.

"Fizemos um investimento nos úl-
timos cinco anos na capacidade de 
processamento, mas temos as fábricas 
paradas, esta é a realidade.

Então nos próximos meses iremos en-
contrar uma solução para restabelecer a 
cadeia de valor" disse o ministro Celso 

Correia referindo que só no distrito de 
Namacurra estão cerca de 10% do uni-
verso dos produtores ao nível nacional.

Para além de trabalhar no sentido 
de revitalizar a fábrica, em Namacurra 
vai entrar em funcionamento o cen-
tro de investigação de arroz. As obras 
de construção do empreendimento 
já terminaram e aguarda-se pela sua 
inauguração. O empreendimento 
está localizado próximo à fábrica de 
processamento de arroz ora avariada. 
O mesmo estará especializado em 
fazer pesquisas para contribuir não só 
no desenvolvimento mas também no 
tipo de cereal que se pretende para es-
tratégia de produção do nosso país, de 
acordo com o ministro.

IMPORTAÇÃO DE 
FRANGO

No país existem cerca de 15 maiores 
produtores da cadeia de frango espalha-
dos pelas três regiões, nomeadamente 
Sul, Centro e Norte. Mas mesmo assim, 
o frango continua a ser um alimento de 
luxo para várias famílias moçambicanas, 
situação que se deriva da sua difícil aqui-
sição, dado ao elevado preço.

A situação deriva-se, segundo os 
produtores, de alegada importação 
desnecessária e contrabando de fran-
go, uma situação que está a colocar o 
frango nacional em concorrência des-
leal com o importado. 

Ciente do problema, o Ministério 

da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural criou condições necessárias para 
sentar com membros da Associação 
Moçambicana da Indústria Avícola, na 
cidade de Chimoio, a capital provincial 
de Manica que, por sua vez, deixaram 
ficar as razões que continuam a tornar 
caro o frango.

De acordo com Zeiss Lacerda, secre-
tário-geral da Associação Moçambi-
cana da Indústria Avícola (AMIA) outra 
preocupação, tem que ver com a falta 
de incentivos do Governo neste sub-
sector de produção de frangos.

Fora a situação de contrabando 
que lesa produtores nacionais, o 
ministro da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural, Celso Correia, revelou 
estar ciente do problema de importa-
ção de frango, sobretudo da América 
e Brasil que chega ao país via África do 
Sul, tendo afirmado que uma eventu-
al medida é interditar, até Dezembro 
próximo, a importação de frango.

“Debatemos largamente sobre 
como tornar o mercado de frango 
autossuficiente e acreditamos que 
até final deste ano ainda é possível. 
É verdade que temos muitos con-
strangimentos, mas acreditamos que 
ainda é possível celebrar 2021 como 
ano que não precisaremos de impor-
tar o frango, naturalmente”, referiu 
Celso Correia, para quem a melhor 
forma de manter o ramo avícula au-
tossustentável é produzir frango em 
quantidades industriais para minimi-
zar as importações do mesmo.  

DESTAQUE



Público
Segunda-feira 15 de Maio de 2020

4

- e diz que a omissão de actos ilícitos administrativo-financeiros ou patrimoniais nas sindicâncias e acções inspec-
tivas, não é a melhor forma de aconselhar a tomada de decisões pelos superiores hierárquicos.

ANSELMO SENGO  & 
ZAQUEU   MASSALA                                                            
Foto: Sansão Mazive 

  
Na conferência de imprensa que 

serviu de balanço das actividades des-
encadeadas pela PRM neste período 
de vigência do Estado de Emergência 
e das Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) na perseguição e combate aos 
terroristas em Cabo Delgado, o porta-
voz do Comando Geral da PRM, Orlan-
do Modumane, indicou que no perío-
do de 1 de Abril a 30 de Maio, foram 
detidas em todo território nacional, 2, 
421 indivíduos por desobediência e 
desacato, aprendidas 494 viaturas, 513 
mototaxis, 59 cartas de condução e 
390 bicicletas.

E no período de 30 de Maio a esta 
parte, que corresponde à segunda 
prorrogação do Estado de emergência 
pelo Presidente da República, a PRM 
diz que deteve 245 pessoas e apreen-
deu 30 viaturas e 29 mototaxis.

“A Polícia da República de Moçam-
bique, está a levar a cabo várias acções 

Desde a vigência do Estado de 
Emergência, a 30 de Março findo 
a esta parte, o índice da criminali-
dade e da sinistralidade rodoviária 
baixaram consideravelmente em 
todo território nacional. Em sentido 
contrário, segundo o balanço apre-
sentado sexta-feira pelo Comando-
Geral da Polícia da República de 
Moçambique (PRM), houve registo 
do aumento dos actos de desobe-
diência e desacato, mormente ao 
horário do funcionamento dos es-
tabelecimentos comerciais, venda 
e consumo de bebidas alcoólicas, 
incluindo ao aumento do movi-
mento de pessoas na via pública 
sem qualquer explicação plausível. 

Covid-19 baixou criminalidade 
e acidentes de viação

em todo território nacional, no âmbito 
da prorrogação sobre as medidas e 
prevenção de Covid-19, a PRM, con-
statou a de desobediência de algumas 
pessoas na via pública, estabelecimen-
tos comerciais, venda e consumo de 
bebidas alcoólicas, em virtude dessa 
obediência a polícia deteve cerca de 
2421 indivíduos, 513 mototaxis, 30 

tem estado a destruir infra-estruturas 
públicas e privadas, ceifando vidas hu-
manas, além de provocar a deslocação 
das populações.

 “A Polícia da República de Moçam-
bique não vai tolerar qualquer acto 
que atentam sobre a desobediência 
sobre as medidas de prevenção im-
postas pelo Chefe do Estado moçam-

viaturas, e tivemos 66 óbitos”, revelou 
Modumane.

Na mesma conferência de impren-
sa, o porta-voz da PRM, fez saber que 
as Forças de Defesa e Segurança, de 
que a Polícia faz parte, reforçou a sua 
capacidade operativa e intensificou as 
acções de perseguição e combate aos 
terroristas em Cabo Delgado, os quais, 

bicano. Todas as pessoas devem an-
dar mascaradas, devem obedecer o 
distanciamento social, em casa e em 
outros locais de maior aglomeração, 
como por exemplo nos mercados e 
nos outros estabelecimentos comerci-
ais. E evitar sair de casa sem nenhuma 
necessidade, só assim é que podemos 
combater essa pandemia”, apela.

Segundo Modumane, nota-se uma 
resistência por parte de alguns vend-
edores dos mercados que não obede-
cem com o horário estipulado que é 
17 horas para o encerramento das suas 
actividades comerciais. Aliás, para além 
dos vendedores, Modumane, diz ainda 
que, existem algumas congregações 
religiosas, sobretudo os da zona norte 
que vezes sem conta desafiam as auto-
ridades realizando cultos sem respeitar 
o distanciamento social. 

 “Temos um grupo de jovens que 
continuam a desfiar as medidas de 
prevenção e ficam a consumir bebi-
das alcoólicas caseiras nos bairros ou 
em várias esquinas. Portanto, a polícia 
será implacável, para este tipo de indi-
víduos ou seja, para este tipo de pes-
soas a tolerância dos nossos agentes 
é zero”, alerta.

De referir que, a decretação do Es-
tado de Emergência determinou a 
limitação e restrição de alguns direitos, 
liberdades e garantias fundamentais 
do cidadão de uma forma geral. Por 
outro lado, a decretação levou ao 
encerramento de estabelecimento 
comerciais e a redução de actividades 
nas empresas, em virtude das medidas 
decretadas no Estado de Emergência, 
levou á deterioração do emprego e 
das relações laborais, com graves con-
sequências para as empresas e para os 
trabalhadores e suas famílias.  

Desde a vigência do Estado de Emergência

- Em causa a violação grosseira da legislação laboral vigente em Moçambique

Após acção inspectiva à obra de construção de torre Por violação grave da vigente 
legislação laboral em Moçam-
bique, o Governo, através da 
Inspecção Geral do Trabalho, 
um órgão adstrito ao Ministério 
do Trabalho e Segurança Social 
(MTSS), determinou a suspen-
são imediata das actividades 
pertencentes a Webmaster, 
S.A, uma empresa que, na zona 
franca, concretamente, em 
Beleluane, província de Maputo, 
estava a desenvolver obras de 
construção de uma torre das 
telecomunicações, sem a devida 
observância das medidas de 
segurança no trabalho.

Provincial de Transportes e Comunica-
ções de Maputo. 

Essa brigada, ao que consta, realizou 
no dia 25 de Maio do ano em curso, 
uma acção inspectiva na obra em 
alusão, executada pela empresa TEB 
Construções, Lda; contratada para o 
efeito pela empresa Webmsater, S.A; 
tendo na ocasião, constatado graves 
violações à legislação laboral vigente 
no País.

Entre as violações constatadas, 
destaque vai para a realização de ac-
tividades a uma altura de cerca de 15 
m, sem o apoio de andaimes, sendo 
que os trabalhadores encontravam-se 
empoleirados na própria estrutura em 
que desenvolviam a actividade. 

A outra gravidade constatada no 
terreno, tem a ver com o facto de os 
trabalhadores não disporem de cintos 

das suas constatações, destaca ainda 
o facto de os trabalhadores envolvi-
dos na referida obra, não disporem de 
equipamento de protecção individual 
designadamente: roupa de trabalho, 

de segurança, usando cordas amarra-
das na própria estrutura, para garantir 
a sua própria segurança. 

A brigada constituída pela In-
specção Geral de Trabalho, no leque 

botas, luvas e capacetes. 
Ademais, o material que está a ser 

usado para montagem da torre, já foi 
usado anteriormente para montagem 
de uma outra torre, que caiu suposta-
mente por motivos técnicos. 

Consta ainda que os trabalhadores 
em causa, não possuem nenhuma 
qualificação técnica, facto que con-
tribuí para que não haja garantia de 
qualidade da própria obra. 

Perante os factos constatados, 
de grave violação à Lei e aos direitos 
fundamentais dos trabalhadores, e 
porque a situação verificada constituía 
um perigo grave e iminente à vida 
dos trabalhadores, violando o estabe-
lecido no artigo 5 do Regulamento 
que Estabelece o Regime Jurídico 
de Acidentes de Trabalho e Doenças 
Profissionais, aprovado pelo Decreto 
63/2013 de 04 de Dezembro, conju-
gado com o previsto nos nºs 1 e 5 do 
artigo 216 e no nº 2 do artigo 260, am-
bos da Lei nº 23/2007, de 1 de Agosto, 
bem como a alínea m) do artigo 12 do 
Regulamento da Inspecção Geral do 
Trabalho aprovado pelo Decreto nº 
45/2009, de 14 de Agosto, a Inspecção 
Geral do Trabalho, determinou a 26 de 
Maio de 2020 a suspensão imediata 
das actividades pertencentes a Web-
master, S.A. (Redacção)

Governo paralisa actividades 
da Webmaster

Ao que o Público apurou de fon-
tes insuspeitas e, com algum suporte 
documental, a suspensão decorre 
da denúncia feita nas redes sociais, 
segundo a qual, decorriam activi-
dades de montagem de uma torre 
de telecomunicações na Localidade 
de Beluluane, próximo a terminal dos 
transportes públicos, sem a observân-
cia das normas básicas de Higiene e 
Segurança no Trabalho. 

Pela gravidade do caso, a Inspecção 
Geral do Trabalho, teve que constituir 
uma brigada que, na sua estrutura, in-
cluiu quadros dos seus serviços cen-
trais e da sua delegação na Província 
de Maputo, bem como os da Direcção 

DESTAQUE
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As organizações da sociedade 
civil ambientalistas, nome-
adamente, Amigos da Terra e 
Justiça Ambiental, acabam de 
lançar uma campanha de apoio 
e solidariedade a favor de Cabo 
Delgado. Karin Nanser, Presi-
dente da Associação Amigos da 
Terra e Anabela, Directora da 
Associação Justiça Ambiental, 
afirmam que a indústria do gás 
está a devastar a região mais a 
norte de Moçambique, à me-
dida que as elites e as empresas 
transnacionais pilham os seus 
recursos e devastam as comuni-
dades. “Como todas as indús-
trias extractivas, a extracção 
de gás em Moçambique está a 
alimentar abusos dos direitos 
humanos, a pobreza, a cor-
rupção, a violência e a injustiça 
social. Isso terá consequências 
graves para um país já vulneráv-
el aos impactos das alterações 
climáticas, como os dois ciclones 
catastróficos de 2019”, argu-
mentam no documento a ser 
enviado ao Governo moçam-
bicano e à ONU no dia 25 de 
Junho, que coincide com a data 
dos 45 anos da Independência 
Nacional.

A Índia compromete-se a apoiar Moçambique no combate aos terroristas no norte de Cabo Delgado. O 
compromisso foi revelado, recentemente, ao Presidente da República, Filipe Nyusi, num encontro man-
tido via telefónica com o Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi. 

ANSELMO SENGO                                     
Email: sengosans@yahoo.com.br

Actualmente, de acordo com 
aquelas duas organizações ambien-
talistas, a soberania de Moçambique 
depende, não do povo de Moçam-
bique, mas dos investidores e de 
outros Estados. “Com a solidariedade 
internacionalista podemos lutar para 
corrigir este erro: impedir as empresas 
de assinar contratos de exploração e 
concessão; impedir os financiadores de 
investir; impedir as empresas transna-
cionais e os países do Hemisfério Norte 
de ditarem a dependência de Moçam-
bique dos combustíveis fósseis; impedir 
as comunidades locais de perderem as 
suas casas, territórios, terras e meios de 
subsistência. A actual via de desenvolvi-
mento da exploração dos combustíveis 
fósseis em Moçambique está a resultar 
na perda dos meios de subsistência 
das comunidades, em violações dos di-
reitos humanos, na destruição do meio 
ambiente e no agravamento da crise 
climática”, lamentam as organizações.

No seu apelo de apoio e solidarie-
dade, as organizações Amigos da Terra 
e Justiça Ambiental referem que até 
agora foram descobertos 150 triliões 
de pés cúbicos de gás ao largo da costa 
de Cabo Delgado. Os participantes do 
sector incluem os gigantes dos com-
bustíveis fósseis Eni, Total, Anadarko, 
Shell, ExxonMobil, Galp, Chinese Na-
tional Petroleum Corporation, Bharat 
Petroleum, Korea Gas Corporation e 
Mitsui, entre outros. A construção de in-
stalações onshore para apoiar a prevista 
extracção de gás offshore está a empo-
brecer a agricultura rural e as comuni-
dades pesqueiras. Agora a indústria do 
gás fez de Cabo Delgado o hotspot do 
Covid-19 em Moçambique.

Explicam que as empresas transna-
cionais já forçaram mais de 550 famílias 
a abandonar as suas casas, usurparam 
as suas terras e cortaram-lhes o acesso 
ao mar. 

“Mantive contacto telefónico 
com o Primeiro-Ministro Narendra 
Modi, da Índia, em que, para além 
de discutir longamente os aspectos 
relacionados com as nossas relações 
de cooperação, falámos com prio-
ridade sobre o combate à Covid-19”, 
lê-se na página oficial do Presidente 
da República no Facebook.

Para o Presidente Nyusi, “usei a 
oportunidade para agradecer o 
apoio em medicamentos que a Índia 
providenciou ao nosso país, tendo o 
Primeiro-Ministro indiano afirmado 
que o seu país continuará a apoiar 

“Arrasaram aldeias inteiras, deixando 
comunidades sem meios de subsistên-
cia, criando uma crise alimentar. Em 
compensação, as empresas oferece-
ram às comunidades locais terras com 
apenas um décimo da dimensão das 
parcelas originais, longe das suas casas 
de realocação – uma clara violação 
dos direitos dessas comunidades de 
permanecerem nos seus territórios”, 
denunciam.

Outra situação que reforça o docu-
mento daquelas organizações ambi-
entalistas prende-se com os ataques 
terroristas que estão a dar lugar à mili-
tarização e ao medo. Com o efeito, re-
latam que durante quase três anos, as 
comunidades de Cabo Delgado têm 
sido alvo de ataques brutais cada vez 
mais frequentes por parte de insurgen-
tes e extremistas. Mais de 100.000 pes-
soas foram desalojadas, as suas aldeias 
queimadas e jovens mulheres foram 
raptadas, algumas delas estão desapa-
recidas há meses.

No entanto, para Karin Nanser e 
Anabela Lemos, a resposta do Governo 
de enviar os militares apenas incutiu 
mais medo nas próprias comunidades 
que eles supostamente devem pro-
teger. “Os soldados estão a abusar do 
seu poder, impondo um recolher ob-
rigatório ao acaso e agredindo fisica-
mente a população vulnerável. As pes-
soas receiam abandonar a aldeia para 
irem às suas machambas, podendo ser 
atacadas por extremistas, ou confun-
didas com extremistas pelos militares. 
O verdadeiro papel dos militares na 
região é claramente o de proteger as 
empresas transnacionais e não as pes-
soas. A Exxon Mobil e a Total apelaram 
ao Governo, em Fevereiro, para que en-
viasse mais tropas para a sua protecção”, 
consideram.

Noutro diapasão, afirmam que os 
projectos de gás estão a perigar a saúde 
da população e o meio ambiente. “Estas 

Moçambique em medicamentos 
e equipamento, no âmbito da luta 
contra a Covid-19”.

O Chefe do Estado refere na sua 
conta do Facebook que “falámos 
igualmente da situação de seguran-
ça de forma global e em particular 
dos ataques terroristas na província 
de Cabo Delgado. O Primeiro-Min-
istro da Índia manifestou solidarie-
dade com o povo moçambicano”.

“Reiterámos o interesse comum 
de cooperar nas áreas da agricul-
tura, agro-processamento, infra-es-
truturas, energia, saúde e nas trocas 

comerciais”, acrescenta Nyusi, para 
de seguida realçar que na conversa 
telefónica, “manifestei o interesse 
de Moçambique ver as empresas 
indianas concessionárias da Área 1 
do projecto de gás natural liquefeito 
da Bacia do Rovuma a continuarem 
empenhadas e a viabilizar os investi-
mentos”.

por sua vez, o Primeiro-Ministro 
Modi felicitou a segurança moçam-
bicana pelo facto de, em muito pou-
co tempo, ter devolvido ao convívio 
normal o cidadão de origem indiana 
que tinha sido raptado em Maputo. 

mesmas empresas transnacionais de 
combustíveis fósseis gabam-se da sua 
alegada preocupação com o meio am-
biente, promovendo “estratégias de des-
carbonização” e o apoio à conservação da 
natureza. Enquanto isso, assinam novas 
concessões de exploração de gás com 
o governo moçambicano e trabalham 
neste projecto de gás que irá destruir irre-
versivelmente espécies de corais e peixes 
ameaçadas do Arquipélago das Quirim-
bas, uma biosfera da UNESCO ao largo da 
costa de Cabo Delgado”.

Paralelamente, assiste-se a situa-
ções de jornalistas moçambicanos 
que são presos ou detidos com base 
em acusações falsas, por reportarem 
sobre a indústria do gás e os ataques. 
“O jornalista Ibrahimo Abu Mbaruco 

está desaparecido desde 7 de Abril. A 
sua última mensagem foi a informar a 
sua mãe que os militares o estavam a 
prender. Muitos acreditam que ele en-
tretanto tenha sido morto. Um mem-
bro muito eloquente da comunidade, 
o Sr. Selemane, de Palma, desapareceu 
no dia 20 de Maio, 24 horas depois de se 
ter pronunciado contra os maus tratos e 
a natureza pesada dos militares na área. 
Continua desaparecido no momento 
da redacção deste documento”.

Escrevem ainda que Cabo Delgado é 
agora o epicentro da pandemia do Co-
vid-19 em Moçambique. “. Foi a indústria 
de gás que trouxe Covid-19 em Moçam-
bique. O primeiro caso confirmado foi 
um funcionário estrangeiro no estaleiro 
de construção da Total, e no prazo de 

duas semanas os funcionários da Total 
constituíram dois terços dos casos do 
Covid-19 em Moçambique. Embora os 
funcionários infectados da Total este-
jam isolados no local, cozinheiros, fun-
cionários da limpeza, seguranças e outro 
pessoal são trazidos diariamente das 
aldeias vizinhas para os atender. Embora 
a Total tenha começado a testar os seus 
próprios funcionários, foram feitos esfor-
ços inadequados para testar e proteger 
as comunidades locais”, referem.

No seu apelo à acção em prol 
de Cabo Delgado, as Organizações 
Amigos da Terra e Justiça Ambiental 
fazem exigências aos investidores e 
corporações transnacionais e ao gov-
erno. Aos investidores e às corporações 
transnacionais “exigimos que todas 
as empresas transnacionais, todos os 
compradores e todos os investidores 
envolvidos na extracção de gás em 
Moçambique cessem desde já todas as 
actividades”.

Ao Governo moçambicano exigem 
que “acabe com a exploração de gás 
e de combustíveis fósseis em Moçam-
bique e não fazer mais concessões, 
optando antes por uma via de energia 
renovável baseada nos povos, uma 
vez que a actual via energética está a 
destruir os meios de subsistência do 
povo, o meio ambiente e a agravar a 
crise climática. Exigimos que o Gov-
erno moçambicano deixe de colocar 
as empresas transnacionais à frente do 
bem-estar do seu povo. Exigimos que 
o Governo de moçambique liberte o 
jornalista Ibrahimo Abu Mbaruco e o 
membro da comunidade Sr. Selemane, 
e que abra uma investigação transpar-
ente sobre as razões dos seus desapare-
cimentos. Exigimos que o Governo de 
Moçambique cesse todas as detenções 
e prisões aleatórias de jornalistas, activ-
istas e civis inocentes, ponha fim à cen-
sura dos meios de comunicação social e 
acabe com a atmosfera de medo”, lê-se 
no documento na posse da reporta-
gem do PÚBLICO.

Indústria do gás devasta 
Cabo Delgado

Índia apoia no combate a 
terroristas

Denunciam organizações ambientalistas

Em Moçambique

DESTAQUE
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Moçambique, na região austral de 
África, é dos países ricos em recursos, 
não se justificando a razão de o mes-
mo continuar abaixo da linha da po-
breza. Desde as terras férteis (algumas 
das quais, virgens), o capital humano 
(ainda jovem), os recursos hídricos, as 
florestas, a fauna, os minerais, o gás e 
muitos outros recursos, o país estaria 
bem posicionado no conjunto dos 
países desenvolvidos em África que, 
até ao momento, em virtude da falta 
de visão sobre a matéria de desen-
volvimento, estão em número bas-
tante reduzido.

Um país não precisa ser muito 
grande para ser muito rico. Vários 
países com maior rendimento por 
pessoa são bastante pequenos, mas 
isso não significa que todos os habi-
tantes desses países vivam bem.

O desenvolvimento representa 
o aumento da produtividade ou da 
renda por habitante (per capita), ao 
mesmo tempo em que ocorre a acu-
mulação de capital e um determinado 

progresso técnico do local.
Com isto, não queremos dar 

lições sobre o desenvolvimento, mas 
chamar a atenção para que todos 
tenhamos alguma responsabilidade 
sobre o assunto, iremos fazer. Temos 
que contribuir, através dos nossos ac-
tos e esforços, para que o desenvolvi-
mento preconizado em vários planos 
de acção se materialize.

Queremos que a qualidade de vida 
de um moçambicano melhore, sig-
nificativamente, mas para tal, é preciso 
que este assuma a sua responsabili-
dade de contribuir para o desenvolvi-
mento do país, através de promoção 
de bons actos.

O desenvolvimento é toda acção ou 
efeito relacionado com o processo de 
crescimento, evolução de um objecto, 
pessoa ou situação em uma determi-
nada condição. O acto de se desenvolv-
er resulta da acção de estar apto para o 
próximo passo ou direcção e Moçam-
bique precisa de mudar o seu rumo, de-
ixando de ser pobre e passar a chamar-

se de país rico e/ou desenvolvido. 
O conceito de desenvolvimento 

tem sido um dos mais importantes e 
polémicos temas nas Ciências Sociais. 
Mobilizador de vontades de mudança 
e de transformação das sociedades e 
dos indivíduos, o conceito em alusão 
tem servido também para avaliar e 
classificar o seu nível de progresso e 
bem-estar. 

Presente em várias áreas disciplin-
ares, deu corpo a diversas teorias de 
mudança mas também galvanizou e 
avaliou práticas e intervenções. É, desse 
ponto de vista, um dos conceitos com 
mais possibilidades de alimentar diálo-
gos (ou confusões) interdisciplinares 
e de estabelecer pontes ou rupturas 
entre a teoria e a prática. Mas para que 
o desenvolvimento aconteça, no seu 
verdadeiro sentido, é preciso que a paz 
seja preservada.

O ambiente de paz que se vive em 
Moçambique, poderia ser aproveitado 
como matéria-prima para a transfor-
mação de um país empobrecido para 

um país enriquecido. No entanto, algu-
mas correntes de opiniões e posições 
não estão a colaborar o suficiente, des-
encontrando-se sempre na discussão 
sobre o desenvolvimento. Exemplo 
disso, é o conflito armado no centro do 
país e a intensificação de acções de ter-
rorismo na zona norte, sem com isso 
pretendermos dar lições sobre o ter-
rorismo, até porque somos leigos na 
matéria, precisamos conhecer as reais 
motivações desses actos bárbaros, 
porque, na verdade, o terrorismo é 
uma actividade nociva ao desenvolvi-
mento, que deve ser abordada de 
forma diferente. 

O nosso país está a aprender a lidar 
com uma força terrorista como esta 
que ataca em Cabo Delgado, a man-
do, certamente, de interesses externos 
e obscuros, retardando o desenvolvi-
mento do país, por objectivos mera-
mente mesquinhos e efémeros.

Reconhecendo a complexidade do 
conflito armado em Cabo Delgado, o 
Governo tem feito tudo ao seu alcance 
para resolver o problema sem perda 
de vidas humanas, o que se torna 
difícil, devido à maneira como age o in-
imigo, principalmente quando recorre 
ao escudo humano, como é sua carac-

terística.
Nós não temos dúvidas de que 

cabe às Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) a protecção da independência 
nacional, a preservação da soberania 
e integridade territorial e a garantia 
do funcionamento normal das insti-
tuições, bem como a segurança dos 
cidadãos contra qualquer agressão 
armada.

A acção das Forças de Defesa e Se-
gurança em Cabo Delgado, mais do 
que a violação do Direito Internacional 
e/ou dos direitos humanos, conforme 
pretende dar a entender a supracitada 
organização, responde àquilo que se-
ria a lei ou pena de talião que consiste 
na rigorosa reciprocidade do crime e 
da pena. Ou seja, quando os terroristas 
massacram a população, que espe-
rem a penalização legítima das FDS 
em grau semelhante.

Nesta matéria ninguém deve ficar 
impune e louvamos desde já o esforço 
que as forças armadas têm vindo a 
desencadear naquele ponto do país 
para pôr cobro a onda de violência. 
Louvamos também a todos que direc-
ta ou indirectamente têm contribuído 
para que os pressupostos de desen-
volvimento se concretizem. 

Cibergurança... (i)

JULIÃO JOÃO CUMBANE

Internet é a rede mundial de redes 
de computadores existentes no plane-
ta Terra. Cada instituição, organização, 
empresa ou país tem recursos infor-
máticos (computadores, telemóveis, 
impressoras, scanners, câmaras de 
fotografia ou vídeo, etc.) ligados entre 
si. Isto forma a rede local (LAN e WAN). 
Para comunicar com outras redes pelo 
mundo fora, as redes locais precisam 
estar ligadas à Internet.

As ligações da Internet realizam-se 
através de sinais criados e transmitidos 
usando um meio material que permea 
todo o Universo e é chamado "campo 
electromagnético". Este meio material 
muito subtil manifesta-se quando car-
gas eléctricas entram em movimento 
acelerado. 

A aceleração de cargas eléctricas 
gera perturbações do campo electro-
magnético que se propagam tanto no 
vácuo quanto na substância. A propa-

gação de perturbações do campo 
electromagnético é chamada "onda 
electromagnética". A característica 
que distingue uma onda electromag-
nética doutra da mesma natureza é a 
frequência, f, que está relacionada com 
a velocidade de propagação, c, e com 
comprimento de onda, l, pela seguinte 
fórmula:

                 c = f x l
Quando uma onda electromagné-

tica que se propaga num determina-
do meio passa a propagar-se noutro 
meio, a sua velocidade de propagação 
e o seu comprimento de onda mu-
dam de tal for que a frequência per-
maneça constante, i.e.:

                 f = c/l = constante. 
As ondas electromagnéticas 

que tornam a Internet possível têm 
frequências (ou comprimentos de 
onda) numa região do espectro 
electromagnético chamada "região 
de microondas". Esta região é subdi-
vidida em regiões mais pequenas, 
chamadas "bandas", cuja extensão 
é chamada "largura de banda". Na 
mesma região do espectro electro-
magnético (i.e, região de microondas) 
há, também, bandas reservadas para 
comunicações via rádio-transmissores, 
telemóveis e para televisão. 

Para evitar interferência, cada op-

erador de comunicações via ondas 
electromagnéticas recebe uma "fatia" 
da largura de banda reservada para 
Internet, telefonia móvel, televisão ou 
rádio-transmissão. O operador produz 
e transmite o sinal do seu serviço só 
dentro da fatia de largura de banda 
que lhe tiver sido atribuída. O sinal de 
cada provedor pode ser transmitido 
pelo vácuo (quando o emissor/recep-
tor estiver no espaço sideral), ar ou 
cabo de fibra óptica (quando o emis-
sor/receptor estiver em terra. O espaço 
virtual em que as comunicações via si-
nal de Internet ocorrem---via propaga-
ção de sinais electromagnéticos pelo 
vácuo, ar ou fibra óptica---é chamado 
"espaço cibernético". 

Até aqui já deu para perceber que a 
Internet é uma rede de comunicações 
via sinais electromagnéticos que mais 
se asselha à uma rede internacional de 
estradas ou rotas aéreas ou marítimas. 
Logo, à semelhança do que acontece 
nestas rotas de transportes e comuni-
cações, onde é conhecida a existência 
de piratas, nas rotas de comunicações 
do espaço cibernético também ex-
istem "piratas", o que torna as comu-
nicações via Internet menos seguras. É 
assim que a segurança cibernética (ou 
cibersegurança) nasce e se torna uma 
necessidade, qual se tornou ne-
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Contudo, o que leva a 
abordagem deste tema 
e’ o facto de estar a virar 
moda criticar por criticar, 
ou seja por tudo e por 
nada, sendo que nalguns 
casos ate chega a ser 
algo questionável. Pode 
parecer uma conversa 
tao banal abordar este 
assunto,  mas e’ ne-
cessário  questionar  as 
razões que levam certas  
pessoas  a  criticar ou a 
duvidar sobre algo que 
e’ tão visível  aos olhos de 
muita gente.  E’ verdade 
que o    mundo não per-
tence a uma pessoa ou a 
um grupo de pessoas , o 
mesmo que dizer que se 
alguém critica e ’porque 
vive numa determinada 
sociedade e no mundo 
que e ’de todos e que 
todos tem o direito de 
pensar, dizer e fazer o que 
mais lhes convém.  

O melhor seria calarem- 
se,  pois, o  fundamental  
da critica  e’ a  trans-
missão de  um sentimen-
to baseado em factos 
e no conhecimento de 
uma realidade vivida,  e,  
não tao somente a ex-
posição de  uma  simples 
ideia ou posicionamento 
teórico   construído na 
base de animo ou revolta 
ou uma procura exacer-
bada de um determina-
do protagonismo.  Não 
seria aceitável que Kant 
questionasse Hegel por  
tao  somente este defend-
er uma teoria da existên-
cia social baseada num 
euforismo do sucesso 
de uma certa liberdade 
social.  Da mesma 
forma que Rosseau não 
ficaria indiferente sobre 
o saber de  Aristóteles  e 
muito menos se pode 
menosprezar  a defesa 
de uma sociedade justa 
defendida pelos teóricos 
da época da revolução 
francesa. 

Sapiência

CRITICAR  POR CRITICAR NÃO VALE NADA!

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

Por palavras simples, criticar e’ o 
mesmo que censurar, dizer mal, indi-
car defeitos, falar mal sobre algo o de 
alguém,  ridicularizar, etc. Podíamos  
apresentar varias outras significações, 
contudo, o essencial consiste em 
sabermos que criticar e’ de facto o 
mesmo que dizer algo que   alguém  
considera   contrario   ao  que pensa  
ou que deveria  ser  correcto  ser ou 
fazer-se.  Trata-se de  uma forma de  
ser da vida social mundana, por isso, 
não e’ algo estranho e  ,muito menos 
se pode  questionar em absoluto a  
critica numa sociedade. Contudo, o 
que leva a abordagem deste tema e’ o 
facto de estar a virar moda criticar por 
criticar, ou seja por tudo e por nada, 
sendo que nalguns casos ate chega 
a ser algo questionável. Pode parecer 
uma conversa tao banal abordar este 
assunto,  mas e’ necessário  question-
ar  as razões que levam certas  pes-
soas  a  criticar ou a duvidar sobre algo 
que e’ tão visível  aos olhos de muita 
gente.  E’ verdade que o    mundo não 
pertence a uma pessoa ou a um gru-
po de pessoas , o mesmo que dizer 
que se alguém critica e ’porque vive 
numa determinada sociedade e no 
mundo que e ’de todos e que todos 
tem o direito de pensar, dizer e fazer 
o que mais lhes convém.  Contudo, 
desde tal e ‘aceitável  desde que o fa-
çam dentro dos limites  razoáveis  e 
racionais.  Todos criticamos e quest-
ionamos o que se passa   na  nossa  so-
ciedade e no mudo em geral. Todos 
temos as nossas razoes para assim 
agirmos, mas nem sempre podemos 
pensar que temos argumentos ou 
mesmos razoes ou fundamentos 
para criticarmos ate aquilo que não 
sabemos e não vemos.  O que mais 
preocupa e’ o facto de , por exemplo 
algumas pessoas   criticarem e dizer-
em    muitas vezes que o Governo não 
fez nada desde a independência na-
cional.    Esta afirmação so’ pode provir 
de   alguém que não vive no nosso 
pais. Não cabe na consciência de 
um moçambicano que não se tenha 
feito nada  ao longo de quarenta e 
cinco anos desde a independência,  
quando de facto as realizações são 

notórias em varias áreas económicas 
e sociais. Não  vamos aqui enumerar 
os feitos, pois, seria tao exaustivo e 
cansativo. Não se trata de defender 
nada e  muito menos ninguém mas 
tao somente alertar que há muita coi-
sa que se fez desde a independência, 
pese embora muita coisa que pode-
ria ter sido feito e aquilo que embora 
tenha sido feito ter  sido destruído 
pela guerra movida pela Renamo e 
devido as calamidades que tem as-
solado  o Pais, para não se falar de 
erros de governação, corrupção en-
tre outros males que ainda assolam 
o Pais. Entretanto,  e’ indiscutível que 
o Pais  e’ uma referencia e reconhe-
cimento mundiais  em termos de 
crescimento e desenvolvimento 
económico e social.  Há de facto  real-
izações notórias em varias esferas   da 
vida social que não passam desperce-
bidas no âmbito das infraestruturas  
socio económicas, com realce para 
as escolas, centros de saúde, estradas 
, pontes e edifícios públicos, par não 
se falar de um esforço para  a melho-
ria da qualidade de vida das comu-
nidades com referencia  para as que 
vivem nas zonas rurais. Há um desen-
volvimento urbano   considerável e  
visível.  Verdade e’ que há’ muita coisa 
que deveria ter sido feito e que ainda 
e’ preciso fazer. Roma não se fez num 
dia, Pavia muito menos num  ápice .  
Moçambique será’ uma grande Na-
ção, não tenhamos duvidas. Quando   
criticamos devemos faze-lo com a 
convicção  de que  o fazemos com   
o objetivo de contribuirmos  para 
a  solução do  problema e não par 
a criação ou    agravamento de um  
problema ou criação  de um suposto 
problema. Criticar e ’tao fácil mas 
apresentar uma solução nem sempre 
e’ fácil. Então, não devíamos criticar 
por criticar.  Dizia Aristóteles quando 
questionado sobre as suas posições 
criticas  em relação as teorias natu-
ralistas acerrimamente defendidas 
por Platão,  que não era pela simples 
critica que ele se posicionava mas sim,  
pela necessidade de melhorar a sua 
compreensão em relação à validade 
de tais teorias, tendo  por isso, defen-
dido que a  ordem natural somente 
tinha validade quando compreen-
dida pelo Homem e pela sociedade. 
Ora, esta posição foi  útil para  o de-
senvolvimento de um argumento 
valido e que por  sua vez constituiu 
matéria de realce em estudos sobre 

cessidade a segurança rodoviária, 
aérea ou marítima. 

Tanto no caso do espaço real (ar, 
mar, terra) quanto no caso do es-
paço cibernético (espaço virtual), a 
segurança tornou-se necessidade por 
causa do surgimento do oportunismo 
criminoso e da proliferação e com-
petição de provedores de serviços de 
transportes e comunicações. No caso 

das comunicações no espaço físico, a 
segurança é garantida por pessoas es-
pecializadas, e pode envolver reacção 
armada. Diferentemente, no caso do 
espaço cibernético (virtual), a segu-
rança é garantida por meios digitais 
que incluem aparelhos electrónicos 
(hardware) e programas computacio-
nais (software) que automatizam o 
funcionamento daqueles (aparelhos). 

A segurança cibernética, um ramo 
de segurança que emergiu com o 
advento da Internet, tornou-se rapi-
damente uma necessidade para a 
segurança de empresas, instituições 
e nações. Hoje, até telemóveis in-
teligentes são vulneráveis a ataques 
por piratas cibernéticos. Dados pes-
soais são destruídos ou roubados e 
indevidamente usados para fins que 

podem prejudicar a vida do dono 
do aparelho atacado ou de outrem. 
Por isso, todos nós que usamos com-
putadores ou "smartphones" precisa-
mos de ter um conhecimento básico 
de como a Internet funciona, para nos 
precavermos de eventuais ataques 
cibernéticos, ou podermos recon-
hecer um ataque do género. É por en-
tender assim a segurança cibernética 

que decidi iniciar esta série de textos 
nos quais me proponho partilhar 
alguns conhecimentos básicos de 
cibergurança para benefício próprio 
e de quem, como eu, gosta de viver 
aprendendo. 

Fica atento, pois brevemente aqui 
volto com algo por cima do presente 
substrato. 

Palavra d'onra!

as teorias e doutrinas nas ciências 
sociais.  Não foi por acaso que pen-
sadores como Thomas Hobbes, John 
Locke, Jean Jacques Rousseu por ex-
emplo, defenderam nos sues escritos 
a existência de uma vida pré social  do  
ser humano chamando  de um esta-
do de natureza e que foi , no entanto, 
ao logo do tempo,  deixado de existir,  
dando lugar  ao estado de sociedade 
em face de um suposto contrato de 
sociedade. Por isso, não vale criticar 
por criticar quando não se tem uma 
ideia formada e que pode contribuir 
para uma solução ou desenvolvim-
ento de um pensamento social.  Na 
nossa sociedade há muita gente 
que vive da critica ou seja que critica 
tudo e todos  mas que  na pratica essa 
gente não tem sequer noção do que 
dizem. Algumas dessas pessoas tem 
a idade da independência ou mesmo 
nem sequer tinham nascido quando 
o pais se tornou independente. Por 
isso, não imaginam seque o Pais 
como era antes da independência. O 
melhor seria calarem- se,  pois, o  fun-
damental  da critica  e’ a  transmissão 
de  um sentimento baseado em fac-
tos e no conhecimento de uma re-
alidade vivida,  e,  não tao somente a 
exposição de  uma  simples ideia ou 
posicionamento teórico   construído 
na base de animo ou revolta ou uma 
procura exacerbada de um determi-
nado protagonismo.  Não seria acei-
tável que Kant questionasse Hegel 
por  tao  somente este defender uma 
teoria da existência social baseada 
num euforismo do sucesso de uma 
certa liberdade social.  Da mesma 
forma que Rosseau não ficaria indife-
rente sobre o saber de  Aristóteles  e 
muito menos se pode menosprezar  
a defesa de uma sociedade justa de-
fendida pelos teóricos da época da 
revolução francesa. A critica aos siste-
mas políticos  e’ sempre bem vinda no 
pressuposto de quem a  faz  e sabe do 
impacto que as mesmas provocam 
tendo em conta o conhecimento  e 
o saber no tempo e no espaço. O 
resto e’ a   boca falar sem consultar o 
pensamento.  Bem aventurados  os 
que  tendo vivido    nas épocas  onde a   
critica  construtiva    permitia  a criação 
de um pensamento  sábio  sobre a 
existência das sociedades e  que con-
tribuiu para a criação de uma base de 
vida social  e harmoniosa. Não seria 
pelo facto de  defesa da gregariedade  
e sociabilidade do homem mas sim 

pela  sua   racionalidade   que  lhe 
permite aceitar  a critica como instru-
mento de vida, mercê da sua validade 
quando aplicada em prol do interesse 
social. O mundo e’ assim, mas não se 
compadece com criticas fúteis e que 
não    valem mesmo nada.
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- Afirma Ministra da Terra e Ambiente por ocasião do 5 de Junho

Ivete Maibaze revelou estes dados 
durante as celebrações do dia Mundial 
do Ambiente, assinalado a 5 de Junho, 
cujo evento visa impulsionar a realiza-
ção de acções que contribuam para a 
protecção e preservação do ambiente. 

“Celebramos o 5 de Junho do presente 
ano, num momento em que o mundo 
debate-se com uma crise sem prec-
edentes que é a pandemia da Covid-19. 
Pandemia esta, que, segundo pesquisa-
dores ligados à saúde pública e ambiente, 
não é nada mais nada menos que uma 
chamada de atenção para as nações, que 
o estado da saúde humana está intrin-
secamente ligado ao estado da saúde do 
planeta Terra”, referiu a governante.

O tema central das celebrações do dia 
mundial do ambiente para este ano foi 
“Biodiversidade – variedade e variabili-
dade da vida no planeta Terra”, em apelo 
ao Homem para que ponha a mão na 
consciência e realize acções concretas 
para reverter a perda acelerada de espé-
cies de flora e fauna e a degradação do 
ambiente natural. Para a ministra da Terra 
e Ambiente, a perda irreversível da biodi-
versidade pode ser o princípio do fim das 
sociedades humanas, independente-
mente do nível de desenvolvimento 
desta ou daquela nação.

Para evitar este cenário, Ivete Maiba-
ze defende que “temos que mudar a 
forma como produzimos, consumimos 
e como lidamos com a biodiversidade. 
Cada um de nós tem um papel a de-
sempenhar para reverter a perda da 
biodiversidade e na preservação da na-
tureza para o bem-estar de todos”. 

Acrescentou que a biodiversidade 
assume actualmente um papel fun-
damental para o desenvolvimento de 
uma economia saudável. Estima-se que 
o valor dos serviços providos pela bio-
diversidade seja de 125 a 140 triliões de 
dólares por ano. 

Contudo, a biodiversidade está se-
riamente ameaçada pela mudança de 
padrões no uso da terra, exploração 
desenfreada de plantas e animais, mu-
danças climáticas, poluição ambiental e 
proliferação de espécies invasoras.

No entanto, Moçambique é signa-
tário da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica e por esta via o país tem es-
tado a envidar esforços no sentido de 
garantir o uso sustentável dos recursos 
biológicos ao nível nacional, tendo 
como objectivo último, providenciar 
melhor qualidade de vida aos cidadãos 
nacionais e assegurar que a conserva-
ção da biodiversidade seja uma contri-

A cerimónia de entrega dos centros 
de Saúde de Mafambisse e Macharote 
foi dirigida pelo Administrador do Dis-
trito do Dondo, na presença de repre-
sentantes do Governo, das autarquias 
locais, profissionais de saúde e vários 
líderes comunitários.  

As obras do Centro de Saúde de 
Mafambisse consistiram na reabilitação 
dos blocos de maternidade e do labo-
ratório. Por sua vez, o Centro de Saúde 
de Macharote beneficiou de uma res-
tauração total das infra-estruturas de at-
endimento ao público e das residências 
dos técnicos de medicina.

Intervindo em Macharote, o Admi-
nistrador do Distrito de Dondo, José 
Paulo Mutaroma, expressou a sua satis-
fação relativamente ao apoio prestado 
pela Sasol e parceiros.

“Esta medida, por um lado, completa 
as acções do Governo e, por outro, 
constitui uma mais-valia, na medida 
em que vai beneficiar as comunidades 
que necessitam dos serviços de saúde”, 
disse José Mutaroma, para de seguida 
acrescentar: “Esperamos que os nossos 
parceiros continuem com estas acções 
de responsabilidade social”. 

Os centros de saúde de Inhamízua, 
Macharote e Mafambisse, ora entreg-
ues à comunidade, beneficiaram de 
profunda reabilitação, com vista a via-

Depois de suspeitas de custos infla-
cionados, o Governo moçambicano 
arrancou com a auditoria às contas 
das petrolíferas que exploram gás e 
petróleo no sul e norte do país.

Para o efeito, a 18 de Junho de 2019, 
o Governo moçambicano iniciou com 
o processo de auditoria aos custos recu-
peráveis da petroquímica sul-africana 
Sasol, nos blocos Pande e Temane, na 
província de Inhambane.

Segundo consta da Conta Geral do 
Estado (CGE) de 2019, a que Público 
teve acesso, os resultados preliminares 
apuraram que para 2017, dos 148.7 
milhões de dólares reportados como 
recuperáveis pela Sasol, cerca de 50.5 
milhões de dólares não são elegíveis a 
recuperação e para 2018, dos 114.4 mil-
hões de dólares, o Governo não recon-
hece cerca de 49.3 milhões de dólares, 
totalizando 99.8 milhões de dólares que 
Executivo considera a mais.

Publicada esta terça-feira, na página 
oficial do Ministério da Economia e 
Finanças (MEF), a CGE indica que o 
Governo aguarda pelo contraditório 
da petroquímica sul-africana Sasol, em 
relação a auditoria.

Já para os campos de gás da Bacia 
do Rovuma, constatou-se que para a 
Área 1, de um total de 907.4 milhões 
de dólares reportados como recuper-
áveis para os três anos, 11.2 milhões de 

bilizar a sua operação, depois de terem 
sido destruídos pelo ciclone Idai, em 
Março de 2019. 

Como entidade socialmente respon-
sável em Moçambique, a Sasol fez par-
ceria com a ROMPCO e a CTRG, onde 
também é accionista, e procurou a Cruz 
Vermelha de Moçambique para fornec-
er este alívio e apoio às comunidades 
que foram severamente afectadas pelo 
ciclone Idai na cidade da Beira e no dis-
trito de Dondo, na província de Sofala.

“Esperamos que a nossa contri-
buição possa trazer alívio às famílias 
afectadas, especialmente neste mo-
mento em que nos deparamos com 
a pandemia da Covid-19, que criou 
uma maior demanda aos cuidados de 
saúde; queremos garantir que o apoio 
esteja disponível”, disse Ovídio Rodolfo, 
Director-Geral da Sasol em Moçam-
bique.

Refira-se que o ciclone Idai causou a 
perda generalizada de vidas humanas e 
danos incomensuráveis em terras agrí-
colas, assim como em infra-estruturas 
sociais e económicas.

Além dos três centros de saúde ora 
entregues, a Sasol e parceiros tam-
bém estão a trabalhar, através da Cruz 
Vermelha de Moçambique, na recon-
strução de salas de aula em Sofala e In-
hambane. (Redacção)

dólares não são elegíveis à recuperação.
Em relação a Área 4, de um total de 

1.059,5 milhões de dólares reportados 
como recuperáveis, 22.2 milhões de 
dólares não são reconhecidos pelo Ex-
ecutivo de Maputo.

“Relativamente ao processo de cer-
tificação da conformidade dos custos 
recuperáveis declarados pelas conces-
sionárias MRV outrora Eni (Área 4) e 
Total outrora Anadarko (Área 1), foram 
finalizados e emitidos os relatórios finais 
de auditoria aos custos recuperáveis 
referentes aos relatórios de auditoria 
dos exercícios económicos dos anos de 
2015, 2016 e 2017, de ambas as áreas 
de concessão”, indica a Conta Geral do 
Estado.

Decorre neste momento a auditoria 
dos custos incorridos em 2017 pela 
Coral Sul na Área 4 da Bacia do Rovuma, 
em Cabo Delgado, que será o primeiro 
empreendimento de Gás Natural Liq-
uefeito (GNL) a iniciar a produção.

A conclusão da auditoria às Contas 
deste projecto deverá ser concluída em 
finais de Setembro próximo.

O custo recuperável é deduzido em 
impostos que as petrolíferas pagam ao 
Estado, ou seja, se as empresas inflacio-
nam os custos das suas operações de 
pesquisa de hidrocarbonetos, baixa o 
encaixe de receitas para os cofres públi-
cos. (Redacção)

A Ministra da Terra e Ambiente, 
Ivete Maibaze, afirma que cerca de 
um milhão de espécies de plantas e 
animais estão em risco de extinção 
como consequência da actividade 
humana em todo o mundo, onde 
cada espécie desempenha um 
papel importante para a manuten-
ção de um ecossistema equilibrado 
e saudável. Internamente, Ivete 
Maibaze fez saber que os crimes 
contra a Biodiversidade reduziram 
em 24,9 por cento no país e, pelo 
segundo ano consecutivo, nenhum 
elefante foi abatido na Reserva Es-
pecial de Niassa, e as comunidades 
que vivem nas redondezas nas 
áreas de conservação viram os seus 
rendimentos quadruplicar.

A Sasol e seus parceiros - CTRG (Central Térmica de Ressano Garcia) e ROMP-
CO (Companhia de Oleodutos da República de Moçambique) – entrega-
ram, recentemente, os centros de saúde de Inhamízua (na Beira), Mafam-
bisse e Macharote (no distrito de Dondo), que haviam sido destruídos pelo 
ciclone Idai, em Março de 2019.

Os resultados preliminares da auditoria feita pelo Governo moçambicano 
às contas da petrolífera Sasol, revelam custos recuperáveis a mais, ou seja, o 
Governo, durante a audição, detectou que cerca de 100 milhões de dólares 
americanos não são elegíveis.

Crimes contra biodiversidade 
reduziram em 24,9 por cento

Novos centros de saúde 
entregues às comunidades 

Sasol com milhares de 
dólares inexplicáveis

buição significativa ao esforço global na 
conservação da biodiversidade como 
património da humanidade. 

Neste contexto, a ministra fez saber 

dade Biológica 2015-2035; as reformas 
legais e políticas no sector de florestas 
e áreas de conservação, como por ex-

que Moçambique tem vindo a registar 
progressos assinaláveis, tendo destaca-
do a aprovação da Estratégia e Plano de 
Acção para a Conservação da Diversi-

emplo, a aprovação da Política Nacional 
de Florestas, recategorização das áreas 
de conservação e recentemente, re-
categorização da Reserva Especial do 
Niassa, do Parque Nacional de Chim-
animami e do Parque Nacional do Gilé). 

Ainda no domínio do combate a caça 
furtiva e conservação da biodiversidade, 
Ivete Maibaze indicou foi reforçada a 
articulação entre o Ministério da Terra e 
Ambiente, Ministério Público, o SERNIC e 
as Alfândegas, que tem trazido resultados 
positivos na investigação criminal, par-
ticularmente no que se refere a recolha e 
análise de vestígios do crime, quer no local 
dos factos, quer aos objectos aprendidos. 

“Outro marco assinalável do bom 
desempenho do sector, e o cresci-
mento registado nas receitas das áreas 
de conservação, que passaram de 26.9 
milhões de meticais em 2012, para 181 
milhões no ano passado, traduzindo-
se no aumento do valor atribuído as 
comunidades que passou de 2.2 mil-
hões, para 8.7 em 2019, no âmbito da 
política de partilha dos 20% das recei-
tas do turismo baseado na natureza 
nas áreas de conservação”, apontou. 
Refira-se que as celebrações do 5 de 
Junho tiveram lugar na praia da Costa 
do Sol, na cidade de Maputo e conta-
ram com a presença o edil local, Eneas 
Comiche. (Redacção)

No país
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Este apoio destina-se a ajudar manter 
nos seus postos de trabalho 950 dos cerca 
de 1600 fiscais do sistema nacional das 
áreas de conservação, de modo a garantir 
a preservação da biodiversidade do país 
numa fase em que os impactos económi-
cos da pandemia da Covid-19 atingem 
seriamente o sector da conservação. 

No nosso país, os sectores mais af-
ectados com as medidas extremas que 
houve teve que adoptar para conter o 
alastramento das infecções com o novo 
Corona Vírus são os do turismo, da res-
tauração e a indústria hoteleira. De acor-
do com dados recentes, mais de 22.000 
pessoas que trabalham para entidades 
de recreação e turismo em Moçam-
bique perderam os seus empregos. 

No entanto, a redução de pessoal 
efectivo na linha da frente, não pode 
ser opção para o Sistema Nacional das 
Áreas de Conservação, onde a salva-
guarda dos bens naturais em protecção 
tem que ser permanente. Sem o corpo 
de fiscais, o abate de espécies faunísticas 
ameaçadas e o corte ilegal de madeiras 
preciosas pode voltar a subir a níveis 
ainda mais altos do que os que conhec-
emos num passado recente.

No sector público é improvável que 
se verifique esse desguarnecimento 
das Áreas de Conservação, uma vez 

Este mecanismo de financiamento, 
designado por Linha de Crédito de Co-
mercialização Agrícola (LCCA), reforçou 
a capacidade de comerciantes rurais 
permitindo que eles comprassem, junto 
de aproximadamente 45 mil famílias 
camponesas, um total de 26 mil tone-
ladas de produtos alimentares, com de-
staque para milho, feijões, amendoim e 
gergelim.

Um dos comerciantes é Carlos Afon-
so Corneta, de 56 anos de idade, comer-
ciante sediado na Vila sede de Namuno, 
em Cabo Delgado que, em 2019, 
beneficiou-se do crédito no valor de 
2.500.000 meticais, para comprar milho, 
gergelim, amendoim, castanha de 
caju e feijões, nos distritos de Namuno, 
Chiure, Montepuez, cidade de Pemba, 
Namialo, Nacala e Nampula, estas últi-
mas três, na província de Nampula.

“Estou nesta actividade há perto de 
30 anos e só com esta linha é que con-
segui expandir o meu negócio. Com 

O Conselho de Administração da 
BIOFUND aprovou na sua última 
sessão um plano de emergência 
no valor de cerca de três milhões 
de dólares para ajudar a mitigar os 
impactos económicos da Covid-19 
no sector da conservação. 

O sistema de crédito à comercial-
ização agrícola, implementado 
conjuntamente pelo Instituto de 
Cereais de Moçambique (ICM) e 
pela Gapi, há pouco mais de um 
ano, fez até agora financiamentos 
na ordem 100 milhões de meticais, 
através de 90 comerciantes rurais. 

BIOFUND assegura postos de 
trabalho de fiscais

ICM e Gapi dinamizam comercialização agrícola

que a maioria dos fiscais, guardas e 
agentes que aí prestam serviço são fun-
cionários do Estado ou trabalham com 
contratos que não podem ser sumari-
amente rescindidos - independente-
mente da situação de crise. 

O mesmo já não se pode dizer do 

o financiamento, fiz a rotação do meu 
negócio e consegui comercializar 850 
toneladas, que geraram uma receita 
bruta de cerca de 40 milhões de metic-
ais", contou orgulhoso, referindo ainda 
que “com o aumento da minha capa-
cidade, contratei 14 trabalhadores, den-
tre os quais sete jovens e três mulheres”.

Corneta vem beneficiando, tal como 
outros comerciantes, desde 2017, de 
capacitações em gestão de negócios 
e estabelecimento de parcerias na 
modalidade de coaching, numa acção 
da Gapi, em parceria com os Serviços 
Distritais de Actividades Económicas de 
Namuno. 

Fruto disso, construiu um imóvel co-
mercial acoplado a um armazém, com 
capacidade para armazenar cerca de 
500 toneladas, melhorou a sua gestão, 
que culminou com o registo predial.

A LCCA abrange também opera-
dores de âmbito industrial, sendo uma 
delas a Miruku Agro-Indústria, que opera 
actualmente duas linhas de processa-
mento de milho, nomeadamente a de 
produção de farinha de milho branca 
fortificada e produção de combinado de 
farinha e soja, para confecção de papas 
enriquecidas, também designada CSB.

A Miruku Agro-Indústria beneficiou 
de um financiamento no valor de 

país, representando aproximadamente 
14 milhões de hectares. Mais da metade 
dos fiscais do país são empregados pelo 
sector privado. Paradoxalmente, este 
sector não é geralmente contemplado 
nas medidas de mitigação dos impac-
tos económicos da Covid-19, pois as 

das de milho aos produtores, maioritari-
amente do sector familiar e, depois de 
processadas vendemos à volta de 160 
toneladas de farinha a alguns comer-
ciantes locais”, regozijou-se Chissungue 
Haje António, da direcção da empresa.

Mohamed Valá, Director Geral do ICM 
e Presidente do Comité Directivo da LCCA, 
mostrou-se satisfeito com o desempen-
ho da linha: “Esta linha é um exemplo de 
como podemos dinamizar a produção, 
empoderando os comerciantes". 

Este dirigente reconhece que os 
valores envolvidos ainda estão aquém 
das necessidades, mas  assumiu o com-
promisso de, entanto que ICM e MIC, 

sector privado onde a não entrada de 
nenhumas receitas pode determinar 
despedimentos de pessoal exceden-
tário ou suspensão temporária dos re-
spectivos contratos. 

Actualmente, o sector privado gere 
67% da área de protecção formal no 

2.500.000 meticais para a aquisição de 
matéria-prima, nomeadamente milho 
e soja. O crédito foi concedido por um 
período de 12 meses e, no passado 
dia 10 do corrente mês, o cliente fez a 
amortização completa da dívida. Com 
o financiamento a Miruku conseguiu 
adquirir no mercado parte da matéria-
prima (milho e soja), com o qual foi 
possível iniciar a operacionalização da 
produção na fábrica.

“Este financiamento impactou bas-
tante as nossas actividades, de tal modo 
que conseguimos devolver em um 
mês, que prevíamos fazê-lo em um 
ano. Adquirimos cerca de 200 tonela-

entidades responsáveis pela sua gestão, 
sendo de fins lucrativos não constituem 
prioridade na distribuição de fundos de 
emergência, não obstante a importân-
cia significativa das áreas que elas ad-
ministram, para as metas nacionais da 
conservação da biodiversidade.

O Plano de emergência que a BIO-
FUND acaba de adoptar comporta 
duas fases. A primeira, comporta a 
fase inicial de aplicação imediata, com 
a disponibilização de um fundo de 
apoio não reembolsável a operadores 
de conservação privados, para cobrir 
o pagamento de três a seis meses de 
salário aos fiscais. Um valor adicional 
será disponibilizado para cobrir os 
relativamente poucos fiscais das áreas 
actualmente cobertos pelas receitas 
da ANAC, que devido a crise são inexis-
tentes. A segunda fase, refere-se à con-
cessão de apoios reembolsáveis e não 
reembolsáveis para o pagamento de 
salários e outras formas de apoio às 
áreas de conservação como na fase 
1 – assim como também apoio às co-
munidades em áreas imediatamente 
limítrofes, que em resultado da crise da 
Covid-19 perderam algumas das suas 
receitas habituais.  

O valor total deste Fundo de 
Emergência poderá atingir os 3 milhões 
de dólares nos próximos 6 a 18 meses.

Refira-se que com estes apoios, a 
BIOFUND que canaliza para as áreas 
protegidas sob gestão do Estado vai de-
ixar de beneficiar cinco milhões de hect-
ares do território nacional para cerca de 
19 milhões de hectares. (Redacção)

continuarem a trabalhar e mobilizar re-
cursos, pois acredita que “este caminho, 
pode-nos levar a patamares mais altos 
de desenvolvimento rural, porque in-
duz à inclusão financeira, empodera as 
mulheres, os jovens e todo o ambiente 
local. Acreditamos que, nos próximos 
tempos, vamos contribuir para reduzir a 
pobreza, porque vamos trazer encaixe 
financeiro aos produtores, que têm na 
falta de mercado para a sua produção, o 
principal desafio. Temos que fazer com 
que o produtor seja capaz de produzir 
excedentes e passe a ganhar dinheiro 
com a sua actividade.”

Adolfo Muholove, PCE da Gapi, de-
staca o papel e importância das parce-
rias institucionais como uma base para 
programas, com impacto directo na 
vida e economia das famílias. Falando 
especificamente desta linha, Muholove 
destaca a sua multifuncionalidade: “A 
LCCA, além de conceder créditos, con-
templa programas de assistência técni-
ca com vista à criação e capacitação de 
operadores da comercialização agrícola 
e do agro-processamento de pequena 
e média dimensão, para que os mes-
mos possam melhorar e aperfeiçoar a 
gestão dos seus negócios, ter acesso a 
tecnologias mais adequadas e melhor 
acesso a serviços financeiros", referiu.

Nas Áreas de Conservação para mitigar impacto da Covid-19

Com grade impacto na economia de milhares de famílias



Público
Segunda-feira 15 de Maio de 2020

10

A cabotagem marítima, na 
vertente de transporte de carga, 
volta a interligar os portos na-
cionais após um longo período 
de paralisação, o que inaugura 
um novo capítulo no desenvolvi-
mento social e económico do 
nosso país.

O combate à pandemia do novo 
coronavírus no país exige a 
união de esforços de todos. É 
neste âmbito que, no quadro 
da sua Responsabilidade Social, 
a Vodacom, através da sua 
subsidiária – Vodafone M-Pesa 
SA – ofereceu recentemente um 
total de 30 mil kits sanitários de 
lavagem das mãos aos agentes 
M-Pesa, uma das medidas reco-
mendadas pelas autoridades de 
saúde para evitar a propagação 
da contaminação pela Covid-19.

O ressuscitar da cabotagem 
marítima

M-Pesa entra na luta contra Covid-19

cabotagem para que possa ser visto 
como alternativa aos outros mod-
elos de transporte de mercadoria. Mas 
congratulou-se pela abertura de várias 

Carlos Mesquita, disse esperar que o 
novo serviço venha a permitir o trans-
porte de matérias-primas entre as 
províncias do país, e apontou a indús-

Após longo período de paralisação

ECONOMIA

instituições que permitiram encontrar 
incentivos que permitem desenvolver 
a actividade de forma sustentável.

O ministro da Indústria e Comércio, 

trias de bebidas, com destaque para 
as cervejeiras como principais ben-
eficiários e por conseguinte espera ver 
uma redução no custo de transporte 
de mercadorias em valores entre 8 a 
10%, mas sobretudo que esta redução 
possa igualmente ser repassada para o 
consumidor final.

O Presidente da Confederação das 
Associações Económicas, Agostinho 
Vuma, diz que foi satisfeita uma das 
antigas exigências dos empresários 
moçambicanos, mas a luta agora é ga-
rantir que se consiga junto do Governo 
que seja criada uma entidade regula-
dora do transporte de carga para que 
não haja aplicação de preços abusivos.

O transporte por cabotagem, 
lembra-se, foi muito utilizado no Brasil 
na década de 1930 no transporte de 
carga a granel, tendo sido o principal 
modelo de transporte utilizado em 
Moçambique quando as malhas fer-
roviária e rodoviária apresentavam 
condições precárias. Aliás, vale ainda 
recordar que o grande momento da 
cabotagem em Moçambique acon-
teceu na década de 80, quando o país 
tinha 21 navios para essas operações 
e eram transportadas mais de 250 mil 
toneladas de diversos produtos.   

(Redacção)

A cerimónia de relançamento da 
cabotagem marítima foi dirigida pelo 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
que na ocasião anunciou um conjunto 
de facilidades que serão introduzidas de 
modo a tornar a actividade competitiva.

Doravante, as embarcações en-
volvidas nesta actividade beneficiam 
de 50 por cento de isenção das tarifas 
portuárias e está em perspectiva a in-
trodução do registo especial de navios 
estrangeiros para exercício da cabota-
gem marítima, incluindo a introdução 
do regime aduaneiro neste segmento.

Os estímulos incluem a redução em 
75 e 50 por cento das taxas de ajuda à 
navegação devidas ao Instituto Nacio-
nal de Hidrografia e Navegação e ao 
Instituto Nacional da Marinha, respec-
tivamente, referiu o estadista.

Numa fase inicial, a cabotagem 
marítima vai ser assegurada por dois 
navios da Sociedade Moçambicana 
de Cabotagem (SMC), entre os quais o 
“Greta”, atracado no Porto de Maputo, 
que conta com duas gruas de 60 tone-
ladas e uma capacidade de transportar 
260 contentores, que vai navegar em 
toda a extensão da costa de Moçam-
bique, escalando os portos de Maputo, 
Beira, Quelimane, Nacala e Pemba.

O segundo navio é denominado 
“Ylang”, com capacidade para 450 
toneladas de mercadoria e uma grua 
de 30 toneladas. A embarcação está 
certificada para aportar no cais do 
complexo industrial de processamen-
to de gás natural na baía de Afungi, na 
província de Cabo Delgado.

Dada a sua capacidade de trans-
porte de grandes volumes de mer-
cadorias, Filipe Nyusi espera que haja 
ganhos, em termos de escala, para 
as empresas e que isso tenha como 
resultado final a redução de preços 
de venda de diversos produtos aos 
consumidores, mas por outro lado 
entende que é “uma alternativa no 
quadro da cadeia de valor do agro-
negócio e no preenchimento de um 
vazio que se regista no fornecimento 
de bens alimentares entre províncias 
excedentárias versus deficitárias na 
equação oferta-procura. A economia 
de escala subjacente ao negócio per-
mite competitividade do agro-negó-
cio que acresce valor e cria emprego” 
acrescentou.

Já para Luís Archer de Carvalho, 
director-geral da Sociedade Moçam-
bicana de Cabotagem e representante 
do Grupo Peschaud em Moçambique, 
falando ao Público a partir da provín-
cia nortenha de Cabo Delgado, “este 
projecto revela o compromisso do 
Grupo Peschaud em contribuir para 
o desenvolvimento sustentável de 
Moçambique a médio e longo pra-
zos” e apresentou a regularidade do 
serviço e o preço aplicado como desa-
fios que se apresentam ao negócio da 

Neste sentido, todo o cliente, antes 
de efectuar qualquer transacção nos 
agentes M-Pesa, é convidado a lavar 
as mãos, e o mesmo procedimento 
é adoptado frequentemente pelo 
agente destes serviços. Para além 
dos utentes do M-Pesa, as estações 
de higienização das mãos através 
de água e sabão e/ou cloro alocadas 
pela Vodacom podem ser usadas por 
qualquer cidadão.

Para monitorar a adesão das pes-
soas ao uso destes equipamentos 
de higiene, o Presidente do Consel-
ho de Administração da Vodacom, 
Nuno Quelhas, acompanhado pelo 
Director-Geral da Vodafone M-Pesa, 
Gulamo Nabi, entre outros quadros 
da Vodacom e do M-Pesa, visitaram 
recentemente os pontos dos agentes 
M-Pesa no mercado de Xiquelene, na 
cidade de Maputo.

“Esta é uma maneira de sensibi-
lizarmos a sociedade em geral, em 
particular os agentes e compradores 
dos nossos serviços, no sentido de 
perceber o benefício de melhorarmos 
todo o contexto de saúde pública e de 

a estas medidas que nós sugerimos. 
Mas os nossos agentes têm feito um 
esforço muito grande na sensibilização 
das pessoas”.

De acordo com o Director-Geral da 
Vodafone M-Pesa Moçambique, Gu-
lamo Nabi, neste momento, o serviço 
M-Pesa conta com pouco mais de 33 
mil agentes activos no país.

“Para nós, disponibilizar 30 mil es-
tações de lavagem de mãos à escala 
nacional é um contributo tremendo 
para a implementação da directiva de 
higiene das mãos, que ajuda na pre-
venção da propagação da Covid-19”, 

higiene. Ao fazermos isso, acreditamos 
que reduzimos substancialmente o 
risco de passagem deste vírus que cir-
cula pelo mundo fora e aqui no nosso 
país”, destacou Nuno Quelhas, sobre a 
importância do apoio da Vodacom aos 
agentes M-Pesa.

Quelhas acrescentou que “uma das 
ilações que verificamos no terreno é 
que a maioria das pessoas está a aderir 
a esta campanha de sensibilização, 
contudo, existem sempre pessoas 
que estão com pressa e passam rapi-
damente por um local de compra e, 
nesse processo, acabam não aderindo 

anotou Nabi, falando dos esforços 
de investimento social da Vodacom, 
através do M-Pesa, no combate à pan-
demia do novo coronavírus.

Actualmente, perto de 4.4 milhões 
de clientes usam o serviço M-Pesa por 
mês,  uma base que a instituição pre-
tende continuar a alargar, através da 
criação de sinergias com todos opera-
dores de telefonia móvel no país e com 
o sistema financeiro na sua totalidade. 
Nos próximos tempos, a equipa M-Pesa 
gostaria de alargar o serviço de modo 
abranger os cerca de 15 milhões da 
população adulta nacional. (Redacção)
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A operacionalização da cabo-
tagem marítima constitui sem 
dúvidas um ganho para econo-
mia moçambicana. No entanto, 
a CTA defende um conjunto de 
reformas no regulamento da 
cabotagem, relacionadas com a 
criação de uma entidade regu-
ladora independente capaz de 
assegurar e monitorar o sector; a 
eliminação da taxa liberatória so-
bre o aluguer de navios, uma vez 
que, o país não dispõe ainda de 
embarcações próprias e com a 
simplificação de procedimentos 
alfandegários para a cabota-
gem, através da eliminação das 
inspeções quer físicas, quer não 
intrusiva, sendo estas poderão 
ser efectuadas em caso de ex-
trema suspeita e que a mesma, 
incida sob a mercadoria. 

O Governo aprovou, recentemente, o modelo de declaração 
periódica da taxa sobre os combustíveis, que vai permitir a recolha 
sistemática de informação sobre as operações de distribuição e 
consumo deste produto.

CTA advoga reformas no 
Regulamento

Quando a ordem impera 
nos combustíveis 

“Estas medidas vão permitir maior se-
gurança jurídica, porque anteriormente 
tínhamos situações em que dez pessoas 
poderiam constituir uma federação. Mas 
com este decreto resgatamos o regime 
em que as associações desportivas insti-
tuíam as federações”, explicou.

Ainda no domínio do desporto, foi 
aprovado o regulamento sobre os pro-
cedimentos de participação de missões 
desportivas nacionais em eventos inter-
nacionais e o acolhimento de eventos 
desportivos internacionais.

O documento visa uniformizar os 
procedimentos da participação, despe-
dida e recepção de missões desportivas 
nacionais, incluindo a actualização da in-
formação relativa a performance e resul-
tados das missões desportivas nacionais.

Trata-se de um dispositivo que vai 
responder às necessidades de infor-
mações estatísticas dos organismos 
desportivos regionais e internacionais, 
bem como de acolhimento de eventos 
internacionais e respectivas delegações. 
(Redacção)

todo o tráfego rodoviário, e constitui o 
principal eixo de ligação entre as regiões 
norte, centro e sul. 

A EN1 encontra-se sobre pressão na 
circulação de mercadorias e pessoas, 
pese embora o País apresente uma linha 
costeira estimada em cerca de 2700km, 
sobre a qual, um número considerado 
de principais cidades estejam localiza-
dos, como são os casos das cidades de 
Maputo, Beira, Quelimane, Angoche, Na-
cala, Pemba e Mocímboa da Praia. 

Nesse contexto, a cabotagem maríti-
ma é fundamental para o desenvolvi-

Da Cabotagem Marítima

A deliberação abre espaço para de-
terminar, com maior precisão, a matéria 
tributável e o apuramento do valor das 
taxas devidas, incluindo a consolidação 
de dados sobre as operações e movi-
mento de combustível na cadeia de co-
mercialização no território nacional.

De acordo o decreto n.º 56/2003, de 
24 de Dezembro, todo o combustível 
produzido, importado ou comercial-
izado no território nacional, está sujeito 
à tributação, que incide sobre os refina-
dores, importadores e distribuidores 
que produzam industrialmente ou que 
comercializam.

O imposto sobre combustíveis 
também é cobrado aos importadores 
individuais, pessoas singulares ou colec-
tivas, que introduzam combustível em 
território nacional, por via terrestre ou 
marítima, para uso próprio ou alheio.

Na mesma sessão, o Conselho de 
Ministros apreciou e aprovou alterações 
na Lei do Desporto, situação que vai re-
sultar em mudanças na constituição das 
federações desportivas.

mento do intermodalidade entre os 
meios de transporte sobretudo para a 

Estas reformas fazem parte das re-
comendações de um Estudo realizado 
pela CTA em 2014. Por isso, advoga 
também a introdução de reformas 
legais com vista a adequá-la às actuais 
necessidades do sector, adoptando a 
título de exemplo, o regime do duplo 
registo de embarcações, para que os 
navios estrangeiros que operam sob a 
égide de operadoras nacionais se pos-
sam beneficiar de algumas vantagens 
concedidas às embarcações nacionais, 
actualmente inexistentes. 

Defende, igualmente, a aprovação 
de alguns benefícios fiscais como seja, 
incentivos para os operadores nacio-
nais na importação de equipamento. 

Actualmente, no transporte 
rodoviário de carga, a principal infra-
estrutura usada é a Estrada Nacional 
Número 1 (EN1), que acolhe 46,05% de 

carga, o que representa um facto posi-
tivo em termos de redução dos níveis 

de degradação das vias, redução dos 
acidentes de viação, e os riscos inerentes 
a insegurança devido a tensão político 
militar na região centro país, bem como 
a insegurança devido aos ataques pelos 
insurgentes na Província de Cabo Del-
gado. 

Até ao momento, o contributo a 
cabotagem Marítima é muito reduzido 
e representa menos de 1% da carga 
transportada. 

Por isso, a para a CTA, a reactivação 
da cabotagem Marítima irá certamente 
contribuir para a minimização dos 
custos de transporte de carga entre 
as várias regiões do País e aumentar a 
ligação entre os centros de produção e 
centros de consumo, bem como a mel-
horia da competitividade dos produtos 
locais em relação aos bens importados. 

Uma análise das vantagens desta 
modalidade de transporte, mostra que 
o país poderá obter vários ganhos com 
a reactivação da Cabotagem Marítima, 
por tratar-se de uma modalidade que 
confere maior segurança, economias 
de escala, menor impacto ambiental 
e baixo nível de consumo de com-
bustível.

Nos últimos anos, o Porto da Beira 
vem registando um crescimento sig-
nificativo de carga contentorizada e 
não só, em resultado da agressiva es-
tratégia comercial que a CdM vem de-
senvolvendo nos mercados da região, 
bem como do contínuo investimento 

cais de acostagem, também têm sido 
determinantes para que navios de tip-
ologia Panamax e Post Panamax, com 
grande capacidade de carga escalem 
Beira com maior regularidade.

O aumento da frequência de navios 
de grande dimensão, propicia eco-

este corredor a sua rota natural, mais 
curta e de fácil acesso aos mercados 
internacionais.

O navio Post Panamax, Wide Juliet, 
propriedade da Mediterran Shiping 
Company, foi contruído em 2015. De 
referir que, nas últimas duas semanas, 

na  melhoria das acessibilidades ao 
porto, aquisição de modernos equipa-
mentos de manuseamento, expansão 
de áreas de armazenagem, introdução 
de novas tecnologias e sistemas para 
optimizar as operações, factores que 
concorrem para a melhoria do des-
empenho do porto, conferindo maior 
confiança aos clientes e utilizadores.

Os investimentos realizados na 
dragagem de aprofundamento do 
canal de acesso, bacia de manobras e 

nomias de escala e desafia a todos 
operadores da cadeia logística do cor-
redor – Operador Portuário, Caminhos 
de Ferro, Transportadores Rodoviários, 
Linhas de Navegação, Agentes Transi-
tários, Empresas de Logística -   a serem 
mais eficientes, competitivos e de rá-
pida resposta às necessidades dos cli-
entes. É sem dúvida, um momento de 
viragem, há muito esperado pelos op-
eradores logísticos e sobretudo pelos 
clientes e utilizadores que consideram 

o Porto da Beira também recebeu o 
navio panamax MSC Gina, com 260 
metros de comprimento e uma capa-
cidade de 4.056  contentores de carga.

A atracação regular deste tipo de 
navios, para além de conferir maior 
credibilidade ao porto, contribui de 
forma significativa para o crescimento 
e desenvolvimento de negócios nos 
mercados dos países da vasta região 
do hinterland servida pelo Corredor 
da Beira.

Atracou no último sábado, no Porto da Beira, o navio porta contentores Post Panamax,“Wide Juliet", com capacidade 
5.440 Teus de carga, 255 metros de comprimento e 37 metros de largura. Trata-se do navio com maior capacidade de 
carga que alguma vez demandou o Porto da Beira, facto que representa um marco histórico importante não só para a 
Cornelder de Moçambique, SA (CdM), mas também para todos os integrantes do Corredor Logístico da Beira.

Porta contentor escala Porto da Beira
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Matrículas para 2020
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, 
encarregados de educação e ao público em geral, que ainda tem vagas 
para matricular novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª 
classe por apenas 600,00 meticais. 

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sita na 
sede do bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinague 
ou contactar através dos telemóveis: 84 770 0298 ou 82 686 4465 ou 
ainda 87 123 2355.

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS, FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

O Sector de Transportes, consid-
erado âncora para a actividade 
económica, dada a sua transver-
salidade nas ligações entre os 
vários sectores, registou perdas 
em média de 83% nos últimos 3 
meses, representando prejuízos 
que ascendem os 7594 milhões 
de meticais. No mesmo período, 
cerca de 1200 postos de emprego 
foram suspensos, estando actual-
mente a metade da massa laboral 
deste sector em risco de perder os 
seus postos de trabalho. 

Sector dos transportes perdeu 
7 biliões de meticais

disponíveis nos autocarros, levaram a 
uma redução da capacidade de trans-
porte e consequentemente, a redução 
das receitas obtidas pelos operadores 
estimada em cerca de 85%, corre-
spondente a cerca de 3435 milhões de 
meticais. 

Os operadores de transporte 
rodoviário internacional de pas-
sageiros suspenderam actividades 
devido ao encerramento das fron-
teiras terrestres para passageiros, ob-
rigando cerca de 700 operadores a 
paralisar as suas actividades e perda de 
receitas em 100%, estimada em cerca 
de 56.4 milhões de meticais. Ainda 
decorrentes das limitações impostas 
pelo Decreto Presidencial 14/2020, na 
circulação interna de pessoas, os op-

eradores de transporte interprovincial 
registaram quedas nos volumes de 
negócios em cerca de 75%, o que rep-
resenta 3144 milhões de meticais. 

Os transportadores urbanos e inter-
urbanos têm adoptado estratégias 
de sobrevivência que incluem a rota-
tividade de realização das actividades 
entre os vários operadores de uma de-
terminada rota. Não obstante, o nível 
de perdas é avultado, cujas estimativas 
estão em cerca de 234.9 milhões de 
meticais em todo o país, o que repre-
senta uma perda de 75% da receita 

esperado nos últimos três meses. 
Ao contrário dos outros sectores, 

o ramo dos transportes têm uma 
tendência de não suspensão de con-
tratos de trabalho por parte dos em-
pregadores devido os problemas so-
ciais que esta medida poderá causar, 
no entanto, se a situação prevalecer, 
as empresas poderão ver-se forçadas 
a reestruturar os contractos com os 
seus trabalhadores para permitir que 
o fluxo de caixa actual possibilite o em-
pregar a cumprir as suas obrigações 
salariais. 

Apenas o ramo rodoviário de pas-
sageiros internacional é que encerrou 
as actividades devido ao encerramen-
to de fronteiras deixando mais de 500 
trabalhadores suspensos. 

De acordo com Faruque Assubuje, 
Vice-Presidente da Associação das 
Confederações Económicas de 
Moçambique (CTA) para o Pelouro dos 
Transportes, tal como os outros secto-
res, o de transporte foi severamente 
afectado pela Covid-19 em resultado 
do abrandamento da actividade nos 
outros sectores. A queda na procura 
doméstica e internacional que con-
duziu a queda nas importações e 
exportações está a afectar o ramo de 
transporte de carga. 

As medidas atinentes ao Estado de 
Emergência imposto pelo Decreto 
Presidencial 11/2020 de 30 de Março 
prorrogado através dos Decretos 
12/2020 de 29 de Abril e 14/2020 de 
28 de Março impõe condicionalismos 
a circulação de pessoas a nível interno 
e estabelece os critérios excepcionais 
para a realização de viagens interna-
cionais e circulação de bens.

Na área do transporte Rodoviário 
de Passageiros, por exemplo, os 
condicionalismos estabelecidos que 
envolveram a obrigatoriedade dos 
transportadores colectivos e semi-
colectivos de passageiros transportar 
na igualdade do número de lugares 

Nos últimos três meses por causa da Covid-19

O decreto do Estado de Emergência 
impõe a autorização, apenas, da carga 
e descarga de produtos alimentícios 
para o exterior. Internamente as mer-
cadorias podem circular desde que 
sejam respeitadas as regras de preven-
ção da propagação da Covid-19.

No entanto, a demora que se regista 
na fronteira do Ressano Garcia com 
a Âfrica do Sul e o encerramento da 
fronteira de Calombe faz com que a 
viagem leve cerca do dobro de tempo 
normal. Como consequência, os oper-
adores registam um aumento dos cus-

tos fixos e um acréscimo de USD 300 
(cerca de 20.8 mil meticais) por cada 
viagem para a fronteira alternativa.

“Este custo é suportado pelos op-
eradores logísticos na medida em que 
no âmbito dos concursos foi acordado 
que as empresas pagariam apenas 
USD 2200 (cerca de 152,988 meticais) 
por cada viagem”, disse Faruque As-
subuje. 

Só  na província de Sofala, indicou, 
“temos cerca de 272 empresas de 
transporte de carga que opera uma 
frota de 1686 camiões. No corredor 

da Beira, no geral os meses de Janeiro 
a Maio são os meses em que o nível 
de actividades nos corredores é baixo 
devido a renegociação de contratos 
e o restabelecimento do consumo/
procura normal depois do final do 
ano. Entretanto, devido a Covid-19, o 
volume de negócio em Maio esteve 
abaixo em cerca de 50%, o equivalente 
a 3.5 mil milhões de Meticais, quando 
comparado com o registado no mês 
de Maio do ano de 2019”. 

Para o Vice-Presidente da CTA, 
este impacto foi transmitido por dois 
meios, sendo o primeiro através da 
ruptura no fornecimento de carga 
para os países do hinterland que usam 
o corredor da Beira para transitar os 
seus produtos vindos da China e Índia 
(que estiveram em lockdown por um 
período considerável).

Noutro lado, a procura dos países do 
hinterland que usam o porto da Beira 
e os armazenistas nacionais reduziu 
porque muitas empresas suspend-
eram as suas actividades. 

Faruque Assubuje referiu igual-
mente que o encerramento das fron-
teiras teve impacto nos serviços de 
transporte aéreo internacional não 
essencial, numa perda de 100% do 
volume de negócios. A demanda por 
transporte aéreo de passageiros do-
méstico nível interno teve uma queda 
de 85%, o que fez com que o ramo de 
transporte aéreo registasse perdas na 
ordem de 87% do volume de negó-
cios, que corresponde a cerca de 658.7 
milhões de Meticais. E no transporte 
Marítimo, o volume de negócios na 
área de agenciamento registou uma 
redução na ordem de 30% para o seg-
mento de carga geral e chega a 48% 
para o segmento pesqueiro.  
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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)

europeus, entre os quais a Alemanha, 
Austrália, Polonia, França, Itália, Hol-
anda, Suíça, Inglaterra e Portugal e, por 
norte de África, que conheço como 
palma das mãos,

JP: Porquê é que nas suas músi-
cas canta em linga materna? 

(AM): (risos)… há muita gente 
que pregunta sobre isso, mas devo 

dizer que eu sou  natural da província 
de Gaza, por isso,  canto sempre em 
Changana, porque é a minha língua 
materna. Quero manter a marrabenta, 
porque a marrabenta é aquilo que me 
identifica, não só a mim, mas também 
a todos os moçambicanos. 

(JP): É sabido que para o sucesso 
de um músico é preciso que haja 
união de vários elementos. António 
Marcos trabalha sozinho ou tem 
alguns elementos que fazem parte 
do seu agrupamento?

(AM): Eu trabalho com os meus 
filhos, os meus netos e filhos dos out-
ros conterrâneos, nomeadamente; 
Bernardo Domingos, Sérgio Marcos e 
Joaquim, todos jovens. A minha ideia 
é semear uma nova semente para a 
nova geração. 

JP: Já no fim da nossa conversa. 
Qual é o apelo que deixa para os 
outros artistas?

(AM): O apelo que deixo para 
outros artistas é de que eles devem 
andar de cabeça erguida, sei que 
não é fácil, sobretudo no tempo que 
nos encontramos, as condições não 
são das melhores, por isso, todos os 
artistas devem ser persistentes de 
modo a alcançar o sucesso que eles 
almejam. Eu, em particular, estou 
a fazer a minha parte. Na próxima 
semana vou começar com um tra-
balho a nível da comunidade sobre 
mensagens de sensibilização sobre 
as mediadas de prevenção sobre a 
Covid-19. 

O músico moçambicano António 
Lodingue Matusse, mais conhe-
cido como António Marcos, que 
começou a sua carreira como 
pugilista no tempo colonial, é 
hoje uma referência musical a 
escala nacional. Promotor da 
marrabenta, António Marcos, 
revelou que para o alcance de 
um sucesso no mundo artístico, 
os músicos devem andar com 
cabeças erguidas. Acompanha a 
entrevista na íntegra. 

Músicos devem andar com 
cabeças erguidas

O gosto pela música começou aos 
oito anos, mas a minha mãe, Rosa 
Mugabe, não queria que eu fosse 
músico, cada vez que fazia uma gui-
tarra de lata de azeite a minha mãe 
partia, eu fazia outra guitarra, mas 
a minha mãe sempre partia. Mas 
graças à minha persistência a minha 
guitarra acabou por ser útil porque 
servia para espantar os macacos que 
se aproximavam da horta da família a 
procura de alimentos.

Mas tarde, a sorte bateu-me à porta. 
O tio Carlos Mugabe, que trabalhava 
nas minas da África do Sul ofereceu-
me uma viola em 1962. No ano se-
guinte, fui a Lourenço Marques (actual 
Maputo), e de lá entrei em contacto 
com os outros músicos.

Um deles, que me dava ânimo de 
fazer a música chamava-se Feliciano 
Benda. Esse homem descobriu-me 
quando eu trabalhava como um em-
pregado domestico. Foi-me ensinan-
do a tocar, mas sem eu me aperceber 
que ia ser um músico. Tocava aquilo 
por divertimento.

Mas tarde, um empresário que 
procurava novos talentos recrutou-
me e levou-me para os estúdios de 
gravação das produções Golo, onde 
gravei o meu primeiro disco single 
em vinil. 

Mais tarde, veio o Fernando Ferreira, 
das Produções 1001. Levou -me tam-
bém para gravar. É ai que começou 
a minha carreira musical e em 1970 
gravei o meu primeiro disco. Daí 
nunca mais parei. Em 2005, integrei o 
projecto Mabulu, do qual fui um dos 
fundadores. Já viajei por vários países 

ZAQUEU MASSALA                                   
Fotos:  Sansão Mazive

Jornal Público (JP): António Mar-
cos é o seu verdadeiro nome ou é 
um nome artístico? 

António Marcos (AM): Sim, o 
meu nome completo é António Mar-
cos Lodingue Matusse, sou natural 
de Xiconela, Gaza, nasci no dia 10 
de Junho de 1951. Só um músico 
moçambicano que me tornei famoso 
compondo e interpretando temas 
no género musical marrabenta, orig-
inário do sul do país. Gravei o meu 
primeiro disco em 1970. Durante a 
minha carreira já trabalhei com vários 
agrupamentos musicais. A minha 
carreira avançou sobremaneira nos 
últimos anos com a participação do 
projecto Mabulu, um grupo musical 
criando em 1990 juntando músicos 
de gerações e estilos diferentes da 
marrabenta. E é preciso sublinhar que 
não era fácil naquele tempo entrar no 
estúdio para gravar um disco.

JP: Que análise faz da música 
moçambicana?

(AM): Olha, a música moçambicana 
está em alta, ou seja, a música moçam-
bicano está a crescer, hoje temos mui-
tos jovens com talento que cantam 
muito bem, apesar de que maior parte 
das suas músicais não tem boa mensa-
gem, porque abordam coisas que não 
ajudam para a educação dos nossos 
filhos.

JP: É possível viver do trabalho 
musical em Moçambique?

(AM): É claro, eu vivo exclusiva-
mente da música, sou pai de oito filhos, 
tenho muitas profissões, sou mecâni-
co, pintor, cozinheiro, serralheiro, já 
fui pugilista, empregado doméstico, 
enfim, já desempenhei muitas coi-
sas, mas agora estou concentrado na 
música.

  
(JP): António Marcos começou 

a sua carreira como pugilista, mas 
hoje é reconhecido como um 
grande músico. Pode-nos falar um 
pouco da sua trajectória?

 (AM): (risos), muitos jornalistas me 
preguntam como é que fui parar na 
música enquanto fui pugilista entre 
1967 e 1980. Conquistei o título de 
campeão nacional. Eu batia dos 59 a 
64 quilos. Também foi empregado do-
méstico no tempo colonial.

- Defende António Marcos 

Para alcance de sucessos na carreira
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lavandaRIa
Laundry

EspEcializados Em 
todo tipo dE roupa: 
dos mais pEsados, lEvEs 
aos mais sEnsívEis

Fatos & 
vestIdos 
de noIva

Roupa em 
Cabedal & 
setIn

lençóIs & 
CobeRtoRes

tapetes & 
alCatIFas

Email; aline.lavandarias@gmail.com
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XIBAKELA XA BUD
Pancada Pública

Celso Correia, o homem que dirige o 
sector mais importante do país, o Ministério 
da Agricultura e Desenvolvimento Rural, é a 
nossa figura da semana, com direito exclu-
sivo para ocupar este espaço denominado 
Bons Exemplos.

Proveniente de uma família humilde, 
Correia nasceu há 42 anos e cedo ficou órfão, 
mas aos seis anos já lutava para ganhar a 
vida. Os pais tinham os estudos básicos e, 
talvez por isso, aplicaram todo o dinheiro 
que tinham na educação dos filhos. A mãe 
desenvolveu um negócio ligado à venda 
de computadores e é a partir daí que Celso, 
antes de ascender a cargos ministeriais, de-
senvolveu o mais importante grupo privado 
moçambicano, Insitec, com pouco mais de 
cinco mil empregados.

Agora, no Ministério da Agricultura, Cor-
reia pretende transformar 100 mil hectares 

do Vale de Limpopo na primeira Zona 
Económica Especial Agrícola do país, tendo já 
se comprometido a investir na próxima cam-
panha agrícola pouco mais de 600 milhões 
de Meticais para financiar o arranque do 
plano de reestruturação do sector.

Com a iniciativa, o governante diz que 
pretende acordar o “monstro adormecido”- 
Vale do Limpopo, que já foi uma referência 
de produção de hortícolas e arroz. A ideia do 
ministro Correia vem numa altura em que 
o país vive de produtos importados, não 
obstante dispor de grandes potencialidades, 
como a terra, para garantir a produção.

A concretiza-se a iniciativa do Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, o país 
estaria em melhores condições de alimentar 
o seu povo, neste momento estimado em 
cerca de 30 milhões de habitantes e com 
sobras para o mercado das exportações. 

BONS EXEMPLOS

Publicidade


