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Os seis réus, entre mandantes e 
executores, que assassinaram 
o jornalista Carlos Cardoso, no-
meadamente Aníbal dos Santos 
Júnior (Anibalzinho), Manuel dos 
Anjos Fernandes (Escurinho), Car-
los Rachide Cassamo, Momed Ab-
dul Satar (Nini), Vicente Ramaya 
e Ayob Abdul Satar, julgados e 
condenados pelo Tribunal Judi-
cial da Cidade de Maputo (TJCM), 
estão a conhecer um fim trágico. 
O mesmo aconteceu com outros 
dois arguidos que respondiam 
em processo autónomo, nome-
adamente Candida Cossa e Ny-
impine Chissano, que morreram 
em circunstâncias estranhadas, 
atribuídas à doença. 

Num contexto em que o país 
atravessa momentos difíceis, mar-
cados pela progressiva evolução 
da Covid-19, e com Estado de 
Calamidade Pública e o Alerta 
Vermelho Activado, os hospitais 
e clínicas privadas transformam o 
acesso à saúde em um “autêntico 
negócio”, onde os doentes, prin-
cipalmente os da nomenclatura 
política, económica e social, apa-
recem como principais vítimas, 
perante a complacência das auto-
ridades. Por exemplo, fontes bem 
colocadas falaram ao Jornal PÚ-
BLICO das cobranças milionárias 
feitas aos doentes com Covid-19 
pelo Hospital Privado de Maputo, 
onde, embora não existam vaci-
nas ou medicamentos específicos, 
as taxas variam de 390 mil a três 
milhões de meticais, destinados 
somente a custos relacionados 
com o isolamento e material de 
protecção. 

A Procuradoria-Geral da República (PGR), instituição dirigida pela magistrada, Beatriz Buchili, acaba de an-
unciar a abertura de um processo-crime na Procuradoria Provincial da República-Maputo, depois que tomou 
conhecimento, através da denúncia de familiares da vítima e dos órgãos de comunicação social, de um caso 
envolvendo a violação sexual de uma menor de 13 anos, ocorrido no Bairro da Machava, na Matola, no dia 12 
de Setembro passado.

Fim trágico de assassinos 
de Carlos Cardoso

Covid-19 vira negócio 
no Hospital Privado de Maputo

PGR confirma violação de menor 

“Carlos Cardoso”.
Ainda no mesmo ano, morreu por 

doença, Terezinha Mendonça, mãe 
de Anibalzinho, que durante o julga-
mento foi ouvida como declarante. 
Mas a sequência dos acontecimentos 
trágicos contra os assassinos de Carlos 
Cardoso não findou. No dia 21 de Fe-
vereiro de 2014, foi assassinado a tiro, 
em Maputo, Vicente Ramaya, cerca de 
um ano depois de ter saído da cadeia, 
em regime de liberdade condicional. 
Ramaya foi assassinado à queima-rou-
pa quando se dirigia a uma mesquita. 
Também no mesmo ano, Ayob Satar, 
irmão mais velho de Nini Satar foi as-

sassinado a tiro em Karachi, Paquistão, 
por dois indivíduos que se faziam 
transportar numa moto.

Ayob Satar, irmão mais velho de 
Nini Satar, ambos réus do Caso Car-
doso, cumpria pena em liberdade 
condicional pelo seu envolvimento na 
morte do jornalista Carlos Cardoso.

Dos três mandantes julgados e 
condenados a penas de prisão maior, 
pelo tribunal presidido pelo juiz e 
ex-Procurador-Geral da República, 
Augusto Paulino, apenas Anibalzinho 
e Nini Satar continuam na Cadeia de 
Máxima Segurança da Machava, vul-
go BO, este último, desde 2018, depois 
de capturado na Tailândia, onde se en-
contrava desde 2014, quando deixou 
o País, mesmo estando em liberdade 
condicional.

Anibalzinho é o único que nunca 
gozou de liberdade condicional, 
situação agravada pelo facto de ter 
perpetrado fuga por duas vezes, não 
reunindo, por isso, condições para que 
beneficie de liberdade condicional.

“A cadeia destruiu-me”
Em entrevista exclusiva ao canal 

Fred Jossias Show, exibida em Fever-
eiro último, Manuel dos Anjos Fer-
nandes, (Escurinho), assumiu que está 

destruído por causa dos 13 anos que 
ficou na cadeia e aconselha os out-
ros a não enveredarem pelo mesmo 
caminho, o crime.

A atravessar um momento difícil 
na sua vida, por causa da cegueira e 
tuberculose de que padece, Manuel 
Escurinho relata que, quando anda 
pelas ruas do bairro Zona Verde, onde 
reside, tem sofrido estigma social.

“Algumas pessoas quando me vêm 
a andar na rua riem-se de mim, out-
ras dizem que é bom porque estou 
a pagar pelo crime que cometi. Di-
zem ainda que estou a morrer”, relata 
Escurinho, visivelmente debilitado.

Fluente em língua portuguesa, diz 
estar arrependido pelo crime e pede 
ajuda. “Primeiro peço perdão a todos 
moçambicanos por aquilo que acon-
teceu, segundo, peço ajuda para ultra-
passar este momento difícil que estou 
a passar”, disse aos microfones do Fred 

Jossias Show.
Na mesma entrevista, sem reivin-

dicar inocência, conta que entrou no 
mundo do crime pelas mãos do seu 
amigo e ex-patrão, Anibalzinho. “Nesse 
dia, Anibalzinho levou-me por volta das 
14horas para almoçar na Feira Popular e 
lá disse-me que tinha uma bolada para 
mim, que consistia em calar a boca de 
um gajo”, recorda-se Escurinho.

Na operação que acabou com a 
vida do jornalista Carlos Cardoso, refere 
que a sua missão era de ajudar Ani-
balzinho na condução do carro, caso 
fosse necessário e diz ter recebido 500 
milhões de meticais da antiga família, 
hoje 500 mil meticais, que foram de-
positados na sua conta bancária pela 
família do seu antigo patrão.

Com os 500 mil meticais, Escurinho 
comprou uma viatura de marca Vw 
Jeta. Já o seu patrão, Anibalzinho, 
comprou com o dinheiro facturado do 
crime, uma BMW vermelha.

Revelou ainda que não sabia que 
a pessoa que iam calar a boca era o 
jornalista Carlos Cardoso. “Só fiquei 
a saber de que se tratava do grande 
jornalista depois que Anibalzinho 
mostrou-me a fotografia. Eu já não 
tinha nada a fazer”, disse acrescentan-
do que a arma usada no crime estava 
com Carlos Rachid, a pessoa que disp-
arou cerca de 10 tiros fatais. 

“Depois de algum tempo, Anibal-
zinho veio ter comigo para me dizer 
que podemos sair de Maputo para 
África de Sul porque as coisas estão a 
aquecer e as autoridades poderiam 
desconfiar da viatura que comprei. 
Perguntei a ele, afinal não estávamos 
protegidos pelo patrão grande, ele re-
spondeu que devemos sair”, relata.

Sobre a sua passagem pela cadeia, 
fez saber que viveu mais de seis anos 
numa cela isolada e sob vigilância dos 
agentes da Casa Militar, Força de Inter-
venção Rápida e Polícia de Protecção. 

“Só nos tiravam a esta hora da noite, 
22horas, para apanharmos o banho 
solar. Por isso, dificilmente entrávamos 
em contacto entre nós. Mas depois de 
muitas reclamações dos nossos advo-
gados, passaram a nos tirar de dia. Se 
não morri é porque fui forte”, referiu 
Escurinho.

Disse ainda que nunca participou 
em reuniões preparatórias nem con-
hecia os outros co-réus, aludindo que, 
só quando ficou detido é que passou a 
conhecer um por um.

isolamento e cuidados intensivos. 
Esse valor, de acordo com as mesmas 
fontes, não chegou a satisfazer o trata-
mento, no entanto, o filho do general 
Alberto Chipande já está fora de peri-
go. A mesma sorte teve Faizal Sidat, 
presidente da Federação Moçambi-
cana de Futebol (FMF) que teve de de-
sembolsar 400 mil meticais por apenas 
três dias de isolamento naquele hospi-
tal. Para além destes, Rafik Sidat, irmão 
mais velho do Presidente da FMF tam-
bém não escapou  à doença, tendo 

estado igualmente internado no Hos-
pital Privado de Maputo. Rafik Sidat, 
segundo informações que tivemos 
acesso, teria desembolsado 700 mil 
meticais para isolamento. 

O oportunismo do Hospital Privado 

de Maputo não para por aqui. O fa-
miliar que pretende visitar um doente 
internado é cobrado um valor de 9 mil 
meticais e um outro custo adicional 
de 8.5 mil meticais só para isolamento 
e 25 mil meticais, para estar em sala 
especial. Além disso, o paciente, para 
ter acesso a roupa descartável, deve 
pagar 2000 meticais por dia. 

Entretanto, o contacto com os 
médicos e funcionários não é per-
mitido aos doentes. As comidas são 
confeccionadas por uma empresa 
designada Sagas Catering, empresa 
pertencente a uma financeira daquele 
Hospital, de nome Faziela Madamo, de 
nacionalidade sul-africana, residente 
em Maputo.

Por isso, à reportagem do Público, 
as fontes consideram exagerados os 
valores cobrados a doentes interna-
dos pelo Hospital Privado de Maputo, 
tendo em conta que até à data, a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) diz 
não existirem vacinas ou medicamen-

tos específicos para a Covid-19. Estão a 
ser investigados possíveis tratamentos, 
que estão a ser testados através de en-
saios clínicos. 

Referem ainda que, com esta práti-
ca, o Hospital Privado de Maputo está 
a transformar o acesso à saúde em 
comércio, tal como acontece nos res-
taurantes, lojas e noutros estabeleci-
mentos comerciais.

MUTISMO NA MISAU E NO 
HOSPITAL 

Na tarde da última Sexta-feira, 2 
de Outubro, a reportagem do jornal 
PÚBLICO entrou em contacto com o 
MISAU, por via do assessor de gabinete 
de Imprensa, Nelson Belarmino, com o 
objectivo de saber, até que ponto o Es-
tado fiscaliza as actividades das clínicas 
e hospitais privados, principalmente, se 
tinha conhecimento ou não dos altos 
valores cobrados aos doentes da Co-
vid-19 no Hospital Privado de Maputo?  

Alegadamente, para permitir uma 
maior articulação, o MISAU solicitou o 
envio das questões por escrito, o que 
foi feito pelo Jornal, mas até ao fecho da 
presente edição, as mesmas questões 
não tinham sido respondidas.

Ainda para colher a versão dos 
factos, o Jornal contactou, insistentes 
vezes, a direcção do Hospital Privado 
de Maputo, sem sucesso. No local, a 
equipa do Jornal foi informada que 
“nenhum membro da direcção estava 
presente”. O jornal voltou a tentar es-
tabelecer contacto telefónico com a 
direcção daquele hospital, e nenhum 

foi atendido. Ainda no princípio da 
tarde do último sábado, o jornal tele-
fonou de forma insistente para os três 
números, mas ninguém atendeu. 

CONTORNO AOS TESTES DA 
COVID-19

O decreto 79/2020, de 4 de Setem-
bro, que declara a situação de calami-
dade pública e activa o alerta vermelho, 
recomenda testes da Covid-19, feitos 
nas últimas 72 horas, antes da partida 
ou entrada no território nacional.

A mesma medida é aplicável aos 
cidadãos nacionais que queiram viajar 
para a África do Sul. Para além desta 
medida, já se encontram, nos postos 
de travessia, equipas de saúde respon-
sáveis pela verificação dos testes, para 
os viajantes que entram em Moçam-
bique. Paradoxalmente, só são aceites 
testes realizados em hospitais e clínicas 
privadas, cujos valores variam de 3, 800 
a 6000 meticais.

O custo do teste de Covid-19 para 
efeitos de viagem, quando realizado 
na clínica da Sommerschield, é de 
6000 meticais e o resultado é obtido 
cinco dias depois; 5,980 meticais no 
Instituto de Coração (ICOR) e 72 horas 
para se obter resultados. Na Clinicare o 
teste custa 5500 meticais e o resultado 
é obtido durante os dias úteis, enquan-
to no Hospital Privado de Maputo, é 
obtido ao custo de 3800 meticais e o 
resultado sai em 48 horas.

O PÚBLICO sabe que devido aos 
elevados custos dos testes, as pessoas 
estão a contornar esta exigência e 
deslocam-se directamente à fronteira, 
onde negoceiam a travessia por mil ou 
dois mil meticais.

Carlos Cardoso, que se destacou na 
investigação em áreas económicas e 
políticas, foi assassinado a tiro dentro 
do seu automóvel, a 22 de Novembro 
de 2000, a poucos metros do jornal de 
que era proprietário e editor, “O Meti-
cal”, de onde acabava de sair, depois de 
um dia de trabalho.

Em conexão com o crime, Aníbal 
dos Santos Júnior, vulgo Anibalzinho, 
julgado à revelia e considerado o ‘cére-
bro’ e principal autor material do crime, 
foi condenado à pena máxima de 24 
anos de prisão maior. A mesma pena foi 
aplicada a Manuel dos Anjos Fernandes 
(Escurinho), a Carlos Rachide Cassamo e 
a Momed Abdul Satar (Nini)

Vicente Ramaya, ex-gerente do 
balcão do antigo BCM, o banco onde 
se verificou o desfalque que estava a 
ser investigado por Carlos Cardoso, foi 
também. Ayob Abdul Satar foi conde-
nado a 10 anos de prisão.

Durante o julgamento, os três incrim-
inados acusaram Nyimpine Chissano, 
o primogénito do ex-Presidente da 
República, Joaquim Chissano, de ser o 
verdadeiro mandante do assassínio do 
jornalista, alegação que Nyimpine Chis-
sano sempre negou, em vida.

Escurinho, Carlitos Rachide (Calu) e 
Nini Satar, apontaram Nyimpine como 
mandante do crime e como a pessoa 
que ordenou os pagamentos a Aníbal 
dos Santos Júnior, alegadamente o 
«cérebro» da operação que culminou 
com o assassinato do jornalista. 

Em Novembro de 2007, Nyimpine 
Chissano, viria a morrer aos 37 anos de 
idade, por problemas cardíacos, na sua 
residência, em Maputo. 

Em 2010, morria também em 
Maputo, Cândida Cossa, também ar-
guida, no processo autónomo do caso 

ANSELMO SENGO                                       
Fotos: Sansão Mazive   &  Arquivo                                                                       

Inaugurado em 2012, pelo antigo 
Presidente da República (PR), Arman-
do Guebuza, o Hospital Privado de 
Maputo, com um custo de 38 milhões 
de dólares americanos, é acusado de 
transformar os cuidados de saúde, 
principalmente o isolamento de doen-
tes com Covid-19, em comércio alta-
mente lucrativo.

Dados na posse deste semanário, 
indicam que, desde a eclosão da pan-
demia no país e a decretação do Es-
tado de emergência em Março último, 
este hospital, pertencente à compan-
hia sul-africana Lenmed Health (Saúde 
Lenmed), com 60 porcento do capital, 
e a um grupo moçambicano INVAL-
CO, com 40 porcento, reservou todas 
105 camas que possue, somente para 
os doentes da Covid-19. 

Os outros serviços e patologias 
deixaram de ser dados atenção, sem 
prévia justificação, facto que tem gera-
do uma onda de indignação social. 

Com efeito, uma as figuras da no-
menclatura económica, política e so-
cial, que esteve internada e viu-se ob-
rigada a desembolsar três milhões de 
meticais só para isolamento e material 
de protecção, é o proprietário da Ferra-
gem Chopal, Mohamed Sisudo Jamal, 
com uma rede enorme de ferragens, 
na cidade e província de Maputo. Este 
teria dado entrada àquele Hospital 
Privado de Maputo na manhã do dia 
23 de Setembro último, na sequência 
de uma infecção da Covid-19, apre-
sentando-se em estado grave. Para 
além de Mohamed, a reportagem do 
PÚBLICO sabe que entraram, no mes-
mo dia, mais de 20 infectados, sendo, 
maioritariamente, cidadãos de altas 
posses financeiras.

Segundo fontes baseadas no Hos-
pital Privado de Maputo, a entrada 
destes doentes neste hospital é acom-
panhada pelo pagamento de 390 
mil meticais não reembolsáveis, valor 
que não chega cobrir as despesas até 
ao último dia de isolamento. Alberto 
Chipande Júnior, esteve de baixa no 
mês passado, neste hospital, e teve 
de pagar três milhões de meticais por 

Segundo comunicado da PGR, dis-
tribuído na manhã do último sábado, à 
luz das denúncias, foi instaurado o pro-
cesso-crime registado sob o número nº 
786/1001/P/20 na Procuradoria Provin-
cial da República-Maputo, ao abrigo do 
qual, foram realizadas diligências pre-
liminares, no dia 1 de Outubro corrente, 
onde ficou promovida a validação e 
manutenção da prisão dos arguidos 
Idílio José Moreira, Jusidino Leonardo 
Chambisse, Shelton Vanildo Arlindo 
Cumbe, Edmilson dos Santos, Leia An-
tónio Cumbane, Cláudio Júlio Mateus 

e Charles Muaie, por suspeita de prática 
dos tipos legais de crime de violação; 
ministração de substânciaS nocivas à 
saúde; corrupção de menores; utiliza-
ção de menores na pornografia.

A nota da PGR diz ainda que o 
processo está em fase de instrução 
preparatória, de modo a se esclarecer 
os factos e se responsabilizar os infrac-
tores. Outrossim, a Procuradora-Geral 
da República recebeu uma participa-
ção por parte da sociedade civil, sobre 
uma alegada tentativa de obstrução 
do processo, tendo esta remetido o 

caso ao Conselho Superior da Magis-
tratura do Ministério Público, órgão de 
gestão e disciplina dos magistrados e, 
ainda, ao SERNIC para a averiguação 
dos factos denunciados.

Nestes termos, continua a nota da 
PGR, o Ministério Público apela a to-
dos os cidadãos para procederem a 
denúncia de actos criminais de que 
tenham conhecimento, incluindo os 
semelhantes a este, à Procuradoria 
mais próxima, pelos meios formais de 
denúncia ou outras autoridades com-
petentes. (Redacção)

Manuel Escurinho

Parte dos integrantes no assassinato do Jornalista Carlos Cardoso. Destes exclui-se Nhimpine Chissano que foi absolvido

Mesmo sem vacina ou medicamentos

- Doentes cobrados valores que variam de 300 mil a 3 milhões de meticais, só para isolamento;
- Viajantes contornam testes nas clínicas privadas e negoceiam travessia nas fronteiras.

E instaura processo-crime que culmina com a recolha dos implicados

Carlos Cardoso, assassinado Cândida Cossa

Nhimpine Chissano

Feizal Sidat

Rafique Sidat

Vista parcial do Hospital Privado de Maputo

Teste de COVID-19 
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Uma carreira brilhante no panora-
ma futebolístico nacional, iniciada 
aos 7 anos de idade, pelo ex-guar-
da-redes, João Rafael Kampango, 
mais conhecido por Kampango, 
foi trocada pelo trabalho de Assis-
tente de Vendas nas “oficinas” da 
Mahindra, em Maputo. Para trás 
ficam os 33 anos de um trilho feito 
com muito sacrifício, recordando o 
jogo que se realizou em Marrakech, 
a quarta maior cidade do Marrocos, 
onde Kampango afirma ter sido 
mal-entendido, mas sublinha que 
tudo entrega na mão de Deus que, 
um dia, proverá a verdade para o 
conhecimento de todos. A Mahin-
dra, empresa para a qual trabalha 
o ex-futebolista moçambicano, 
é integrante de uma holding in-
donésia, voltada ao mercado de au-
tomóveis desta marca, já presente 
em Moçambique, através do seu 
parceiro local, MHL AUTO, SA.

Kampango engrenado na Mahindra

moçambicano. É desta feita que, na 
perspectiva de recordar os antigos 
desportistas, o Público elegeu esta se-
mana o ex-guarda-redes Kampango, 
originário de Lichinga, a capital pro-
vincial do Niassa, para não só explanar 
um pouco sobre a sua carreira, mas 
também sondar a sua nova ocupação 
para o gáudio dos seus adeptos.

O grande futebolista, Kampango, 
que chegou a jogar no Tersana do 
Egipto, está hoje a trabalhar na MHL 
AUTO, SA, um distribuidor oficial em 
Moçambique dos produtos da Ma-

hindra, entre acessórios e automóveis, 
na Av. Angola (número 3016), cidade 
de Maputo, onde o grupo, alegando 
pretender aproximar mais a marca dos 
seus clientes, oferecendo maior como-
didade e qualidade de serviços abriu, 
nesta urbe, ao longo do ano passado, 
mais um Stand, na Av. 25 de Setembro. 

De 45 anos de idade, 33 dos quais, 
dedicados ao futebol, onde se iniciou 
aos 7 anos de idade, como guarda-
redes do Clube Madjedje de Nampula, 
Kampango, em conversa com a eq-
uipa deste semanário, confirmou 

- Uma carreira futebolística iniciada aos 7 anos de idade no Clube Madjedje de Nampula, trocada pelo trabalho de Assistente de Vendas 
- Para trás, ficam 33 anos de um trilho feito com muito sacrifício. 
- Explicando-se ao Público, o ex-desportista esclarece que, quando abandonou o futebol, precisava fazer alguma coisa para sustentar a sua família, para não ter que esperar que os outros o façam por ele. 

O nome do mandante do aten-
tado contra a vida do político, 
empresário e activista, Agostin-
ho Vuma, actual presidente da 
Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), ocorrido a 11 de Julho 
passado, na baixa da cidade de 
Maputo, poderá ser conhecido 
dentro em breve. Para o efeito, 
Agostinho Vuma participou 
última quarta-feira, logo à seguir 
à conferência de imprensa que 
anunciou a retoma à actividade 
plena, numa diligência dirigida 
pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR) com objectivo 
de reconhecer o rosto do seu ati-
rador, onde se concluiu, depois de 
audição de Vuma que, apesar do 
atirador, identificado por Salimo, 
ter revelado ligações com três 
figuras bem conhecidas na praça, 
somente uma é que pode ter sido 
o mandante daquele homicídio 
qualificado frustrado. 

Descoberto mandante do atentado contra Vuma
Depois da audição da vítima na PGR Depois de abandonar futebol nacional

- “Continuarei um soldado destemido contra todos os actos que atentam contra a boa convivência social entre os moçambicanos,” garante a vítima.

Costa do Sol, como basquetebolista. 
Coincidência ou não, acredita-se, a jo-
vem, para seguir a carreira desportiva, 
pode ter-se inspirado no pai que, mui-
to deu pelo desporto nacional.

EX-DESPORTISTA SOSSEGA 
ADEPTOS

Noutra variante, o ex-desportista, 
evidenciando algum peso de con-
sciência por ter abandonado os seus 
adeptos, expressou palavras de apreço 
na tentativa de sossega-los, explican-
do que, quando abandonou o futebol, 
precisava de fazer alguma coisa para 
sustentar a sua família, para não espe-
rar que as outras pessoas o façam por 
ele e, por isso, acabou engrenando na 
Mahindra, como Assistente de Vendas, 
num país onde as oportunidades de 
emprego são escassas, devido à exigu-
idade de postos de trabalho. 

Na verdade, em 33 anos de carreira, 
obviamente, o ex-guarda-redes fez mui-
to pelo desporto moçambicano, antes 
de engrenar na Mahindra, recordando-
se de passagem a sua convocação (em 
49 vezes), para defender a Seleção Nacio-
nal, vulgo Mambas, entre 2010 e 2012, 

tendo atingido o apogeu da sua fama 
na Copa das Nações Africanas, em 2010,  
a principal competição de futebol entre 
seleções do continente africano, evento 
que, de forma positiva, o futebolista afir-
ma que lhe marcou muito. 

Mas também há pontos negativos 
que lhe marcaram, recordando-se do 
jogo que se realizou em Marrakech, 
conhecida como a “cidade vermelha” e 
quarta maior cidade do Marrocos. Du-
rante o Jogo, a fonte afirma ter havido 
mal-entendido entre as pessoas que, 
entretanto, não quiseram se abrir com 
ele, afirmando que, apesar de tudo, 
prefere deixar tudo nas mãos de Deus 
e que a verdade um dia virá de cima.

Esta afirmação aguçou mais a cu-
riosidade da equipa do Jornal que, 
querendo ter mais detalhes, apelou 
ao antigo futebolista para que fosse 
mais directo ao assunto, tendo este se 
escusado a oferecer mais pormenores. 
Aliás, no lugar de responder à inqui-
etação, Kampango saltou para fora do 
debate, remetendo a equipa do Jornal 
a outros desportistas. “Esta pergunta 
acho que Simão e Dominguez é que 
devem responder e não eu”, distan-
ciou-se o antigo desportista. 

Kampango, ao não responder à per-
gunta, remetendo-a a Simão e Domin-
guez, pode ter as suas razões, não ob-
stante ter optado pela sua omissão.

Mas o que pode estar a acontecer, já 
se pode imaginar. É que, numa equipa 
de futebol, encontram-se desculpas 
para todos, menos para os guarda-
redes: os avançados, por que a bola 
bateu na trave; os médios por falta 
de visão de jogo; os defesas por má 
colocação no terreno... Mas os guarda-
redes, por ocuparem um posto-chave, 
vivem “no fio da navalha”, pelo que 
não lhes é permitida qualquer falha, 
sob pena de serem chamados de 
“frangueiros”, como escreveu, uma vez, 
o jornalista Renato Caldeira.

Um dos atletas mais altos do torneio, 
Kampango, foi também o jogador mais 
pesado da competição que, mesmo 
assim, é lembrado por um lance que 
rendeu um golo para o Benin, ao se 
antecipar ao meio-campista, Djiman 
Koukou. Kampango deu cambalhota 
e perdeu a bola, uma atitude que o tor-
nou esvaziado, não tendo, na sequên-
cia disso, conseguido evitar a elimina-
ção de Moçambique na primeira fase 
da CAN, uma dor no pescoço.

Assistente de Vendas”, disse, ajuntando 
que “aqui na Recepção recebo viaturas 
e faço entrega aos clientes e faço co-
branças para a empresa”.

Kampango diz ainda estar feliz com 
o seu novo trabalho e acredita estar no 
caminho certo. Contudo, incentiva os 
mais novos a seguirem o exemplo de 
muitos desportistas como ele que con-
seguiram se afirmar no país e içaram 
a bandeira nacional além-fronteiras, 
através do desporto nas suas diversas 
modalidades em que se desponta em 
primeiríssimo lugar, o futebol.

FILHO DE PEIXE SABE NADAR

Geralmente, usamos e abusamos 
da expressão “Filho de peixe sabe na-
dar”, quando, com orgulho, constata-
mos que os nossos filhos herdaram 
as nossas qualidades. Isso assiste-se 
em muitas famílias, incluindo a família 
Kampango.

O que acontece é que Kampango, 
embora os seus progenitores não se-
jam desportistas, é pai de quatro filhos, 
uma das quais, identificada por Chel-
sea Rafael que, por sinal, está a seguir 
o seu trilho, estando agora a jogar no 

que, entra para Mahindra, como 
Assistente de Venda, depois de aban-
donar o desporto, em 2015. 

Mas não é só no Madjedje de Nam-
pula onde este jogou, tendo passado, 
cinco anos depois do início da sua 
carreia, concretamente, quando tinha 
apenas 12 anos de idade, para o Clube 
Madjedje de Maputo e, mais tarde, 
para o Ferroviário de Maputo, onde 
não ficou muito tempo, tendo nova-
mente regressado ao Madjedje.

Na entrevista, que desenrolou no 
seu posto de trabalho, em Maputo, o 
ex-futebolista começou por agradecer 
a todos que sempre estiveram do 
seu lado, incluindo a sua família que 
o apoiou bastante durante o seu per-
curso, como desportista. Entretanto, 
“hoje, já não sou desportista, porque, 
na verdade, eu abandei o futebol em 
2015, altura em que, me engrenei na 
Mahindra”, disse, acrescentando que, 
“apesar de ter abandonado o despor-
to moçambicano, nada se acrescenta 
ao meu nome”, elucidando que “Kam-
pango foi sempre Kampango”.

“Neste momento, abandonei o fute-
bol para trabalhar nesta empresa, onde 
me encontro afecto à Recepção como 

Informações em poder do PÚBLICO 
indicam que por volta das 16 horas e 
30 minutos do dia 30 de Setembro, 
Agostinho Vuma teria sido ouvido 
por magistrados do Ministério Público 
(MP). No entanto, não se sabe ao certo 
se a Assembleia da República teria ou 
não autorizado a audição do deputa-
do, embora com mandato suspenso. 
E para aferir esta informação, o Público 
deslocou-se, na tarde da última sexta-
feira, ao Gabinete da Presidente da 
Assembleia da República, mas sem 
sucesso, porque a comissão perman-
ente encontrava-se reunida.

Ora, fontes próximas ao processo, infor-

maram ao Jornal PÚBLICO que a audição 
ocorreu logo após à realização da diligên-
cia de reconhecimento do rosto do autor 
dos disparos que tentaram acabar com 
a sua vida, a 11 de Julho, quando saía do 
seu escritório, localizado na avenida Josina 
Machel, na baixa de Maputo.

O atirador, identificado por Sa-
limo, encontra-se detido na cadeia 
de máxima segurança da Machava, 
vulgo BO, desde o dia 13 de Julho, isto 
é, dois dias depois do crime. Além da 
vítima, a nossa reportagem sabe que 
os magistrados do Ministério Público 
já ouviram também em declarações 
duas senhoras, uma delas identificada, 
nos autos, por Yara Cossa.

As diligências realizadas, primeiro 
pela Sernic e agora pela Procuradoria-

geral da República, permitiram iden-
tificar três figuras da praça com fortes 
ligações com o atirador. Entretanto, as 
fontes próximas ao processo, confiden-
ciaram ao Jornal PÚBLICO que apenas 
uma figura, cujo nome poderá vir à 
tona brevemente, é que é mandante 
do atentado contra a vida do político e 
empresário Agostinho Vuma.

 
“GUERRA CONTRA EM-

PRESÁRIOS”

No entanto, no princípio da tarde 
desta mesma quarta-feira, Agostinho 
Vuma convocou uma conferência de 
imprensa para anunciar a sua recu-
peração do trauma sofrido e a sua re-
toma às actividades plenas, depois de 

sensivelmente dois meses de ausência 
e sob cuidados médicos em unidades 
sanitárias dentro e fora o país.

“Não poderia deixar de repudiar, 
com veemência, todo o tipo de crimi-
nalidade que os empresários têm 
sofrido. Repúdio com veemência o 
atentado que sofri”, condenou Vuma, 
acrescentando que, “repugna-me 
todo o tipo de crime direccionado aos 
empresários como forma de tirar van-
tagens sobre eles. São actos que de-
vem merecer uma outra atenção pelas 
autoridades. Mais do que uma guerra 
declarada tradicional, trata-se de uma 
guerra contra empresários, contra o 
crescimento deste País. Repugna-me 
todo o tipo de violência para exprimir 
qualquer que seja o sentimento con-
tra o próximo e semelhante”, afirmou 
perante membros do Conselho de Di-
recção da CTA e o Presidente do Con-
selho fiscal, Salimo Abdula.

Para Agostinho Vuma, que se apre-
sentava visivelmente emocionado, 
sob fortes medidas de segurança, 
“nada justifica o uso das armas para 
fazer calar uma voz, em quaisquer que 
sejam as circunstâncias”.

“O diálogo”, acrescentou, “numa dis-
puta pacífica de ideias, mesmo onde 
as pessoas se mostram adversárias, é 
a principal arma de combate numa 
sociedade civilizada”.

“É minha firme esperança que a 
justiça seja feita e que este crime seja 
esclarecido, com a maior brevidade. 
Para isso, a nossa sociedade poderá 
contar com o meu fervoroso con-
tributo na qualidade de um servidor 
público, quer como Presidente da CTA, 

como empresário, e quer ainda como 
político”, disse

SOLDADO DESTEMIDO

Na mesma conferência de imp-
rensa que contou com a presença da 
esposa, Agostinho Vuma fez saber 
que retomou as suas actividades, no 
cumprimento de toda a missão que 
lhe foi incumbida pelos membros, na 
qualidade de Presidente da CTA, ofe-
recendo o melhor ao empresariado 
nacional, em prol de um melhor ambi-
ente de negócios.

“Na minha qualidade de em-
presário e líder associativo, continuarei 
um soldado destemido contra todos 
os actos que atentam contra a boa 
convivência social entre os moçambi-
canos”, sublinhou Vuma. 

Prosseguiu dizendo que “sou e con-
tinuarei sendo um soldado aguerrido 
contra a corrupção e, juntamente com 
cada um e todos vós, venceremos 
cada uma das muitas batalhas que se 
colocam no dia-a-dia e que atentam 
contra a nossa abnegação e entrega 
na construção deste Moçambique”.

O Presidente da CTA observou que, 
apesar de tudo o que aconteceu, sen-
te-se mais preparado para fazer frente 
aos desafios que se anunciam, os de 
hoje e os de amanhã.

Agostinho Vuma usou a opor-
tunidade para agradecer a todos que 
acompanharam com interesse e preo-
cupação este triste acontecimento, e ao 
público em geral, pelo carinho demon-
strado e pela condenação que fui 
acompanhando do atentado sofrido.

MIGUEL MUNGUAMBE                                   
Fotos: Sansão Mazive                                                                         

De facto, Kampango, um dos autên-
ticos símbolos do futebol moçambica-
no que, entre os postes fixos, tinha re-
flexos rápidos, que lhe permitiam voar 
para qualquer dos lados, em busca da 
bola, está hoje engrenado nas “ofici-
nas” da Mahindra, em Maputo, cinco 
anos depois de abandonar a área de-
sportiva, na modalidade de futebol, 
onde se destacou como dos melhores 
guarda-redes deste país rico em bons 
desportistas.

Depois da independência nacional 
a esta parte, Moçambique viveu perío-
dos áureos no que tange ao percurso 
dos guarda-redes nacionais, cuja lista 
integra, entre outros, nomes sonantes, 
como de Rui Évora, Nuro Americano, 
José Luís, Filipe Chissequere, Isaías, 
Rafael, Ahmed, Nelito, Napoleão, An-
toninho, Basílio, Luisinho, Sérgio Con-
ceição, Betinho e Kampango. Alguns 
destes, há muito, não se fala deles, 
não obstante terem contribuído bas-
tante para a ascensão do desporto 

Kampango em tempos como guarda-redes dos Mambas

Kampango hoje como  assistente de vendas na Mahindra

Agostinho Vuma, presidente da CTA

DESTAQUE DESTAQUE
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OPINIÃO OPINIÃO
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Todos temos direito a 
exprimirmos e a opinar-
mos sobre o que acham-
os interessante e útil para 
a sociedade. Por ser um 
direito constitucional, a 
liberdade de expressão 
não pode ser exercida de 
forma a ferir a honra de 
pessoas e os bons cos-
tumes ou mesmo a criar 
confusão na sociedade. 
Opinar é comunicar com 
responsabilidade. Opinar 
é importante desde que 
usemos uma linguagem 
afável, adequada e con-
veniente e que reflicta o 
nosso verdadeiro................

A linguagem usada 
no discurso opinativo 
suscita, por vezes, presun-
ções sem fundamento e 
contribuem para que a 
liberdade de expressão 
e opinião deixem de 
ter sentido e validade 
numa sociedade. Claro 
que tudo isto faz parte 
do comportamento do 
ser humano. Algumas 
teorias falam de uma 
linguagem ordinária que 
sustenta a opinião ou a 
liberdade de expressão, 
que, em larga medida, 
influencia o comporta-
mento de quem .................

Várias ameaças, uma só paz!Editorial

Ficha Técnica
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Sapiência

A LINGUAGEM OPINATIVA

Hora de mudar as regras da Economia

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

A liberdade de expressão e opinião 
constitui a forma mais soberana de 
manifestarmos a nossa posição e o 
sentimento em relação a um determi-
nado facto ou assunto da vida real, in-
dependentemente do estatuto social 
de quem opina. Todos temos direito 
a exprimirmos e a opinarmos sobre o 
que achamos interessante e útil para 
a sociedade. Por ser um direito consti-
tucional, a liberdade de expressão não 
pode ser exercida de forma a ferir a 
honra de pessoas e os bons costumes 
ou mesmo a criar confusão na socie-
dade. Opinar é comunicar com re-
sponsabilidade. Opinar é importante 
desde que usemos uma linguagem 
afável, adequada e conveniente e que 
reflicta o nosso verdadeiro sentimento. 
Uma boa opinião chama a atenção 
do interesse social. Mentir ou proferir 
ameaças em jeito de opinião ou liber-
dade de expressão não é próprio de 
quem comunica com saber, respeito 
e responsabilidade. Vale a pena realçar 
que geralmente as pessoas opinam e 
até têm razão, quando o que dizem e 
defendem é interessante e útil para a 
sociedade. Entretanto, algumas pes-
soas pecam por opinar sobre matérias 
de que não possuem conhecimento 

JOSEPH STIGLITZ
no Financial Express 

O Covid-19 não é um vírus que dê 
oportunidades iguais: ele persegue as 
pessoas de saúde debilitada e aquelas 
cuja vida diária as expõe a um maior 
contato com outros. Isso significa que 
ele persegue desproporcionalmente 
os pobres, especialmente aqueles 
de países pobres; ou de economias 
avançadas como os Estados Unidos, 
mas onde o acesso à saúde não é ga-
rantido. Uma das razões pelas quais os 
EUA foram afetados pelo alto número 
de casos e de mortes se deve ao fato 
de terem um dos piores padrões de 
saúde na média entre as principais 
economias desenvolvidas — exempli-
ficado pela baixa expectativa de vida 
(menor agora do que era até sete anos 

ou pura e simplesmente para criar 
confusão. Os grupos de whatsap, face-
book entre outros têm sido usados 
como palcos ou espaços onde muita 
gente liberta opiniões controversas e 
muitas vezes cheias de mentiras e que 

atrás) e os mais altos níveis de dispari-
dades de saúde

No mundo inteiro, há diferenças 
marcantes na forma como a pan-
demia foi gerida, tanto em termos 
de sucesso dos países na preserva-
ção da saúde dos seus cidadãos e 
da economia, como na magnitude 
das desigualdades apresentadas. Há 
muitas razões para essas diferenças: 
o estado da Saúde pré-pandemia e 
suas desigualdades; a preparação de 
cada país e a resiliência de sua econo-
mia; a qualidade da resposta pública, 
incluindo a segurança na ciência e nos 
especialistas; confiança dos cidadãos 
na orientação do governo; e a forma 
como os cidadãos combinaram suas 
“liberdades” individuais com respeito 
aos outros, reconhecendo que suas 
ações gerariam efeitos externos. Os 
pesquisadores passarão anos anal-
isando a força de vários efeitos.

A resposta fácil consiste em acelerar 
a qualificação e o treinamento para 
dar conta de acompanhar as mudan-
ças do mercado de trabalho. Mas há 
boas razões para acreditar que só es-
sas ações não serão suficientes. Será 

Moçambique assinalou, este do-
mingo, uma das mais importantes 
datas da sua história, que memo-
riza os Acordos Gerais da Paz (AGP). 
Com efeito, foi a 04 de Outubro de 
1992 que delegações do Governo 
e da Renamo, ao mais alto nível, se 
sentaram à mesma mesa, na cidade 
italiana de Roma, para rubricar os 
entendimentos que se traduziriam 
no � m de uma “guerra bárbara” que, 
em 16 anos, criou várias perturba-
ções, com destaque para a destru-
ição de importantes infraestruturas 
socioeconómicas.

Com aquele Acordo, era ex-
pectante que Moçambique es-
tivesse livre de ataques armados e 
se concentrasse no seu desenvolvi-
mento, um dos desideratos inscritos 
no projecto do Moçambique inde-
pendente. Não se esperava que fos-
sem assinados mais e mais acordos. 
Ainda no ano passado, mais um 
acordo de paz e reconciliação nacio-
nal foi assinado. Porém, os ataques 
armados continuam, tendo como 
epicentro a região centro do país.

E, neste momento em que o país 
vive o seu 28o aniversário do AGP, 
veri� cam-se outros fenómenos 
que ameaçam a nossa estabilidade 
política e social, com destaque para 
o terrorismo, a progressiva evolução 
da Covid-19, o crime transnacional, 
a pirataria e o crime cibernético.

É triste quando num país que 

se pretende desenvolvido, alguns 
cidadãos cometam actos de sabo-
tagem, cujo epicentro veri� ca-se 
em Cabo Delgado, no norte do país, 
de onde os terroristas, o apoio de 
forças externas e internas, tentam, 
desde 2017, instabilizar todo o país.

Na verdade, os terroristas fazem 
parte de uma rede internacional, 
que tem, por objectivo, agredir o 
nosso Estado e tem contado com 
algumas ligações internas, que lhes 
garantem facilidade de penetração 
comunitária.

A estratégia adoptada por este 
grupo consiste no recrutamento de 
jovens, explorando a sua condição 
de pobreza, com promessas de vida 
melhor, alegando cumprimento de 
preceitos de fé, levando-os a se re-
voltarem contra os seus próprios 
irmãos e instituições de defesa e 
administração do Estado.

Recentemente, dois supostos 
terroristas, foram apresentados em 
público pelas autoridades policiais, 
durante uma visita que o respectivo 
comandante-geral, Bernardino Ra-
fael, efectuou àquela província, rica 
em recursos minerais, incluindo os 
hidrocarbonetos. 

Os dois indivíduos, neste mo-
mento detidos em Cabo Delgado, 
confessaram a sua colaboração 
com os terroristas, prestando-lhes 
informações sensíveis sobre as 
movimentações das Forças de De-

O Canhão

Amigos que nos 
apunhalam pelas costas

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

Geralmente as pessoas que nos 
matam ou que nos fazem mal estão 
bem próximas de nós. Mais próximas 
do que imaginamos. Pessoas a quem 
depositamos toda a nossa confiança. 
Conhecem-nos profundamente 
como a palma das suas mãos. Vivem 

connosco. Conhecem, a par e passo, 
todos os nossos planos ou projectos. 
Passam connosco os bons momen-
tos na vida. Partilhamos com elas as 
nossas conquistas. Quando alguém 
nos diz algo negativo sobre essas 
pessoas a nosso respeito, somos os 
primeiros a desmentir categorica-
mente. Não acreditamos que sejam 
capazes de nos fazer mal, vender-nos 
ou desejar-nos mal. Porque a nossa 
relação com essas pessoas deixou-
nos cegos. Atravessou as fronteiras 
de amizade e alcançou o muro de 
irmandade. Infelizmente são esses ir-
mãos adquiridos que nos apunhalam 
pelas costas e com muita facilidade 

porque conhecem sobejamente os 
nossos defeitos, os nossos pontos fra-
cos, as nossas fraquezas. São elas que 
nos vendem aos nossos principais 
inimigos por causa de uma simples 
inveja. Porque, com o nosso esforço, a 
nossa entrega ao trabalho e à escola 
e a nossa criatividade, crescemos na 
vida. Melhoramos a nossa qualidade 
de vida e somos vistos de forma dife-
rente na sociedade. Esta realidade 
chama-nos a atenção para termos 
cuidado com as nossas amizades 
porque nos podem afundar, se bem 
que até um verdadeiro irmão ou fa-
miliar pode encarnar as forças do mal. 
(In Alexandre Chiure)

fesa e Segurança (FDS) na província, 
em troca de valores monetários. 
Porém, o comandante-geral, fa-
lando da luta contra os terroristas, 
disse que a missão das FDS, de 
combater os terroristas que actuam 
em alguns distritos de Cabo Del-
gado é uma missão possível. É por 
isso que o pensamento dos terroris-
tas, de que eram capazes de ocupar 
administrativamente Mocímboa 
da Praia, Miudumbe, Macomia, 
Pemba, Nampula e Niassa, não se 
concretizou, porque as FDS estão 
sempre em prontidão combativa.

A paz, num país como o nosso, 
não é difícil para se alcançar, mas é 
preciso que todos tenhamos a mes-
ma conspecção sobre ela, para que 
as nossas acções sejam combinadas.

Actualmente, o terrorismo, o crime 
transnacional, a pirataria e o crime 
cibernético são alguns desafios com 
que o país se debate, sem deixar de 
lado os ataques armados na zona 
centro do país, sendo importante que 
nos esforços que as FDS têm estado a 
desencadear esteja envolvida a so-
ciedade e que esta compreenda que 
os temas de defesa não são exclusivi-
dade dos militares.

Perante circunstâncias adversas, 
os jovens não vacilam porque es-
tão conscientes da sua missão, que 
é a de combater o terrorismo, uma 
versão de guerra diferente das lutas 
passadas.

Se no passado as FADM tiveram 
o desa� o de libertar o país do co-
lonialismo português, hoje, com 
o advento da globalização, se-
gundo Filipe Nyusi, o Presidente da 
República, as ameaças são difusas 
e mais imprevisíveis, o que exige 
um elevado nível de � exibilidade e 
prontidão combativa.

Neste contexto, as FDS devem 
estar preparadas para combater e 
vencer, o que, por sua vez, requer 
níveis de coordenação e articulação 
interinstitucional.

Para que tal desiderato seja alcan-
çado, há necessidade de se desenhar 
respostas cooperativas e abordagens 
integradas, combinando as compo-
nentes militar e civil, sem, contudo, 
isentar as FADM do seu papel de de-
fender a pátria, a integridade territo-
rial e a manutenção da paz. 

Os ataques terroristas, em alguns 
distritos de Cabo Delgado inclu-
indo os ataques na zona centro do 
país, protagonizados pela auto-
intitulada Junta Militar da Renamo, 
constituem clara afronta ao AGP, à 
integridade territorial, ao processo 
de Desarmamento ora em curso e 
ao processo de Desmobilização e 
Reintegração dos homens armados 
da Renamo (DDR).

Num país como Moçambique, 
onde as necessidades são imen-
sas, poderia parecer tentadora a 
ideia de que a modernização e o 
redimensionamento das Forças 
Armadas constitua um esforço em 
vão, prejudicial ao investimento e 
a outros sectores prioritários. O cor-
recto é não considerar a defesa e se-
gurança como elementos menores 
na agenda de desenvolvimento do 
país e a situação tem estado a pr-
ovar esta realidade.

É importante que os moçambi-
canos, independentemente da sua 
crença religiosa, grau de instrução, 
opção política ou posição social en-
tendam a importância do seu enga-
jamento em assuntos relacionados 
com a Defesa.

A sociedade precisa de com-
preender que os temas de defesa 
não são exclusividade dos militares. 
A defesa nacional é um assunto que 
a todos deve mobilizar. A missão 
das Forças Armadas merece soli-
dariedade e reconhecimento de 
todos. É fundamental que todos 
sejamos solidários quando abor-
damos questões relacionadas com 
os objectivos que as nossas Forças 
Armadas perseguem para a paci� -
cação do país.

criam muita confusão. Há quem gosta 
de monopolizar a opinião nesses 
grupos, usando falsas informações e 
recorrendo a uma linguagem opina-
tiva tendenciosa, e, não raras vezes, 
acaba influenciando o resto do grupo 
a enveredar por um caminho errado 
de exercício de liberdade de expressão 
e opinião. O Grupo quando não está 
preparado acaba ficando formatado 
e perde a identidade e a objectividade 
da sua criação. Aliás, certos grupos, 
tendencialmente viraram centros de 
abuso de liberdade de expressão e 
confundem o verdadeiro sentido ob-
jectivo da Grupo. Ao opinar, o ser hu-
mano partilha com outros uma ideia, 
uma mensagem, uma posição, que 
pode ajudar a compreender um de-
terminado assunto. A linguagem us-
ada no discurso opinativo suscita, por 
vezes, presunções sem fundamento 
e contribuem para que a liberdade 
de expressão e opinião deixem de ter 
sentido e validade numa sociedade. 
Claro que tudo isto faz parte do com-
portamento do ser humano. Algu-
mas teorias falam de uma linguagem 
ordinária que sustenta a opinião ou a 
liberdade de expressão, que, em larga 
medida, influencia o comportamento 
de quem pretende transmitir a outros 
a sua posição. Aliada à própria filosofia 
da linguagem usada, esta suscita uma 
questão epistemológica, cujos pontos 
de referência podem levar a conceitos 
e noções determinados e não apenas 
a um mero jogo de palavras gram-

necessário um programa abrangente 
que reduza a desigualdade de renda. O 
programa precisa primeiro reconhecer 
que o modelo de equilíbrio competi-
tivo (por meio do qual os produtores 
maximizam o lucro, os consumidores 
maximizam a utilidade e os preços são 
determinados em mercados competi-
tivos que igualam a demanda e a ofer-
ta), que dominou o pensamento dos 
economistas por mais de um século, 
não oferece uma boa imagem da eco-
nomia hoje, especialmente quando se 
trata de compreender o crescimento 
da desigualdade, ou mesmo o cresci-
mento impulsionado pela inovação. 
Temos uma economia repleta de 
poder de mercado e exploração. As 
regras do jogo são importantes. O 
enfraquecimento das restrições ao 
poder corporativo, a diminuição do 
poder de barganha dos trabalhadores 
e a erosão das regras que limitam a 
exploração de consumidores, toma-
dores de empréstimos, estudantes e 
trabalhadores, agiram juntos para criar 
uma economia de pior desempenho, 
marcada pela maior busca de renta e 
maior desigualdade.

aticalmente bem organizadas ou 
mesmo vazias, tudo com o objectivo 
ou justificação de se pretender opinar. 
Seria, contudo, bem difícil deixar de 
perceber a relevância de se encarar 
a opinião dentro da linguagem e da 

Precisamos de uma grande refor-
mulação das regras da economia. Por 
exemplo, precisamos de políticas mon-
etárias que não se concentrem só na 
inflação, e sim em garantir o pleno em-
prego de todos os grupos; leis de falên-
cias mais equilibradas, em substituição 
às que se tornaram mais favoráveis ao 
credor e proporcionaram muito pouca 
responsabilidade para os banqueiros 
que se envolveram em empréstimos 
predatórios; e leis de administração cor-
porativa que reconheçam a importân-
cia de todas as partes interessadas, não 
apenas dos accionistas.

Embora a pandemia tenha reve-
lado os enormes abismos entre os 
países do mundo, é provável que a 
mesma pandemia também aumente 
as disparidades.

Mas tudo isso não irá gerar a igual-
dade e a solidariedade de que precisa-
mos, pelo menos não no curto prazo. 
Teremos de melhorar não apenas a 
distribuição de renda pelo mercado, 
mas também a maneira como a redis-
tribuímos.

A pandemia não será dominada en-
quanto não for controlada em todos 

comunicação, considerados, estes, 
aspectos de vida antropológica do 
Homem e que concorrem para que 
a liberdade de expressão e opinião se 
considerem direitos reconhecidos ao 
ser humano. Duas questões se levan-
tam: uma de compreensão e outra 
de comunicação. Ambas assentam 
numa base objectiva, considerando as 
convicções das pessoas e as palavras 
por estas usadas quando decidem 
proferir a sua opinião. Geralmente, 
quem opina procura convencer a 
sua plateia sobre a posição que de-
fende. Entretanto, a aceitabilidade da 
opinião emitida poderá despoletar 
um debate, situado no campo de 
subjectividade e de compreensão in-
terpessoal e na interacção que levam 
à argumentação, que tanto pode ser 
convincente ou não. Ora, todos estes 
elementos pretendem significar e jus-
tificar que a linguagem opinativa não 
é uma questão fácil em sociedades 
organizadas. De destacar o papel dos 
que opinam com conhecimento de 
causa e os que o fazem tão-somente 
para acompanhar a caravana e muitas 
vezes mal, concorrendo para a criação 
de um mal-estar social. Por isso, é reco-
mendável que cultivemos a ideia de 
uma linguagem opinativa sã como in-
strumento para que as nossas ideias e 
posições tenham validade social e pos-
sam concorrer para o crescimento da 
nossa democracia participativa, nossa 
convivência, mas acima de tudo, para 
a cultura da nossa moçambicanidade.  

os lugares, e a recessão económica não 
será domada até que haja uma recu-
peração global robusta. É por isso que 
é uma questão de interesse próprio 
— assim como uma preocupação hu-
manitária — que as economias desen-
volvidas forneçam a assistência que as 
economias em desenvolvimento e os 
mercados emergentes precisam. Sem 
ela, a pandemia global persistirá por 
mais tempo do que de outra forma, as 
desigualdades globais aumentarão e 
haverá divergência global. 

Enquanto revela os abismos entre 
os países do mundo, a própria pan-
demia também aumenta as dispari-
dades e deixa cicatrizes duradouras, a 
menos que haja uma maior demonst-
ração de solidariedade global e nacio-
nal. Instituições internacionais, como 
o FMI, trouxeram liderança global. À 
medida em que as evidências dos 
resultados díspares se tornam claras, 
esperamos que haja uma mudança 
de curso. A pandemia provavelmente 
continuará conosco por um bom tem-
po — e suas consequências econômi-
cas por muito mais. Ainda há tempo 
para mudar o curso.
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O Ministério dos Recursos Minerais 
e Energia (MIREME) lançou quinta-
feira o primeiro projecto de leilão 
de energias renováveis referente 
à central solar de 30 MW, a ser im-
plantada no distrito de Dondo, 
província de Sofala, zona centro 
de Moçambique. Intervindo na 
cerimónia de lançamento do Pro-
grama de Promoção de Leilões 
para Energias Renováveis (PROL-
ER), realizada em Maputo na quar-
ta-feira, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, classificou de “uma 
iniciativa inédita em Moçambique, 
visando a promoção de novas in-
fraestruturas no sector eléctrico”.

Governo aposta em energias renováveis 

Ainda sobre o PROLER, Filipe Nyusi 
afirmou que “eu até diria que é mais 
uma página no legado que quere-
mos”, isto é, “a transparência. É impor-
tante porque o sector privado está 
a aderir e está ficar claro que a nossa 
aposta no sector privado está a surtir 
efeitos”.

Esta nova abordagem do Governo, 

acrescentou o Presidente da Repúbli-
ca, vai assegurar a concorrência entre 
investidores, num modelo de parceria 
público-privado. 

Referiu ainda que a eficiência na 
oferta energética vai resultar na escol-
ha, pelos consumidores, de soluções 
de menor custo, que, por sua vez, vão 
assegurar tarifas de energia eléctrica 
ao mínimo custo possível para o con-
sumidor final.

“Queremos, mais uma vez, convidar 
os nossos parceiros do sector privado 
a participar de forma activa nesta ini-
ciativa que se enquadra na nossa estra-
tégia de promoção de infraestruturas 
que constituem o suporte importante 
do desenvolvimento socio-económi-
co do nosso país; disse.

Na ocasião, Filipe Nyusi reiterou o 

compromisso do seu Governo com 
as energias renováveis, dando, assim, 
contributo na mitigação do impacto 
das mudanças climáticas que tantos 
danos têm causado ao planeta e ao 
país, em particular.

“Estamos, por isso, a melhorar o 
quadro regulatório para tornar o sec-
tor mais atrativo para o sector privado”, 

observou.
Por sua vez, Max Tonela, Ministro 

dos Recursos Minerais e Energia, fez 
saber que, a iniciativa que acabava 
de ser lançada, propõe-se a tornar o 
sector das energias renováveis mais 
atractivo ao investimento privado, au-
mentando a diversificação da matriz 
energética e contribuindo para a ex-
pansão do acesso.

Max Tonela recordou que, até 
recentemente, o governo seguia o 
modelo de negociação directa com 
os promotores, para desenvolver pro-
jectos em modelo de parceria público-
privada, na base de intenções apre-
sentadas por investidores.

“No actual cenário de forte cresci-
mento de procura e de grande inter-
esse por parte do sector privado em 

investir no sector, o Governo decidiu 
desenvolver o presente modelo de 
leilões que irá dar uma resposta mais 
articulada para acelerar os investimen-
tos em capacidade adicional”, disse.

Sobre a iniciativa de Promoção 
de Leilões para Energias Renováveis 
(PROLER), o Ministro dos Recursos 
Minerais e Energia explicou que serve 
de mecanismo de licitação de pro-
jectos nesta área, contribuindo, dessa 
forma, para uma maior capacidade 
de geração de recursos de energias 
renováveis a baixo custo em benefício 
do consumidor final.

Sublinhou ainda que com o lan-
çamento dos leilões em regime de 
concurso público para atribuição de 
licenças de produção de energia a 
partir de fontes renováveis, o MIREME 
pretende conferir maior transparência 
e competitividade no sector das en-
ergias renováveis, atraindo potenciais 
investidores nacionais e internacionais.

Para Max Tonela, o desenvolvi-
mento e estruturação de leilões de 
energias renováveis, que conta com 
a comparticipação financeira de 37 
milhões de euros da União Europeia 
em parceria com a Agência Francesa 
de Desenvolvimento, visa diversificar 
as fontes de energia de qualidade e 

de baixo-custo, garantido uma maior 
contribuição das energias renováveis 
na transição energética e na electrifica-
ção em todo país.

“Este financiamento da União Eu-
ropeia irá permitir alavancar o investi-
mento privado de aproximadamente 
200 milhões de euros para implemen-
tação de 120 MW de projectos de ger-
ação de energias renováveis”, destacou 
Max Tonela, tendo, de seguida, frisado 
que o compromisso de Moçambique 
no sector da energia é assente no Pro-
grama Nacional de Energia para Todos 
e está alinhado com a Agenda 2030 
das Nações Unidas, que visa garantir 
até 2030, o acesso universal à energia 
de qualidade e sustentável.

Relativamente ao primeiro projecto 
de leilão de energias renováveis refer-
ente a central solar de 30 MW, a ser im-
plantada no distrito de Dondo, em So-
fala, Max Tonela disse o seguinte: “Este 
modelo de leilões representa um novo 
paradigma na criação de um processo 
de atribuição de licenças para o de-
senvolvimento de novas infraestrutu-
ras de geração de energias renováveis, 
priorizando-se projetos com menores 
custos e que apresentam melhores 
garantias de execução”.

(Redacção)

Para acelerar a electrificação do país

- E lança o primeiro projecto de leilão de energias renováveis referente à central solar de 30 MW, a ser implantada no distrito de Dondo, em Sofala;
- “É uma iniciativa inédita em Moçambique, visando a promoção de novas infraestruturas no sector eléctrico”, considera Filipe Nyusi.

O leilão segue-se ao anúncio feito 
esta quarta-feira pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, por ocasião do 
lançamento público do Programa de 
Leilões de Energia Renováveis (PROLER), 
uma iniciativa do Governo que tem, 
entre outros, o objectivo de expandir 
o acesso à energia e promover a com-
petitividade na atribuição de licenças 
para novos projectos de geração de 
energias renováveis. 

No âmbito do PROLER, o Governo irá 
promover a construção de mais duas 
centrais solares, localizadas na cidade 
de Lichinga, província de Niassa e em 
Manje na província de Tete, e uma cen-
tral eólica de 40 MW, na província de 
Inhambane. O investimento agregado 
estimado para os quatro projectos é de 
200 milhões de Euros. 

Com efeito, serão lançados con-
cursos individuais para cada um dos 
quatro projectos, num cronograma 
estabelecido e os investidores serão 
seleccionados tendo em conta o cum-
primento de requisitos técnicos espe-
cificados e, sobretudo, a capacidade de 
apresentarem tarifas mais atractivas, 
com benefícios para os consumidores. 

A futura central solar de Dondo, 
avaliada em cerca de 387 milhões de 
dólares americanos, deverá entrar em 
operação em finais de 2022 e, durante a 
fase de construção, vai gerar 400 postos 
de trabalho, na maioria moçambicanos.     

O desenvolvimento de leilões conta 
com uma contribuição financeira da 
União Europeia na ordem de 37 mil-
hões de Euros, montante que servirá 
para reduzir os custos associados à es-
truturação dos projectos que incluem 
a preparação dos estudos de viabi-
lidade e o financiamento de ligação à 
rede. Conta, igualmente, com um pa-
cote de garantias da Agência Francesa 
de Desenvolvimento (AFD). 

O investimento em soluções de 
energias novas renováveis é uma res-
posta à crescente demanda de ener-
gia eléctrica no país, cujas projecções 
apontam para um crescimento em 
uma média anual de cerca 8 por cento 
nos próximos 25 anos. 

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
MOÇAMBIQUE

Promoção de Leilões de Energias Renováveis 
Projecto de Produtor Independente de Energia Solar Fotovoltaica 

em Moçambique

Maputo, 1 de Outubro de 2020

SELECÇÃO DE UM PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE UM PROJECTO SOLAR FOTOVOLTAICO DE 

30MW/40 MWp 
1.   No dia 30 de Setembro de 2020, o Governo de Moçambique, lançou o Programa de 

Promoção de Leilões de Energias Renováveis (PROLER), que concorre para o aumento da 
capacidade de produção e diversificação das fontes de energia e privilegia processos de 
licitação competitivos e transparentes para a selecção de investidores privados, com 
robustez técnica e financeira, interessados em investir em projectos de geração de ener-
gias renováveis, o que irá resultar na escolha de soluções de menor custo para o consumi-
dor.

2.    O Governo de Moçambique recebeu fundos da Agência Francesa de Desenvolvimento 
(Agence Française de Développement) para apoiar o PROLER, que consiste num 
programa de projectos solares fotovoltaicos e eólicos a serem implementados através de 
uma abordagem de produtor independente de energia (“PIE”) com uma capacidade total 
de aproximadamente 120 MW.

3.    De modo a selecionar um empreendedor e/ou investidor experiente e qualificado para 
financiar, conceber, construir e operar um projecto de uma central solar fotovoltaica de 
30MW/40MWP no Dondo, Província de Sofala (“Projecto”), o Ministério dos Recursos 
Minerais (“MIREME”), através da Autoridade Reguladora de Energia (“ARENE”), pelo 
presente convida as entidades que reúnam os requisitos de pré-qualificação detalhados 
nos Documentos de Pré-Qualificação para submeterem uma proposta.

4.    A selecção do PIE será efectuada através de um concurso público com pré-qualificação e 
a ARENE irá actuar na qualidade de Entidade Responsável pelo Procurement. Informação 
preliminar, relacionada com o programa PROLER, será fornecida na Parte II do Documen-
to de Pré-Qualificação. A expectativa é que as Solicitações para Propostas sejam emitidas 
durante o primeiro trimestre do ano de 2021 para os Concorrentes Pré-Qualificados, 
momento no qual será definido, com maior detalhe, o âmbito do Projecto e serão incluí-
dos requisitos rigorosos relativamente ao conteúdo nacional. 

5.    As propostas devem ser submetidas em envelope selado até ao dia 16 de Novembro de 
2020, pelas 10:00 da manhã (hora local), no endereço mencionado abaixo:

Autoridade Reguladora de Energia – ARENE 
Departamento de Aquisições

Rua Carlos Albers n.º 41.
Telefone nº: +258 21333550/52

Celular nº: +258 823235590
e-mail: concurso-proler@arene.org.mz

Maputo

6.    Os concorrentes interessados poderão obter informações e o pacote completo dos Docu-
mentos de Pré-Qualificação fisicamente nos escritórios da ARENE, de segunda-feira a 
sexta-feira, durante as horas normais de expediente, ou através do envio de um e-mail 
para o endereço de e-mail acima indicado, sujeito ao pagamento de uma taxa não reem-
bolsável de 3.645,00 MT (três mil seiscentos e quarenta e cinco Meticais) ou USD 50.00 
(cinquenta Dólares norte americanos). O pagamento deverá ser efectuado por depósito 
ou transferência para as seguintes contas bancárias:

7.    O seguinte endereço electrónico - concurso-proler@arene.org.mz - servirá, igualmente, 
para todas as comunicações com os Concorrentes (incluindo pedidos de esclarecimento 
relativamente aos Documentos de Pré-Qualificação e ao Processo de Pré-Qualificação).

BANCO COMERCIAL DE INVESTIMENTO (BCI)
EM MOEDA NACIONAL

Nº. DE CONTA
NIB
IBAN
CÓDIGO SWIFT

1687761310003
0008 000016877613103 74
MZ590008 000016877613103 74
CGDIMZMA

Nº. DE CONTA
NIB
IBAN
CÓDIGO SWIFT

1687761310001
0008 000016877613101 80
MZ590008 000016877613101 80
CGDIMZMA

EM MOEDA ESTRANGEIRA

INVITATION FOR PREQUALIFICATION
MOZAMBIQUE

Promoção de Leilões de Energias Renováveis 
Solar Photovoltaic IPP Project 

in Mozambique

Maputo, 1 October 2020

SELECTION OF AN INDEPENDENT POWER PRODUCER 
FOR THE DEVELOPMENT OF A 30MW/40 MWp 

SOLAR PHOTOVOLTAIC PROJECT 
1.  On September 30, 2020, the Government of Mozambique launched Programa de 

Promoção de Leilões de Energias Renováveis (Promotion of Renewable Energy Auction 
Programme or PROLER), which will contribute to the increase of power generation 
capacities and to the diversification of energy sources, and give priority to competitive 
and transparent tender procedures for the selection of private investors with the required 
level of technical and financial capacities and interest in the development of projects of 
renewable energy generation, leading to the choice of least-cost solutions for customers.

2.   The Government of Mozambique has received funds from the Agence Française de 
Développement (French Development Agency) to support the PROLER, which is a 
programme of solar photovoltaic and wind projects to be developed through an Indepen-
dent Power Producer (IPP) approach for a total capacity of around 120 MW.

3.   In order to select an experienced and qualified private developer and/or investor to 
finance, design, construct and operate a 30MW/40MWP solar PV Project in Dondo, 
Province of Sofala (the “Project”), the Ministry of Mineral Resources (MIREME), trough 
the Energy Regulatory Authority (ARENE), now invite Applicants meeting the prequalifi-
cation criteria detailed in the Prequalification Documents to submit an Application.

4.    The selection of the IPP will be made through a competitive tender with prequalification 
and ARENE, acting in the capacity of Procuring Authority. Preliminary information related 
to the PROLER programme is provided in Part II of Prequalification Documents. It is 
expected that Invitations for Bids will be issued during the first quarter of 2021 to 
prequalified Applicants. It will further define the scope of the Project and include strong 
requirements regarding local participation.

5.    Applications must be submitted in a sealed envelope before 16 November 2020 at 10:00 
am (local time), at the addressed mentioned below: 

Autoridade Reguladora de Energia – ARENE
Departamento de Aquisições

Rua Carlos Albers nº 41.
Maputo, Mozambique
Tel: +258 21333550/52
Mob: +258 823235590

e-mail: concurso-proler@arene.org.mz

6.   Interested Applicants may obtain information and the complete set of Prequalification 
Documents, physically at ARENE´s facilities, from Monday to Friday, during the normal 
working hours or on the submission of an email to the e-mail address above, subject to 
the payment of a non-refundable fee of 3.645,00 MT (three thousand six hundred 
forty-five Meticais) or USD50 (fifty USD). Payment must be made by deposit or bank 
transfer to the following bank account:

7.    The following e-mail address - concurso-proler@arene.org.mz – will also serve for all com-
munications with the Applicants (including the clarification requests regarding the 
Prequalification Documents and the Prequalification Process).

BANCO COMERCIAL DE INVESTIMENTO (BCI)
LOCAL CURRENCY

ACCOUNT NR.
NIB
IBAN
SWIFT CODE

1687761310003
0008 000016877613103 74
MZ590008 000016877613103 74
CGDIMZMA

ACCOUNT NR.
NIB
IBAN
SWIFT CODE

1687761310001
0008 000016877613101 80
MZ590008 000016877613101 80
CGDIMZMA

FOREIGN CURRENCY

Implementador:Entidade Promotora:

República de Moçambique
Ministério dos Recursos Minerais

e Energia

Financiador:

Leilões de Energias Renováveis 

PUBLICIDADE

Painel principal do evento

Presidente da República, Filipe Nyusi
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“Alívio” é o sentimento que os 
idosos, baseados na província 
nortenha de Cabo Delgado, po-
dem estar a sentir, por terem so-
frido menos casos de violência, ao 
longo do ano em curso, período 
durante o qual, os Serviços Provin-
ciais de Assuntos Sociais regista-
ram apenas dezanove (19) situa-
ções, contra trinta e duas (32) de 
igual período do ano transacto.

O programa de Alimentação Es-
colar da Planet Aid, denominada 
“Comida Para o Saber”, recente-
mente lançado no país, deverá 
beneficiar 92.278 alunos, do en-
sino primário nos distritos de Man-
hiça, Magude, Matutuíne e Moam-
ba, na Província de Maputo. Ainda 
no plano deste projecto, os alunos 
levarão alimentos para as suas 
casas no âmbito da mitigação da 
fome que afecta a este grupo so-
cial, principalmente, nesta época 
da Covid-19. 

Caiu tábua de maus tratos 
aos idosos 

Há comida nas escolas

etantes são os de Lichinga e Chim-
bunila, com sete e seis cenários de 
maus tratos, respectivamente.

“Se eles fazem alguma reclamação 
para que sejam bem considerados, 
inclusive para acompanhamento à al-

da campanha, que teve lugar na Escola 
Primária e Completa de Barrica, no dis-
trito de Manhiça, na última terça-feira, 
Deolinda Cossa, Directora Provincial de 
Educação, disse que iniciativas de alimen-
tação escolar são especialmente impor-
tantes porque, para além de fornecerem 
uma base nutricional aos alunos, ajudam 
a garantir a sua retenção na escola.

“Estamos honrados por termos esta 
iniciativa, particularmente, porque 
ajuda as crianças a permanecerem 
ligadas à escola, apesar de terem de es-
tudar em casa agora”, sublihou Cossa.

De acordo com Isaías Wate, Direc-
tor do Projecto, 93.015 pacotes de 6,3 
quilos de soja fornecidos pela USDA 
serão distribuídos aos estudantes de 
271 escolas nos distritos de Manhiça, 
Magude, Matutuíne e Moamba nas 
próximas semanas.

Os encarregados de Educação 
mostraram-se bastante motivados 
com a iniciativa da ADPP, pois, alguns, 
enfrentam dificuldades para alimentar 
os seus educandos.

Madalena Jorge é uma das encar-
regadas que, devido à pandemia, en-
frenta dificuldades para garantir as três 
refeições diárias para os seus educandos. 

guma unidade sanitária, sofrem maus 
tratos”, denunciou Jafar que, de se-
guida, lançou um apelo nos seguintes 
termos “da forma como nós nos preo-
cupamos para com as nossas crianças 
aquando quando desaparecem ou se 

Segundo conta, uma vez que as crianças 
se encontram em casa devido à pan-
demia da Covid-19 e não tendo acesso 
ao lanche escolar que de certa forma 
reduzia as suas despesas com a alimen-
tação, a situação ficou bastante difícil.

“As crianças estão a sofrer. Com as 
escolas fechadas, a situação tornou-se 
mais complicada para nós os encar-
regados. A comida que hoje recebe-
mos chegou em boa hora e vai ajudar-

encontram em outras situações, de-
vemos demonstrar preocupação para 
com pessoas idosas. É incompreensív-
el que um familiar dessa idade venha 
a perder a vida porque não teve cinco 
meticais para atendimento sanitário”.

nos muito. As crianças ficarão muito 
felizes, pelo que agradecemos muito 
ao projecto”, disse Madalena.

Almeida Zacarias, representante 
da USDA, explicou que esta iniciativa 
responde ao pedido do projecto de 
que os alimentos armazenados não 
se deteriorem nos armazéns, ao que 
a USDA respondeu positivamente, as-
segurando, assim, a continuidade da 
distribuição de refeições escolares en-

incluindo matérias em Xichangana e 
Rhonga para alunos do 1º ao 3º ano, e 
em português para alunos do 3º ano. 
Refira-se que o objectivo da ADPP 
é melhorar as condições de vida do 
povo moçambicano promovendo 
a igualdade, desenvolvimento social 
e económico do país e, para tal, tem 
unido sinergias com o Governo de 
Moçambique, parceiros nacionais e 
internacionais. (Redacção)

ENCERRADOS CENTROS DE 
COVID-19

O chefe do Departamento de Acção 
Social nos Serviços Provinciais de As-
suntos Sociais no Niassa, Lídio Jafar, fez 
saber que, em prol da problemática 
causada pelo novo coronavírus, nesta 
região nacional, foram já encerrados 
três centros abertos para atendimento 
aos idosos pelos quais às Sextas-feiras 
aglomeravam-se para apoio do gov-
erno ou de agentes económicos, 
localizados nos distritos de Lichinga, 
nos bairros de Namacula e Chiulugo; e 
Cuamba, em Nacaca.

Questionado sobre qual tem sido o 
posicionamento da pessoa da terceira 
idade, em pleno fecho destes locais, “na 
verdade, os idosos reclamam porque 
não apenas confiavam o apoio em sub-
sídio, mas, sim, o Instituto Nacional de 
Acção Social (INAS) oferecia almoço, to-
mando em conta que há alguns deste 
grupo com sérias deficiências em ter-
mos alimentares. Mesmo assim, o INAS 
não está alheio porque tem dado cesta 
básica às mesmas.

Na província de Niassa, até então, 
estão em assistência pelo menos trinta 
e um mil idosos em três delegações do 
INAS, nomeadamente, nos distritos de 
Lichinga, Cuamba e Marrupa.

Recorde-se que, para o presente 
ano, o dia internacional do idoso foi 
celebrado sob lema “Em Tempo de 
Pandemia Reforcemos a Proteção à 
Pessoa Idosa”.

quanto as aulas não estão em sessão.
Para além da distribuição de alimen-

tos, o projecto de alimentação “Comi-
da para o Saber” também abordou o 
encerramento de escolas, transmitin-
do aulas diárias via rádio e televisão, 

Niassa ganha vitória na luta contra violência

Durante a pandemia

PEDRO FABIÃO, EM LICHINGA                                 
Fotos: 

Em entrevista exclusiva ao Jornal Pú-
blico à margem da celebração do dia 
internacional do idoso, 01 de Outubro 
último, Lídio Jafar, chefe de Departa-
mento de Acção Social nos Serviços 
Provinciais de Assuntos Sociais no Ni-
assa, disse que esta redução, em parte, 
está relacionada às campanhas de mo-
bilização, por meio de palestras levadas 
avante pelo governo, em coordenação 
com as autoridades comunitárias locais, 
à sociedade para a não prática de tais 
actos maléficos, acompanhadas pela 
prestação de apoio financeiro mensal-
mente, em subsídio social básico.

Aponta-se como principal causa de 
mau tratamento da pessoa da terceira 
idade as reclamações que têm apre-
sentado junto dos seus parentes para 
prestação de condições adequadas ou 
favoráveis a seu favor.

Ao nível desta região, segundo deu 
à conhecer Lídio Jafar, os distritos que 
figuram na lista com números inqui-

O projecto “Comida para o Saber” é 
uma iniciativa abrangente de alimen-
tação escolar, nutrição e educação, 
financiada pelo Departamento de Agri-
cultura dos EUA (USDA) como parte do 
Programa Internacional McGovern-Dole 
Food for Education e Child Nutrition.

Implementado pela ADPP em par-
ceria com o Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano (MINEDH) 
e Planet Aid, o projecto espera que 
o processo de distribuição demore 
pouco mais de um mês.

Com a emergência da pandemia 
de Covid-19 e o encerramento tem-
porário de aulas presenciais no início 
de 2020, o fornecimento de refeições 
escolares a 271 escolas beneficiárias 
foi suspenso, deixando mais de 90.000 
alunos sem esta alimentação diária. 
Esta iniciativa está a trabalhar com os 
pais e encarregados de educação para 
fornecer essas comidas enquanto as 
escolas permanecem fechadas.

Falando na cerimónia de lançamento 

tivo, estando desde Fevereiro de 2019 
a auferir fundos de erário público sem 
vínculo visado pelos órgãos compe-
tentes. Refere-se, ainda na carta a que 
temos vindo a citar, que o mesmo não 
possui Certificado de Conclusão do 
curso de Licenciatura em Direito para 
conferir-lhe a Carreira de Jurista ou de 
Assessor Jurídico. Celestino da Silva 
viria a interromper as suas funções 
porque uma brigada da inspeção da 
Direcção Provincial de Trabalho está a 
trabalhar naquela autarquia. Acredita-
se que, depois de a brigada regressar 
à cidade da Beira, o mesmo poderá 
voltar a ocupar o cargo.

A contratação deste jurista é, se-
gundo a carta-denúncia, mais uma 
prova de nepotismo que se vive no 
Conselho Autárquico da Vila de Nha-
matanda, pois, este é alguém muito 
próximo do edil.

Outra contratação ilegal feita pela 
edilidade é da secretária particular 
do presidente. Trata-se de Madalena 
Tomás. Esta, segundo a carta a que te-
mos vindo a citar, não tem um contrato 
formal com o Conselho Municipal. Esta 
teria sido contratada como agente de 
limpeza, mas trabalha como secretária 
particular do edil, recebendo nesta 
condição, salários sem vínculo nem 
visto do Tribunal Administrativo.

Entretanto, no que concerne aos 
conflitos de interesse, soube o Público, 
através da carta-denúncia, que o edil 
contrata empresas pertencentes a 
pessoas próximas, facilitando, deste 
modo, tectos orçamentais exacerba-
dos, na medida em que aquele orienta 
a UGEA a elaborar mapas de quan-
tidades aos empreiteiros para posteri-
ormente participarem em concursos 
públicos e saírem vitoriosos.

Sabe-se, no entanto, que António 
Charumar é empreiteiro de obras 
públicas e, por isso, constituiu duas 

empresas em nome de terceiros. 
Trata-se, segundo refere a carta, das 
empresas Mpesanhota Construções e 
Tabonga Construções.

A Mpesanhota Construções tem 
sido adjudicada para obras de aber-
tura de furos de água desde a tomada 
de posse do edil. Em 2019 concorreu e 
foi adjudicada às obras de construção 
de sete furos de água. Para lograr 
seus intentos, o edil não coloca técni-
cos da área para supervisionar as ac-
tividades, afectando para o efeito, um 
funcionário que responde pelo nome 
de Raul João Pedro, que, entretanto, é 
auxiliar administrativo. Este também 
obedece a Micaela da Conceição Car-

ta. O mesmo valor apoia obras de con-
strução da residência, no povoado de 
Nharuchonga, em Nhamatanda, do 
primeiro secretário da Frelimo deste 
distrito, Bento Conde Zeca.

Sobre a empresa Tabonga Con-
struções, a carta denúncia faz saber 
que foi criada recentemente pelo edil e 
pelo primeiro secretário da Frelimo de 
Nhamatanda, Bento Conde Zeca, sob 
gestão da secretária distrital da OMM, 
Verónica Domingos, com o mesmo 
objectivo, o de pilhar valores de erário 
público para fins ilícitos.

Esta foi adjudicada às obras de ab-
ertura de valas de drenagens, apon-
tando-se o nome de Nelson Carlitos 
Mairosse, técnico do sector de estradas 
e pontes, como elaborador de mapas 
de quantidades.

A carta faz menção do Complexo 
Africaníssimo da vila de Nhamatanda, 
que, sem contrato com a autarquia, 
dedica-se ao fornecimento de re-
feições. Esta estância atende todos os 
pedidos de hospedagem. Estes actos 
ilegais beneficiam à vereadora de Fi-
nanças, através de comissões.

O rol de acusações de abuso de 
poder perpetrados pelo edil estende-
se à venda de terra, acção praticada 
através do agente económico, Isuf Sie-
dat, proprietário do estabelecimento 
Nhamatanda Comercial sob coadju-
vação da técnica da Urbanização, Mi-
caela da Conceição Carlos Arnança. O 
comerciante adquiriu o Direito de Uso 
e Aproveitamento de Terra (DUAT) de 
uma parcela de terra, antes da constitu-
ição da autarquia, porém, não cumpriu 
com o plano de exploração, sendo que 

los Arnança, chefe da UGEA.
No presente ano, a Mpesanhota 

Construções foi adjudicada, por Ajuste 
Directo, às obras de perfuração de um 
furo no Centro de Saúde de Mapulan-
hanga, bairro 1 de Junho. Reza a carta-
denúncia que Micaela da Conceição 
Carlos Arnança beneficiou-se de um 
montante no valor de 500 mil meticais 
de comissões por parte da Mpesanho-

em norma devia perder o direito.
Após a emissão das denúncias e o 

trabalho da inspecção administrativa 
provincial, o edil terá feito movimen-
tações de funcionários suspeitos de 
terem elaborado as mesmas. Os fun-
cionários em causa são Vicente de 
Alcides Conso Vieira que respondia 
pelo pelouro de património na verea-
ção das Finanças, que passou a gestor 

destinados a pessoas carenciadas.
Porém, como reza a Lei de imprensa, 

no tocante ao contraditório, o repórter 
do Público contactou o Presidente do 
Conselho Municipal de Nhamatanda, 
tendo este se recusado a recebe-lo no 
seu gabinete de trabalho. Entretanto, 
aquele edil, apesar de se ter recusado, 
tem o direito de dar a sua versão dos fac-
tos, estando, o Jornal, aberto para ouvi-lo. 

da morgue na vereação dos assuntos 
sociais; Nhama, técnico de Recursos 
Humanos que passou a cobrador na 
vereação de desenvolvimento local.

O presidente ordenou ainda a de-
tenção de António Alberto Semo, 
um funcionário afecto à vereação das 
Finanças, por seis dias, no Comando 
Distrital da PRM em Nhamatanda, 
sem nenhum processo instaurado, 
sob acusação de desvio do carimbo e 
emissão de recibos, cujos valores não 
caíam na conta da autarquia.

O referido funcionário acabou 
sendo solto depois de ter ameaçado 
denunciar a vereadora das Finanças, 
por alegada reprodução ilegal de blo-
cos de recibos usados em cobrança 
fantasma nos mercados e estabeleci-
mentos comerciais.

O referido carimbo, viria, depois, 
a ser encontrado na secretária de 
uma funcionária identificada por Sara 
Charles, por sinal, sobrinha do edil. Sara 
Charles, entretanto, está afecta ao sec-
tor da Tesouraria e já esteve envolvida 
em um escândalo de falsificação de 
livretes de motorizadas. O caso acabou 
sendo arquivado por ordens do edil.

FUNDOS PÚBLICOS

A mesma carta a que tivemos 
acesso acusa também o edil de estar 
a efectuar, através da vereação das Fi-
nanças, pagamentos ilegais a pessoas 
que não prestam serviços à autarquia. 
Para justificar os pagamentos, inventa-
se serviços que não foram prestados a 
favor da edilidade.

O edil da vila de Nhamatanda é 
acusado de desviar donativos destina-
dos à reconstrução pós-ciclone Idai, doa-
dos pela organização Fundo Galego de 
Cooperación Solidariedade. A oferta era 
constituída por cerca de 200 chapas de 
zinco destinadas à cobertura da Escola 
Primária Completa 3 de Fevereiro, local-
izada na vila local e seis rolos de plástico, 

Segundo uma carta-denúncia a 
que o repórter do Público teve 
acesso, enviada simultaneamente 
à ministra da Administração Estat-
al e Função Pública (MAEFP), Ana 
Comoana e à Procuradoria-Geral 
da República, os funcionários da 
Vila Autárquica de Nhamatanda 
em Sofala, acusam o respectivo 
edil, António Charumar João, 
de usar do seu cargo para pagar 
salários indevidos e ilegais a fun-
cionários da edilidade da sua con-
fiança, vender terras sob alçada do 
município, desviar bens do Estado 
e se envolver em vários esquemas 
de corrupção.

Edil de Nhamatanda 
mergulhado em corrupção?

JORGE MALANGAZE                                   
Fotos: Jorge Malangaze

A reportagem do Público em So-
fala recebeu, semana finda, três cartas-
denúncias redigidas por funcionários 
do Conselho Autárquico da Vila de 
Nhamatanda, denunciando mau ambi-
ente de trabalho. Segundo as mesmas 
denúncias, António Charumar João 
apresentou um certificado falso da 12ª 
classe para se candidatar ao cargo de 
Presidente do Conselho Autárquico da 
Vila de Nhamatanda. O documento foi 
emitido em 2006 pela Escola Secundária 
de Caia e o presente certificado, neste 
caso o segundo com a mesma classe 
que usa actualmente na instituição, foi 
emitida pela Direcção da Escola Privada 
de Chaimite, sediada na cidade da Beira.

A mesma carta refere que Charumar 
está a responder num processo civil por 
não ter concluído a obra de construção 
de estrada Nhamatanda-Metuchira. 
Este processo culminou com um man-
dado de penhora de seus bens para 
ressarcir os prejuízos causados.

A carta a que tivemos acesso revela 
ainda que o Presidente do Conselho Au-
tárquico da Vila de Nhamatanda está a 
violar o preceituado no n°1 do artigo 26, 
do Decreto 54/2009 de 8 de Setembro, 
ao abonar 25 por cento de gratificação 
de chefia a funcionários em comissão 
de serviço, exercendo a função de Chefe 
de Secção Municipal, cujo salário está 
abaixo do vencimento da função.

Este acto é premeditadamente feito 
pela chefe de Recursos Humanos, Ja-
cinta Jonasse, a qual mesmo sabendo 
que está a agir à margem da Lei, o faz 
para benefício próprio e de terceiros, 
tendo na carta citado os nomes de 
Maria Chirrasua Fuco, Vicente de Al-
cides Consol Viera, Maria Nobre Soeiro 
e Kenet Mário Chimoio.

Aliás, Jacinta Jonasse é apontada 
como sendo a pessoa de confiança do 
edil, pois, segundo fontes próximas ao 
jornal, a mesma é sobrinha do actual 
Vice-ministro do Mar, Águas Interiores 
e Pescas, Henriques Bongece. 

Juntam-se à Jacinta Jonasse outros 
dois agentes. Trata-se de Celestino da 
Silva Paiva e Madalena Tomás, ambos 
funcionários do Município em regime 
de contratados. Celestino da Silva exer-
cia até à semana passada as funções de 
Assessor Jurídico do Presidente do Con-
selho Municipal, porém, a sua contrata-
ção não obedeceu a nenhum dos crité-
rios previstos na lei, pois, o mesmo não 
ostenta o visto do Tribunal Administra-

António Churumar João, edil de Nhamatanda

Vista parcial da Vila Municipal de Nhamatanda
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Moçambique parou ontem, domin-
go, para assinalar o Dia da Paz e Rec-
onciliação, cujo cerne, honrado pelo 
Chefe de Estado moçambicano, Fili-
pe Nyusi, recorda o 4 de Outubro de 
1992, data em que delegações do 
Governo e da Renamo, ao mais alto 
nível, se sentaram à mesma mesa, 
na cidade italiana de Roma, para ru-
bricar os entendimentos que viriam 
a colocar ponto final a uma guerra 
prolongada de 16 anos, e que cul-
minou com a maciça destruição de 
importantes empreendimentos 
sociais e económicos do país, inclu-
indo a perda de vidas humanas.

Ganhos do Acordo de Roma são assinaláveis

que “a mais grave dessas situações foi a 
desmobilização dos oficiais provindos 
da Renamo, situação problemática 
que acabou sendo reconhecida, e cujo 
remédio e solução surgem enquadra-
dos agora nos últimos Acordos”

Contrariando a retórica oficial, Hun-
guana diz que a partidarização do apa-
relho do Estado levou à exclusão de 
pessoal da Renamo do exército, que 
terá sido um dos aspectos que con-
sidera grave no processo.

A outra face da inexistência de rec-
onciliação, considera Hunguana, foi 
a política de exclusão dos membros 
da Renamo em consequência da não 
despartidarização do Estado. “Despar-
tidarização que por si só mereceria o 
tempo de uma discussão e debate, de 
um seminário, conferência ou reunião 
nacional, e não esta breve referência a 
que forçosamente me limito”, referiu, 
para depois criticar a bipartidarização 
da agenda nacional, que faz com que 
a constituição se subordine às von-
tades da Frelimo e da Renamo.

“Enquanto se mantiver a situação 
em que, quando há problemas ou 
questões de fundo a decidir sobre o 
nosso comum destino, são reservadas 

a tirar a vida a muitos compatriotas, e 
contribuem para a destruição de bens, 
além de condicionar a livre circulação 
dos cidadãos, particularmente nas zo-
nas centro e norte.

Muitos citadinos acorreram ao 
evento empunhando dísticos com 
dizeres maioritariamente de apelo 
à paz que nos últimos meses está 
ameaçada no país e que se traduz em 
ataques dos homens armados da Re-
namo contra alvos civis.

“A violência e a guerra não respei-
tam a vida humana e a opção pela paz 
é religiosa, pois, manifesta a autentici-
dade da fé, e a verdade da crença vê-se 
no respeito pela vida. As nossas re-
ligiões ensinam-nos a amar a todos, a 
moderar o nosso egoísmo e a partilhar 
o que recebemos de Deus. A avidez e 
a ganância desenfreadas provocam a 
guerra e a pobreza”, sublinharam, ape-
lando aos políticos para que sigam os 
ensinamentos das religiões e para que 
coloquem os seus interesses pessoais 
e de grupo depois dos interesses da 
nação.

SALDO DA GUERRA CIVIL

A Guerra Civil em Moçambique, 
também conhecida como Guerra dos 
Dezasseis Anos, foi um conflito civil que 
começou em 1977, dois anos após o 
alcance da Independência Nacional, 
e que foi semelhante à guerra civil an-
golana, visto que ambas eram guerras 
secundárias dentro do contexto maior 
da Guerra Fria. Os ideais do partido 
no poder, a Frente de Libertação de 
Moçambique (FRELIMO), bem como 
os das Forças Armadas moçambica-
nas eram opostos aos da Resistência 
Nacional Moçambicana (RENAMO), 
que recebia financiamento da Rodésia 
e, mais tarde, da África do Sul. 

Durante o conflito, cifra-se, cerca 
de um milhão de pessoas perderam 
a vida em combates e por conta da 
insegurança alimentar. Além disso, 
cinco milhões de civis foram desloca-
dos e muitos sofreram amputações 
por minas terrestres, um legado da 

guerra que continua a assolar o país. A 
recessão económica e social, o totalita-
rismo marxista, a corrupção política, a 
pobreza, as desigualdades económi-
cas e o insucesso do planeamento 
central, fizeram nascer uma vontade 
revolucionária. O conflito apenas ter-
minou em 1992 com a assinatura do 
Acordo Geral de Paz.

Após o fim da guerra, o país viu a 
realização das primeiras eleições multi-
partidárias em 1994. Entretanto, havia 
uma centena de milhares de mortes a 
serem reivindicadas pela guerra, além 
de inúmeras minas terrestres rema-
nescentes em solo moçambicano, 
que se tornaram um grande prob-
lema para o país.

O QUE FALHOU NO ACORDO?

Semana passada, a capital do país 
acolheu um debate interessante cuja 
temática foi “Moçambique, um País 
de Acordos”, que mereceu a atenção 
de muitos comentadores. No debate, 
o jurista e antigo ministro de Justiça, 
Teodato Hunguana, reconheceu ter 
havido violação do Acordo de Roma, o 
que viria a comprometer a paz efectiva 

à discussão, negociação e decisão a 
dois, no contexto desse bipartidismo 
herdado do AGP, culminem ou não em 
revisões constitucionais, estaremos, 
sem dúvida, perante uma sonegação 
da nossa cidadania e da nossa sobera-
nia. Em Estado de Direito Democrático, 
isto é, em normal democracia, não 
é admissível que dois partidos se ar-
roguem a prerrogativa de discutir e 
decidir sobre tais questões, reduzindo 
as instituições eleitas a simples função 
de homologação formal das decisões”, 
destacou.

Para Teodato Hunguana, um dos 
problemas dos recorrentes conflitos 
que, depois de Roma já tiveram mais 
dois acordos pelo meio, é a falta de 
uma política e programa de reconcilia-
ção nacional. 

PAZ SIMBÓLICA

A Nova Democracia (ND), uma 
nova formação política que emergiu 
do activismo juvenil, cujo líder, Sa-
lomão Muchanga, esteve em frente 
do Parlamento Juvenil (PJ) por mui-
tos anos, afirma que os 28 anos dos 
acordos de paz celebrados ontem, 

que se pretendia em 1992.
Hunguana, que voltou a ser frontal 

no debate sobre a matéria, abordou 
os principais problemas e desafios 
do país, começando pelo Acordo de 
Roma, que fez ontem 28 anos após 
a sua assinatura, avançando não ter 
dúvidas que tenha havido aspectos 
violados.

“Não houve reconciliação antes 
das eleições, e muito menos depois 
e verificaram-se recuos que se con-
figuraram como violações ao AGP”, 
constatou Hunguana, acrescentando 

domingo, são apenas simbólicos. “São 
28 anos de sofrimento e longa espera 
por uma verdadeira paz”, escreve ND 
no seu comunicado, acrescentando 
que, “os acordos de Roma, para além 
de pausarem a guerra, deram lugar 
a um Moçambique supostamente 
democrático. 

Aliás, afirma a ND que “28 anos de-
pois, já foram assinados três acordos 
de paz, sendo que, o último, teve lugar 
ano passado, o que demonstra uma 
ausência de paz verdadeira”.

Para o líder do ND, o sonho da paz 

trabalhar com eles, já que estão juntos 
com o nosso Exército, para encontrar 
soluções para esses problemas? Não 
parece que estejamos a utilizar, pelo 
menos com sucesso, essa capacid-
ade “óssea” num momento tão grave 
como este”.

CAUSAS OCULTAS

O antigo Presidente da República, 
Joaquim Chissano mostrou-se pouco 
convencido que a questão dos recur-
sos naturais seja a causa das acções 
terroristas no norte de Cabo Delgado. 
Para o antigo estadista, uma melhor 
resposta depende do conhecimento 
das causas, sugerindo uma investiga-
ção profunda sobre a matéria.

Numa palestra recentemente re-
alizada em Maputo sobre os 30 anos 
do multipartidarismo e democracia, 
presenciada por representantes de 
partidos políticos, juristas, académicos e 
líderes religiosos, Joaquim Chissano fa-
lou do percurso do país, até à adopção 
da democracia multipartidária, e não 
se escudou, quando questionado, de 
abrir o peito sobre a situação em Cabo 
Delgado. Enquanto algumas correntes 
associam as acções “terroristas” em cur-
so desde Outubro de 2018, que já atin-
gem sete distritos daquela província, 
a interesses em volta dos recursos nat-
urais, nomeadamente, o gás natural na 
bacia do Rovuma, Chissano considera 
que pode não ser bem assim.

“Ainda não cheguei a conclusão, 
me informaram de que haja uma con-
clusão de que o que se passa em Cabo 
Delgado é devido aos interesses pelos 
recursos que lá existem. Nem sempre 
há guerras desse género onde há re-
curso. É frequente, aqui e acolá, encon-
trar uma pequena relação, mas não 
se manifesta dessa mesma maneira” 
posicionou-se Chissano, dando como 
exemplo alguns países com recursos 
abundantes, mas que não têm qual-
quer conflito.

Segundo o antigo estadista, uma 
melhor resposta ou combate aos ter-
roristas passaria por uma melhor com-

preensão das causas.
“Eu ainda não cheguei à conclusão 

de se tratar de um problema derivado 
dos recursos naturais. Deve-se cavar 
inda mais a razão desta guerra, para 
se encontrar os meios de a debelar”, 
apontou.

Por outro lado, Chissano aponta o 
diálogo como a via a ser seguida para 
de encontra uma saída da situação 
que se vive em Cabo Delgado, não 
obstante tratar-se de um conflito con-
siderado complexo.

“O diálogo nunca deve colocado de 
lado. Seja qual for o conflito” contudo, 
“é preciso definir com quem dialogar e 
o quê dialogar”, realçou, dando como 
exemplo, o início do processo com a 
Renamo, que culminou com o Acordo 
Geral de Paz, assinado em Roma, de-
pois de 16 anos de guerra civil.

Num outro prisma, o antigo Chefe 
de Estado solidarizou-se com as Forças 
de Defesa e Segurança, e encorajou-as a 
continuarem firmes em defesa da pátria.

“Hoje não poderia deixar de mani-
festar a minha solidariedade para com 
os nossos concidadãos que têm es-
tado a ser vítimas de violência armada 
nas regiões norte e centro do país, 
facto que inviabiliza o gozo pleno dos 
direitos e garantias estabelecidas pela 
nossa Constituição”.

“Estou certo de que as acções 
levadas a cabo pelas nossas forças de 
defesa e segurança sob a liderança do 
Governo, a indispensável colaboração 
da sociedade nesta luta, a despeito 
de todos os desafios, conduzir-nos-ão 
à paz que almejamos para as regiões 
afectadas directamente pela violência”, 
salientou.

O antigo Presidente da República 
destacou os ganhos que resultaram 
desta viragem, nomeadamente, a 
multiplicidade dos partidos políticos, 
as liberdades de imprensa e de ex-
pressão, de entre outros. Contudo, 
chamou atenção para a prevalência de 
desafios que devem ser acautelados.

“Constato, com satisfação, a con-
tinuidade do regime democrático 
sem nenhuma interrupção, a despeito 
dos desafios que se colocam, entre os 
quais a pobreza que ainda prevalece 
no país, embora cada vez menos do 
que no passado, a violência armada 
que se regista no norte e centro do 
país e a baixa confiança dos partidos 
da oposição em relação aos resultados 
eleitorais”, avaliou.

“Estes são desafios que só serão ul-
trapassados através do engajamento 
contínuo de cada um de nós no pro-
cesso de consolidação da democracia 
e das suas instituições. E, aqui, a cidada-
nia joga um papel de importância 
fundamental” disse o antigo estadista. 
(Redacção)

é acordado pelo barulho das armas. 
“Que paz é esta que acontece numa 
altura em que a instabilidade militar 
está a prosperar na zona centro do 
país, matando cidadãos inocentes 
e destruindo seus bens?”, questiona 
Muchanga que diz ser difícil assumir 
que Moçambique esteja em paz de-
finitiva, com terroristas a instabilizar a 
província nortenha de Cabo Delgado.

SOLUÇÃO PARA VIOLÊNCIA

Enquanto o novato partido de 
Salomão Muchanga se esmera em 
questionamentos, sem apresentar 
soluções, o antigo Presidente da 
República, Armando Guebuza, con-
sidera que o país tem capacidade mili-
tar, mas “óssea”, que se fosse “devidam-
ente utilizada” seria possível resolver a 
violência armada em Cabo Delgado, 
Manica e Sofala.

Armando Guebuza fez estes pro-
nunciamentos última sexta-feira, 
através de um vídeo publicado na sua 
conta do Facebook. “Aparentemente, 
até agora, há muitas dificuldades” de 
“garantir que se produza a paz que nós 
queremos” enquanto Nação.

“No caso do norte, no caso de Cabo 
Delgado, é mais complicado, muitís-
simo mais complicado. Nós temos as 
nossas forças lá, a Polícia e as Forças 
Armadas. Temos que saber se o co-
mando que elas têm, localmente, está 
em condições de garantir que se pro-
duza a paz que nós queremos. Apar-
entemente há muitas dificuldades. É 
guerra, isso é complicado”, afirmou o 
antigo Chefe de Estado.

“Também no caso do norte, a coisa 
agrava-se porque a população está 
a deslocar-se do seu ambiente de 
vida para locais muito distantes. Inter-
rompe-se todo um ciclo de trabalho e 
vida das populações. Isto sem falar das 
mortes que acontecem. É uma situa-
ção grave. Eu penso que os comandos 
deviam pensar seriamente nisso. Mas 
também deviam apoiar-se cada vez 
mais… Eu tenho visto aí pessoas que 
publicam estudos sobre a situação 
(…)” e elas não deviam ser marginal-
izadas, porque têm experiências que 
podem ajudar a resolver esse conflito, 
realçou Armando Guebuza.

Num outro desenvolvimento, o an-
tigo Chefe de Estado afirmou: “eu darei 
um exemplo: nós temos no Governo 
pessoas que participaram, desde a 
luta de libertação nacional, até hoje, 
chegaram a oficiais. Será que estão 
sendo devidamente utilizadas? Eu 
penso que não. Por isso, eu penso que 
é fundamental a utilização e explo-
ração das capacidades instaladas ao 
longo destes anos todos. Mesmo os da 
Renamo fizeram 16 anos. Estaremos a 

Apesar das persistentes ameaças no centro e norte do país 

CENTRAIS CENTRAIS

Com efeito, por parte do Governo, 
rubricou o acordo, o antigo Presidente 
da República, Joaquim Chissano e do 
então movimento armado, o respec-
tivo líder, Afonso Dhlakama, já falecido. 
A assinatura integrou também os me-
diadores, representados pela Comuni-
dade de Santo Egídio, da Itália. 

Habitualmente, a data é celebrada 
com rezas promovidas pelas diferen-
tes confissões religiosas, enquanto 
os políticos se desdobram em outras 
acções tendentes à consolidação da 
paz de per si já ameaçada na sequência 
de actos terroristas em Cabo Delgado 
e de ataques levados a cabo pelos ho-
mens armados da Renamo, principal-
mente na região centro do país.

Enquanto se celebra a passagem 
do 28º aniversário da assinatura do 
Acordo Geral de Paz (AGP), os moçam-
bicanos continuam a clamar por uma 
paz duradoira, não obstante ter-se as-
sinalado, a 06 de Agosto do ano passa-
do, o acordo de paz definitiva e recon-
ciliação nacional, o acto que marcaria 
o fim da instabilidade política e militar 
que o país viveu entre 2014-2016. Mas 
Moçambique e o mundo estão igual-
mente a conhecer uma nova ameaça, 
cujo impacto é devastador para o 
tecido social e económico. Trata-se do 
novo coronavírus, igualmente, con-
hecida por Covid-19, que ceifa vidas 
humanas e a restringe as crianças de 
estudar e os seus progenitores de 
trabalhar, o que, consequentemente, 
acaba agravando as condições de vida 
da população, numa altura em que o 
executivo de Filipe Nyusi, tudo faz para 
conferir aos moçambicanos a melhor 
qualidade de vida.  

RELIGIOSOS FALAM COM DEUS

O dia da paz, que ontem se 
comemorou em todo o país, foi pre-
texto para as diferentes congregações 
religiosas, que usaram assim a ocasião 
para, em forma de oração, pedir a Deus 
o fim dos ataques armados na região 
centro do país e do terrorismo em 
Cabo Delgado. Os conflitos nas duas 
regiões, segundo os religiosos, estão 
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ECONOMIA ECONOMIA
O Presidente da Confederação 
das Associações Económicas de 
Moçambique (CTA) diz não haver 
dúvida de que, apesar da pan-
demia de Covid-19, as oportuni-
dades de investimento continuam 
abundantes em Moçambique e 
na África de Sul. Por isso, Agostin-
ho Vuma, que falava em Maputo, 
no Seminário Virtual de Negócios 
e Investimentos Moçambique-
África do Sul, realizado nos dias 
29 e 30 de Setembro findos, disse 
ser convicção da CTA que a África 
do Sul pode continuar a desem-
penhar um papel preponderante, 
particularmente na retoma do 
desenvolvimento da economia 
moçambicana, no contexto dos 
desafios do Covid-19.

Oportunidades de investimento 
continuam abundantes 

Organizado pela CTA e o Governo 
Sul-Africano, através de DITC, o Semi-
nário Virtual de Negócios e Investi-
mentos Moçambique-África do Sul 
tinha como objectivo criar parcerias 
e partilhar experiências e oportuni-
dades de negócios existentes nos dois 
países em resposta à Covid-19.

Explicou que, como CTA, uma en-
tidade aglutinadora e líder do sector 
privado nacional, as parcerias que bus-
ca devem ajudar a alavancar e dinami-
zar o papel das instituições na busca 
de respostas africanas aos desafios de 
participação e de solução conjunta 
dos problemas que afectam as duas 
economias.

Recordou que, “nós em África so-
mos abençoados com um grande 
mercado com uma população 
enorme e talentosa, um mercado 
cheio de oportunidades devido ao 
Acordo de Livre Comércio, que tem 
potencial para aumentar nossa par-
ticipação nas trocas econômicas e no 
desenvolvimento”. 

Referiu que os dois países têm 
também um grande potencial de 
produção artesanal de baixo custo; um 
grande potencial para a agricultura, 
com solos férteis e ricos; ricos recursos 
e abundância de água para irrigação; 
recursos minerais e infraestruturas de 
produção de energia electricidade 
que tornam os países muito promisso-
res no continente e a nível global.

Outra coisa que favorece os dois 
países, de acordo com o Presidente 
da CTA, é o facto de os mercados glo-
bais migrarem para o Sul de Ásia e de 
África, que de certa forma, não estão 
longe para os investidores asiáticos.

“Portanto, sem dúvida, podemos 
afirmar que, apesar da pandemia de 
Covid-19, as oportunidades de inves-
timento continuam abundantes em 
nossos países”, afirmou Vuma.

Para Agostinho Vuma, devido à 
magnitude do investimento espe-
rado, em torno de US $ 30 bilhões, isso 
aponta para as oportunidades urgen-
tes que podem ser oferecidas aos em-
presários africanos e ao mundo. 

Dai que, “Continuamos confiantes 
em que este projecto se materializará e 
contribuirá para colocar Moçambique 
como um dos principais players na 
produção de Oil & Gas a nível mundial, 
num futuro próximo”, disse.

“Acreditamos também que a África 

do Sul, sendo o principal parceiro co-
mercial de Moçambique, e olhando 

para as inúmeras oportunidades de 
negócios e investimentos existentes 

em Moçambique, ainda há espaço 
para incrementar o agronegócio, turis-

mo, indústria e recursos minerais, bem 
como explorar outras áreas como en-
ergia limpa, pesca, incluindo a aquicul-
tura e a indústria de processamento de 
pescado”, indicou.

Na ocasião, Agostinho Vuma falou 
dos passos que têm sido dados no 
sentido de tornar os negócios mais 
amigáveis e atrair mais investimentos. 

Com o efeito, observou que apesar 
da dinâmica própria do processo de 
reformas, tem trabalhado em con-
junto com o Governo para acelerar o 
ritmo e sua implementação efetiva.

Neste sentido, destacou que a CTA 
encomendou uma reflexão, cujos 
resultados foram partilhados com o 
Governo, na qual foram identificadas 
as principais medidas e intervenções 
de curto prazo (Quick Wins), cuja imple-
mentação pode resultar na melhoria 
do posicionamento do país no ranking 
Doing Business em 15 pontos, partindo 
da posição atual 138 para a posição 123.

Sublinhou ainda que, “estamos 
ansiosos pelo restabelecimento das 
viagens de negócios entre Moçam-
bique e a África do Sul e, portanto, 
esperamos fortalecer as parcerias de 
negócios e que a partilha mútua de 
oportunidades seja através do for-
talecimento dos laços económicos 
existentes ou explorando novas opor-
tunidades que possam contribuir para 
o relançamento de projetos de desen-
volvimento que contribuam para a re-
cuperação acelerada da economia dos 
países. (Redacção)

Em Moçambique e a África de Sul Na indonésia 

Karpowership iniciou a sua pri-
meira operação de transforma-
ção de Gás Natural Liquefeito 
(GNL) para geração de energia em 
Amurang, Indonésia. A actividade 
teve início no passado dia 20 de 
Setembro de 2020 e consistiu na 
produção de energia utilizando 
Gás Natural Liquefeito (GNL) no 
navio Zeynep Sultan, após a con-
versão dos seus dois motores de 
combustível à base de petróleo. 

Karpowership transforma GNL em energia

Neste processo, o GNL é convertido 
do estado líquido para gás através de 
uma unidade de regaseificação de ar-
mazenamento flutuante (FSRU).  

Nos últimos anos, a Indonésia tem 
vindo a se tornar num dos mais im-
portantes centros do mundo de trans-
formação de GNL para energia, com 
uma forte aposta na inovação em pro-
jectos de GNL de sistemas flutuantes, 
colocando de lado a construção de 
grandes armazéns para o efeito, que 
representam quase sempre um custo 
superior. 

O projecto LNG-to-Power faz parte 
de um acordo de fornecimento de gás 

assinado entre a entidade de governo 
local responsável pelo sector de Elec-
tricidade e a Perusahaan Listrik Negara 
Gas and Geothermal (PLN), uma em-

presa internacional que explora áreas 
de petróleo e gás natural em várias 
partes do mundo.

A Directora Comercial da Karpow-

ership na Indonésia, Zeynep Harezi 
disse na ocasião sentir-se “honrada 
com anúncio do sucesso do primeiro 
projecto LNG-to-Power. Através deste 

nosso navio, com motor de dupla ca-
pacidade, conseguimos demonstrar 
a combinação prática e útil entre a 
inovação e a tecnologia do FSRU, nos 
processos de transformação de GNL 
para a energia. Estamos apenas no 
início de um projecto de investimen-
tos em toda a cadeia de valor do GNL, 
prevendo-se que até 2025, 80% da 
frota de navios da Karpoweship seja 
abastecida por Gás Natural Liquefeito.

Importa referir que o processo de 
transição do combustível baseado no 
petróleo para a opção de gás natural 
liquefeito utiliza os recursos naturais 
da Indonésia, contribuindo para a 
redução de impactos nocivos ao am-
biente.

Refira-se que a Karpowership é o 
inventor e pioneiro na construção de 
navios mais rápidos, mais limpos e 
mais acessíveis, com a opção de equi-
pamentos que respondem às neces-
sidades energéticas urgentes e em 
grande escala de cada país. Sediada 
em Istambul, a empresa opera uma 
frota de navios em 11 países. 

(Redacção)

O Standard Bank está a viabilizar 
o processo de importação de bens 
e serviços da China, de maneira 
inovadora, eficiente e segura, 
para empresas e particulares, 
através do serviço Agente África-
China (ACAP), neste período em 
que as viagens àquele país asiáti-
co estão condicionadas, devido às 
incertezas causadas pela progres-
siva evolução da Covid-19.

Standard Bank viabiliza importações da China

igualmente, através do ACAP.
Outra operação de sucesso, através 

deste serviço do Standard Bank, efec-
tivou-se com uma empresa de impor-
tações, que adquiriu, da China, tubos e 
acessórios para um dos seus clientes.

Da lista de operadores que ben-
eficiaram do ACAP consta ainda um 
investidor particular, que importou 
1.500 máscaras para a prevenção do 

novo coronavírus.
Importa referir que, na materializa-

ção desta solução de negócio, que dá 
aos importadores tempo suficiente 
para receberem e venderem as mer-
cadorias antes de efectuarem o paga-
mento, o Standard Bank conta com a 
parceria do Banco Industrial e Comer-
cial da China (ICBC).

O Standard Bank está a viabilizar o 

processo de importação de bens e ser-
viços da China, de maneira inovadora, 
eficiente e segura, para empresas e 
particulares, através do serviço Agente 
África-China (ACAP), neste período em 
que as viagens a este país asiático es-
tão condicionadas, devido às incerte-
zas causadas pela Covid-19.

Muito recentemente, o serviço 
registou a primeira grande operação 
comercial, referente à importação de 
cerca de 20 mil unidades de equipa-
mento agrícola.

Inicialmente, o importador enfren-
tou dificuldades nos contactos que 
realizou com diferentes fornecedores 
chineses no sentido de aceitarem a 
carta de crédito, facto resolvido através 
do ACAP, que flexibilizou o processo de 
importação.

Motivada pela eficiência do ser-
viço, actualmente, este importador 
do ramo agro-pecuário está a realizar 
a segunda operação de importação, 
igualmente, através do ACAP.

Outra operação de sucesso, através 
deste serviço do Standard Bank, efec-
tivou-se com uma empresa de impor-
tações, que adquiriu da China tubos e 
acessórios para um dos seus clientes.

Da lista de operadores que ben-
eficiaram do ACAP consta ainda um 
investidor particular, que importou 
1.500 máscaras para a prevenção do 
novo coronavírus. (Redacção e FDS)

Esta solução permite aos investi-
dores moçambicanos estabelecerem 
contactos, avaliarem e comunicarem 
com fornecedores e vendedores chi-
neses, bem como gerirem o processo 
de importação de bens e serviços de 
qualidade, sem terem de se deslocar 
à China.

Muito recentemente, o serviço 
registou a primeira grande operação 
comercial, referente à importação de 
cerca de 20 mil unidades de equipa-
mento agrícola.

Inicialmente, o importador enfren-
tou dificuldades em contactos que 
realizou com diferentes fornecedores 
chineses no sentido de aceitarem a 
carta de crédito, facto que foi resolvido 
através do ACAP, que flexibilizou o pro-
cesso de importação.

Actualmente, motivada pela 
eficiência do serviço, este importador 
do ramo agro-pecuário está a realizar 
a segunda operação de importação, 

- Afirma Agostinho Vuma, presidente da CTA

O Grupo Access Bank, líder no 
ranking de bancos africanos, com 
mais de 46 milhões de clientes, 
acaba de iniciar a sua actividade 
em Moçambique, o país tido, pelo 
Grupo, como relevante no espaço 
africano, para a expansão dos 
seus negócios.

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia deverá apresentar, ainda 
este ano, a proposta de revisão da Lei de Electricidade, sem abranger o 
preço de energia.

Access Bank entra 
no mercado moçambicano

Lei de Electricidade objecto 
de revisão

de visão de ser o Banco Africano mais 
respeitado do mundo. 

Com o know-how do Grupo Access 
Bank, a facilidade de acesso a merca-
dos internacionais e uma equipa de 
profissionais altamente qualificados e 
experientes, o Access Bank apresenta-
se como um parceiro estratégico de 
referência para as empresas e insti-
tuições público-privadas moçambi-
canas, bem como para as empresas 
internacionais que queiram investir no 
país. O objectivo é participar e contri-
buir de forma activa para o desenvolvi-

e fazer com que os potenciais inves-
tidores desta área encontrem na lei a 
garantia do papel preponderante das 
energias renováveis na electrificação 
do país.

Bacela fez esta abordagem no acto 
de lançamento da plataforma de de-
bate entre o Governo e a Sociedade 
Civil, que visa promover uma gover-
nação inclusiva na gestão dos recur-
sos naturais, chamada Africa Policy 
Dialogue, na tradução directa de Inglês 
para português: Diálogo sobre Políti-
cas em África. (Redacção)

O Access Bank é um banco com-
ercial universal que opera numa rede 
de mais de 650 balcões, com presen-
ça em 13 países distribuídos em três 
continentes. Tem mais de 46 milhões 
de clientes e emprega mais de 28 mil 
colaboradores nas suas operações 
na Nigéria, Reino Unido, Gambia, 
Zambia, Kenya, Ruanda, Congo, Serra 
Leoa, Gana e Moçambique. Possui 
ainda escritórios de representação 
na China, Líbano, Índia e Emirados 
Árabes Unidos. 

O Grupo tem como objectivo es-

mento de Moçambique.
“Mais que um Banco” foi o slogan 

adoptado para Moçambique, eviden-
ciando a ambição de fazer mais e mel-
hor, apresentando-se como o parceiro 
certo para cada cliente, mas também 
como um parceiro de relevo para o 
país. Um Banco capaz de concretizar 
sonhos e de oferecer soluções mais 
inovadoras, assumindo o compro-
misso de contribuir para o desenvolvi-
mento da sociedade moçambicana, 
investindo fortemente no processo de 
bancarização e de inclusão financeira. 

timular o crescimento da sua rede 
no comércio internacional e centros 
de pagamento, ajudando África a 
mostrar, cada vez mais, o seu potencial 
ao resto do mundo.

Socialmente responsável, o Grupo 
destaca as suas preocupações sociais 
como o empoderamento da mul-
her, a sustentabilidade e a inclusão 
financeira. Para Moçambique salienta 
como estratégia a aposta em quadros 
moçambicanos, formando-os e equi-
pando-os de modo a prestar serviços 
excelentes. (Redacção)

O Access Bank Moçambique pre-
tende, deste modo, contribuir para o 
crescimento exponencial do país nas 
próximas décadas, procurando criar 
bases financeiras sustentáveis que 
melhorem a vida dos moçambicanos.

O Access Bank assume-se como um 
banco universal, que que pretende 
servir a todos os segmentos de negó-
cio, capitalizando a sua rede interna-
cional, know-how e experiência na en-
trega de serviços de excelência a todos 
os seus clientes.

Com fortes expectativas de cresci-
mento para os próximos anos, o Banco 
vai apostar na abertura de uma rede 
robusta de balcões, com o objectivo 
de estar presente em todas as provín-
cias nos próximos dois anos.

Apoiado na elevada experiência 
que tem em sectores de petróleo e gás, 
bem como na maior rede de retalho 
de África, o Access Bank Moçambique 
vem fortalecer o sistema financeiro 
nacional, reforçando o seu statement 

Segundo o Director Nacional de 
Energia, Pascoal Bacela, Energia mais 
barata não é o que se deve esperar 
com a revisão da Lei de Electricidade 
em vigor desde 1997. A prioridade do 
Governo, nesta matéria, é manter o 
sector de energia sustentável.

“Temos de ter tarifas que reflictam 
os custos, porque, se as tarifas esti-
verem abaixo dos custos, não teremos 
sustentabilidade do serviço de forneci-
mento de energia”, disse Bacela, adi-
antando que a proposta visa conferir 
maior destaque às energias renováveis 

Com o preço de energia de fora

Agostinho Vuma

Mónica Macamo, directora de Capital Humano do Standard Bank

Marco Abalroado
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O Novo Boletim Económico do 
Moza Banco prevê a prorrogação 
do anúncio da Decisão Final de In-
vestimento da Exxon Mobil para o 
próximo ano, devido às mexidas 
nas previsões anteriores, moti-
vadas pela evolução progressiva 
da Covid-19.

Em perspectiva prorrogação da 
decisão de investimento

Capex) e com pagamentos de divi-
dendos aos seus investidores. 

Dow Jones Industrial Average, onde as 
suas acções estiveram representadas 
desde 1928. Esta evolução deveu-se à 
redução do valor de mercado da Exxon 
nos últimos anos, passando de 500 bil-
iões de dólares americanos, em 2008 
para 178 biliões actualmente. No geral, 
o peso da indústria energética no índice 
Dow Jones Industrial Average diminuiu 
substancialmente entre 2008 e 2020, 
passando de 15% para apenas 2,5%, 
respectivamente.

Adicionalmente, no dia 31 de Agosto 
de 2020, a Exxon foi retirada do índice 

No mesmo mês de Agosto, a con-
juntura económica global manteve-se 
condicionada pelo surto da Covid-19, 
com o número total de casos a superar 
os 20 milhões no dia 9. Os EUA mantêm-
se como o país com o maior número 
de casos (mais de 5.5 milhões) e exibe 
ainda uma tendência ascendente. 
Seguem-se o Brasil, a Índia, a Rússia e a 
África do Sul. Em termos per capita, EUA 
e Brasil ocupam posições cimeiras.

Face aos prejuízos acima menciona-
dos e não previamente antecipados, 
espera-se que a Exxon proceda com 
cortes adicionais, nas despesas dos 
próximos anos, entre 10 biliões a 15 
biliões de dólares, apesar de não ter 
revisto em baixa o valor dos seus acti-
vos em função da queda das cotações 
internacionais de combustíveis. 

(Redacção)

Devido à pandemia, a gigante 
americana registou, pela primeira vez 
na história, prejuízos consecutivos nos 
resultados trimestrais, traduzidos em 
perdas acumuadas de 1.7 bilião de 
dólares no primeiro semestre de 2020. 
Um cenário influenciado também 
pela queda de cotações internacionais 
de combustíveis.

Outro motivo que poderá influenci-
ar o adiamento do anúncio da Decisão 
Final de Investimento da Exxon Mobil, 
de acordo com o Boletim Económico 
do Moza Banco (que cita analistas in-
ternacionais) é o aumento, para o do-
bro, do volume total da dívida da em-
presa ao longo do primeiro semestre 
de 2020. Nos primeiros seis meses do 
ano, a dívida da empresa americana 
aumentou em 23 biliões de dólares. 
O acréscimo da dívida justifica-se pela 
manutenção das despesas (Opex e 

Exxon Mobil embaraçado pela Covid-19 

A segunda edição do programa virtual de imersão empresarial denominada Ideate Bootcamp já está em curso 
desde a última segunda-feira, 28 de Setembro. Promovida pela Incubadora de Negócios do Standard Bank, em 
parceria com a IdeaLab, a iniciativa visa estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento de ideias inovado-
ras para resolver os problemas das comunidades.

Na sua proposta do orçamento rectificativo, submetida à Assembleia da 
República, o Governo sugere um acréscimo de 28.7 mil milhões de metic-
ais para o reforço do Orçamento do Estado (OE) de 2020. 

Incubadora 
estimula empreendedorismo

Em perspectiva incremento 
do Orçamento

Trata-se de um programa que tem 
como objectivo transmitir, aos aspirantes 
a empreendedores, ferramentas que 
lhes permitam estruturar e validar as suas 
ideias de negócio, de forma a garantir a 
sua sustentabilidade e escalabilidade.

Durante os cinco dias da formação, 
os participantes vão obter conheci-
mentos e metodologias que lhes irão 
ajudar a criar e transformar ideias em 
acções concretas e com potencial para 
produzir um impacto positivo nas co-
munidades.

A sessão de abertura foi dirigida pela 
directora de Capital Humano do Stan-
dard Bank, Mónica Macamo, que, na 
sua intervenção, encorajou a partilha de 
ideias entre os participantes pois só as-
sim é que poderão criar sinergias e fazer 

Desta feita, a despesa total do Ex-
ecutivo irá aumentar para mais de 374 
mil milhões de meticais, devido ao 
incremento proposto pelo Executivo.

O Governo moçambicano justifica 
que “a proposta do orçamento rectifica-
tivo foi elaborada tendo em conta o con-
texto internacional de desaceleração 
económica, redução dos preços dos 
principais produtos primários e abranda-
mento da actividade económica, devido 
à eclosão da pandemia da COVID 19”.

Da nova despesa, 231 mil milhões 
de meticais destina-se à rubrica de fun-
cionamento, cerca de 90.5 mil milhões 

a diferença nas suas comunidades.
Na ocasião, Mónica Macamo 

apelou à capacidade de reinvenção e 
à adaptação ao novo normal, associa-
do à pandemia do novo Coronavírus, 
que forçou as pessoas e as empresas a 
apostarem em plataformas digitais.

“Temos que ter uma mente ab-
erta para aprender a fazer as coisas de 
maneiras diferentes. Esperamos que 
durante a formação consigam conce-
ber e consolidar as vossas ideias, que 
deverão ser transformadas em acções 
concretas que permitam gerar riqueza 
e postos de trabalho”, disse a directora 
de Capital Humano do Standard Bank.

Por seu turno, o representante da 
IdeaLab, Manuel Rego, considerou 
que a iniciativa tem ajudado muitos jo-

para investimento e 52.4 mil milhões 
para operações financeiras. O défice 
orçamental fixar-se-á nos 159.9 mil 
milhões de meticais.

De acordo ainda com a proposta do 
orçamento rectificativo, a que “O País” 
teve acesso, os recursos internos terão 
maior peso. São 214.1 mil milhões de 
meticais em arrecadação de receitas 
do Estado, com destaque para a receita 
tributária (195.6 mil milhões de metic-
ais), alienação do património do Estado 
(9.9 mil milhões de meticais) e 53 mil 
milhões de meticais em empréstimos. 
(Redacção)

vens a dar os primeiros passos na área 
do empreendedorismo, bem como a 
vencer os seus medos.

“Estamos aqui para transmitir a nos-
sa experiência e contribuir para tornar 
Moçambique mais empreendedor. 
Este programa é uma caixa de ferra-
mentas que pode ser usada para abrir 
qualquer tipo de empresa ou abordar 
qualquer desafio”, referiu Manuel Rego.

Importa realçar que, para a presente 
edição, candidataram-se 249 pessoas, 
das quais foram seleccionadas 51 para 
participar no programa, sendo 28 ho-
mens e 23 mulheres, provenientes das 
províncias de Cabo Delgado, Niassa, 
Nampula, Zambézia, Manica, Sofala, 
Inhambane, Gaza, Maputo e cidade 
de Maputo. (Redacção & FDS)

PUBLICIDADEPUBLICIDADEECONOMIA
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Moçambique já tem a primeira 
Professora Catedrática em Edu-
cação em Matemática. Trata-se 
de Sarifa Fagilde, que apresentou 
o seu projecto de concurso à pro-
moção para o referido grau, um 
evento decorrido na quinta-feira 
passada, 1 de Outubro, na Univer-
sidade Pedagógica (UP) perante 
um júri presidido pelo Professor 
Catedrático, Carvalho Madivate, 
da UEM, coadjuvado pelo Pro-
fessor Catedrático Boaventura 
Cuamba, UEM,  e por Maria Luísa 
Cestari, Professora Emérita da 
Universidade de Adger, Noruega.

O Governo nomeou Suzana Saranga Loforte para o cargo de presidente 
do Conselho de Administração (PCA) da Autoridade Reguladora de 
Água (AURA. Loforte era presidente do Conselho Regulador de Água, 
entidade que, depois, foi transformada em Autoridade.

Primeira Catedrática 
em Educação em Matemática

Governo 
nomeia Suzana Loforte

A prova pública de concurso 
à Promoção para Professor Cat-
edrático na Cátedra de Educação 
Matemática, foi uma verdadeira 
lição de vida.

Depois de apresentar o seu vasto 
currículo académico e administra-
tivo, seguiu-se a apresentação do 
seu projecto, com o tema: “Profes-
sor, a Luz para um Novo Paradigma 
na Educação Matemática”.

Tratou-se de uma interessante 
aula, com foco na trajectória da for-
mação de professores de Matemáti-
ca e ensino de Matemática no 
Moçambique pós independência.

Segundo constata, ao longo 
da sua formação, o professor ad-
quire muitos conhecimentos em 
Matemática, contudo, tais conhe-
cimentos não têm uma utilidade 
prática no ensino secundário.

Com efeito, o cerne da sua apre-
sentação girou em torno da ideia da 
necessidade de privilegiar um novo 
paradigma de ensino de Matemáti-
ca que transforme a sala de aulas 
em um espaço e momento de ex-
perimentação, onde o estudante 
traz elementos da sua vivência so-
cial, cabendo ao professor o papel 
de facilitador. Segundo explicou, a 
ideia é ver como pode o aluno usar 
a Matemática como método para re-
solver os problemas do seu dia-a-dia. 

É preciso, segundo recomenda, 
que o professor se torne num profes-
sor estudioso, que pesquise matérias 
úteis na vida prática dos estudantes.

Para a professora, que conta ag-
ora com 40 anos de experiência no 
ensino de Matemática nos  níveis, 
secundário, médio e superior, é fun-
damental que a educação se centre 
mais no estudante, no sentido de 
saber a qualidade de aprendiza-
gem por parte deste. 

Antiga atleta e Campeã Nacional 
de Salto em Altura e ex-Presidente 
da Federação Moçambicana de 
Atletismo, Sarifa Fagilde ocupa, ac-
tualmente, a pasta de Vice-reitora 
da Universidade Rovuma,  UniRo-
vuma.  (Redacção)

Suzana Loforte já ocupou várias 
pastas no Ministério das Obras Públi-
cas, Habitação e Recursos Hídricos 
(MOPHRH) com destaque para os 
cargos de Directora Nacional-adjunta, 
Directora Nacional e prestou asses-
soria ao ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos em ma-
térias ligadas à água.

Após a sessão do Conselho de Min-
istros não houve a habitual conferên-
cia de imprensa, mas em comunicado, 
o Executivo diz ter analisado informa-
ções sobre as medidas de prevenção 
da Covid-19 e seu impacto para a eco-
nomia do País.

O balanço do cumprimento das 
medidas de prevenção acontece de-
pois de o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, ter alertado que seria de-
terminante a manutenção ou tomada 

de novas decisões de modo a evitar a 
propagação da doença.

Foi também tema de debate o ponto 
de situação do programa de emergên-
cia de abastecimento de água e sanea-
mento nas Escolas, com a reabertura, 
pelo menos das aulas da 12ª classe, no 
passado dia 1 de Outubro.

O relatório de petições na administ-
ração pública foi igualmente um tema 
que mereceu destaque na reunião dos 
governantes.

Neste último tema, o comunicado 
do Conselho de Ministros avança que 
durante o primeiro semestre “foram 
tramitadas nas diversas instituições 
públicas, ao nível nacional, 851.313 
petições, das quais 34.625 transitadas 
do semestre anterior, tendo sido con-
cluídas 802.453, o correspondente a 
94,26%”. (Redacção)

Abel Valentim Tomé da Cruz

Publicidade

Em Moçambique 

Mais de sete toneladas de produtos hortícolas produzidas pelas comunidades reassentadas da Cateme estão a 
ser comercializadas em grandes supermercados da província de Tete.

A evolução progressiva da Co-
vid-19 forçou a Assembleia Pro-
vincial de Manica a interromper o 
processo de fiscalização aos distri-
tos e em outros órgãos tutelados 
pelo executivo ao nível daquele 
ponto do país.

Hortícolas da Cateme 
abastecem supermercados

Fiscalização encalhada
DOUTOR MWANACHIPETA

AGORA JÁ SE ENCONTRA EM MAPUTO

CURA E RESOLVE VÁRIOS PROBLEMAS TAIS COMO:

Zing-poda – faz crescer o pénis do homem para qualquer (tamanho, largu-
ra e cumprimento)

Visite: Alto Maé, Paragem Av. Angola, perto da Nossa Farmácia
Contactos: 842236478, 870634739, 822226623

• Tembo – Dá força ao Homem
• Diabetes 
• Hemorroides
• Sorte no Trabalho
• Tensão Alta
• Sucesso nos Negócios
• Impotência Sexual
• Ejaculação precoce
• Recuperar amor perdido
• Mulher ter sorte com homem
• Pessoa que faz xixi na cama
• Dá sorte a pessoas que não têm
• Resolve conflitos conjugais
• Asma 
• Paralisia
• Menstruação prolongada

por dia), 0,8 toneladas de couve (mé-
dia de 175kg por dia) e 0,5 toneladas 
de pepino (média de 100 kg por dia), 

A adesão e o interesse que a produção 
despertou junto de restaurantes, retalhis-
tas e comerciantes da região, incluindo 
grandes redes de supermercados de 
Tete e Moatize, transformam a Cateme 

num polo produtor de hortícolas.
Catarina Evaristo, beneficiária do 

PAAC, mostra-se bastante satisfeita 
com o sucesso da iniciativa e enaltece 
o apoio que tem vindo a receber da 
Vale. “Ao beneficiarmos de insumos 
que a Vale nos fornece, temos a pos-
sibilidade de garantirmos a nossa sub-

sistência e a oportunidade de colocar-
mos os nossos produtos em diferentes 
mercados”. Também Cite Marcos de-
staca a importância do apoio e acom-
panhamento que a Vale tem feito 
nesta área, realçando que a sua horta 
caseira tem vindo a crescer cada vez 
mais. “Actualmente consigo sustentar-
me a partir dela e consigo vender os 
meus produtos para satisfazer outras 
necessidades”, declarou.

Sergio Ntemansaka, analista de 

desenvolvimento local da Vale, diz 
que “o grande objectivo é garantir a 
segurança alimentar e nutricional das 
famílias reassentadas e possibilitar que 
tenham uma renda extra, através da 
produção e venda de hortícolas”.

O resultado da produção agrícola 
da comunidade tem vindo a superar 
as expectativas, potenciando cada 
vez mais a produtividade de famílias, 
no âmbito do Programa de Apoio à 
Agricultura de Cateme. Através deste 
projecto, a Vale fornece à comunidade 
reassentada insumos de qualidade, in-
strumentos de produção e assistência 
técnica robusta, usando nomeada-
mente estufas e métodos modernos 
de produção, intensificando, desta for-
ma, a produtividade. A empresa dá ain-
da suporte na colocação dos produtos 
hortícolas no mercado, aumentando a 
rentabilidade económica das famílias. 

(Redacção)

Trata-se de legumes como tomate, 
couve e pepino que  são vendidos 
pela população a restaurantes, com-
erciantes e supermercados da região, 
potenciando o negócio de muitas 
famílias. A iniciativa surge no âmbito 
do Programa de Apoio à Agricultura 
de Cateme (PAAC), promovido pela 
Vale e que abrange um total de 712 
famílias reassentadas na localidade de 
Cateme.

A colheita de hortícolas decorreu na 
Fazenda Modelo e nas residências das 
famílias reassentadas através de hor-
tas caseiras, resultado da campanha 
agrícola de 2019/2020. Em cinco dias 
foram colhidas mais de 7 toneladas de 
hortícolas, nomeadamente 5,9 tonela-
das de tomate (média de 1,2 tonelada 

Em Manica, devido à Covid-19

BENEDITO COBRISSUA                                
Foto: Benedito Cobrissua

A informação foi tornada pública pelo 
porta-voz daquele órgão fiscalizador das 
actividades desenvolvidas pelo execu-
tivo provincial, Abel Valentim Tomé da 
Cruz, à margem da Segunda Sessão Or-
dinária que decorreu semana passada.

Abel da Cruz realçou que como alter-
nativa da não fiscalização, os membros do 
órgão recorreram ao processo de acom-
panhamento através de membros resi-
dentes nos respectivos círculos eleitorais.

A última sessão decorreu numa altura 
em que o país e o mundo estão a ser as-
solados pelo novo coronavírus, doença 
que trouxe restrições em muitos sectores 
de actividade, contribuindo negativa-
mente para a retracção da economia 
nacional e internacional no seu todo. 

O trabalho da Assembleia Provincial 

que visa monitorar o desempenho 
do executivo provincial vem estabe-
lecido na própria lei e na Constituição 
da República,  que dá prerrogativa à 
Assembleia Provincial para que faça a 
fiscalização das actividades do Conselho 
Executivo, “mas nós, infelizmente, entra-
mos para esta Sessão sem ter a ousadia 
de fazer a fiscalização por vários motivos, 
sendo um deles a questão da pandemia 
que fez com que os recursos financeiros 
cedidos para a Assembleia Provincial não 
fossem suficientes para fazer a desloca-
ção dos membros a vários pontos da 
província", explicou o porta-voz.

Entretanto, os membros da Assem-
bleia Provincial lançaram duras críticas 
ao executivo, considerando que este 
pouco ou nada faz para estancar a 
problemática de abandono das obras 
por parte dos empreiteiros desones-
tos, altas taxas cobradas na Portagem 
de Vandúzi, assim como a mineração 
artesanal (garimpo), este último consid-
erado a maior dor de cabeça para os ag-
ricultores, pois, culmina com a poluição 
da água dos rios, tornando impraticável 
a irrigação dos campos.

Durante a Sessão, foram levadas 
a cabo, dentre várias propostas de 
agenda, a apresentação e apreciação 
do balanço do plano e orçamento do 
Conselho Executivo provincial de Man-
ica, referente ao primeiro semestre do 
ano 2020, a apresentação e apreciação 
da proposta do plano e orçamento do 
Conselho Executivo provincial para o 
ano 2021, bem como a apresentação e 
debate sobre o tema “Efeitos da minera-
ção na área da agricultura”.

Refira-se que a Assembleia Provincial 
de Manica é constituída por 82 mem-
bros, dos quais 68 são do Partido Fre-
limo e os restantes (14) da Renamo.

Publicidade

• Dor das pernas
• Protege o corpo e empresas
• Faz subir de cargo
• Faz acabar problemas do tribunal
• Resolve problemas de gravidez
• Resolve problemas de amor
• Tira maus espíritos
• Devolução de bens roubados
• Sucesso nos exames
• Diminuir barriga (estética) 
• Borbulhas no pénis
• Comichão 
• Dores das ancas e dores de cabeça
• Ser apertado com espíritos à noite
• Sonhar a fazer sexo
• Deixar de fumar

Sarifa Fagilde
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MOCUBA
840502342

MOCIMBOA DA PRAIA

846890541

GRUPO

84 82 3093410/

( ETAR - MÓVEL)

LIMPEZA  &  RECOLHA DE LIXO SUCÇÃO DE FOSSAS 

ALUGUER DE SANITÁRIOS MÓVEIS

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DISPONIVEL EM TODO TERRENO

ALUGAMOS:
Tendas * Palcos * Wc  & Ac Móveis * Pula-pula-estrado (Chão)

Mesas* Cadeiras* drapping * Alcatifas* lavatório de Mão*Gerador

 Completamos O Seu Evento...

CONTECTORES PRÉ-FABRICADOS DOBRÁVEIS
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MR WASTE
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LIMPEZA  &  RECOLHA DE LIXO SUCÇÃO DE FOSSAS 

ALUGUER DE SANITÁRIOS MÓVEIS
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ALUGAMOS:
Te as * Palcos * Wc  & Ac Móveis * Pula-pula-estrado (Chão)
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Após a retoma das aulas de pouco 
mais de 168.800 alunos da 12ª 
classe, espalhados por todo o 
país, o Público fez uma ronda em 
alguns estabelecimentos de ensi-
no secundário da cidade e provín-
cia de Maputo, onde constatou 
que as aulas presenciais decorri-
am sem sobressaltos. A retoma foi 
decretada em conformidade com 
a declaração do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, no âmbito 
do relaxamento faseado das me-
didas de prevenção da Covid-19.

O Governo, através dos ministérios de Saúde (MISAU) e de Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH), 
deverá contratar mais profissionais de saúde e professores, ao longo do próximo ano para responderem com 
eficácia aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19 nestes sectores.

A Esposa do Presidente da República, Isaura Ferrão Nyusi, insta a toda 
sociedade moçambicana a ser protagonista na defesa e promoção dos 
direitos da pessoa idosa. A Primeira-dama fez este apelo por ocasião do 
Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado a 1 de Outubro corrente.

Trata-se do cumprimento de um 
calendário que iniciou há dois meses 
(Agosto), com a retoma do ensino nas 
instituições do ensino superior e téc-
nico-profissional, bem como nas aca-
demias e escolas das Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) e nas instituições e 
centros de formação em saúde.

O arranque das aulas da 12ª classe 
nas escolas públicas e privadas não foi, 
no entanto, uniforme, na medida em 
que alguns desses estabelecimentos 
de ensino não puderam abrir, por não 
preencherem os requisitos definidos 
pelo protocolo para o efeito.

A disponibilidade de água, de 
sanitários e pontos para lavagem e 
desinfecção das mãos, bem como a 
definição e marcação de espaços que 
permitam o distanciamento entre 

A proposta do Orçamento do Es-
tado para 2021 fixa uma despesa to-
tal na ordem de 368.5 mil milhões de 
meticais, em parte a ser coberta pela 
cobrança de receita no valor de 265.5 
mil milhões de meticais. O défice or-
çamental é de 102.9 mil milhões de 
meticais.

O Governo definiu como prioridade 
na alocação dos fundos o sector da 
Saúde, Educação e Agricultura.

Concretamente, no sector da Edu-
cação prevê-se a contratação de 9.769 

Comemorado sob o lema “Em 
tempos de Pandemia, reforcemos 
a protecção da pessoa idosa”, a 
data, segundo Isaura Nyusi, desperta 
a atenção de toda a sociedade sobre a 
importância de “protegermos a nossa 
autêntica biblioteca viva, fonte inesgo-
tável de aconselhamento sobre valores 
morais, culturais, transmitidos de gera-
ção em geração da nossa sociedade”.

Dai que, acrescentou a Esposa do 
Presidente da República, “neste momen-
to em que lutamos contra a Covid-19, 

alunos em salas de aulas são algumas 
das formalidades que impediram es-
ses estabelecimentos de retornarem 
às aulas.

Segundo a ministra da Educação e 
Desenvolvimento Humano, Carmelita 
Namashulua, das 416 escolas que lec-
ionam a 12ª classe, apenas 222 esco-
las conseguiram reunir os requisitos 
exigidos, estando agora a funcionar 
sem sobressaltos. Aliás, das 416 escolas 
apenas 311 foram avaliadas e desse 
número só 222 foram aprovadas, se-
gundo Namashulua que faz saber que 
as aulas retomaram, mas regressam 
sob novas normas, nomeadamente: 
o distanciamento inter-pessoal e físico 
entre os alunos, presença até três vezes 
por semana na escola e com intervalos 
curtos de cinco minutos e/ou de 10 

minutos.
“Os alunos devem permanecer 

diariamente na escola no máximo 
quatro horas e 30 minutos”, disse 
acrescentando que “neste período de 
retoma às aulas as cantinas escolares 
devem estar encerradas para evitar 
aglomerações”.

O retorno às aulas, tanto da 12.ª 
classe, quanto da 10.ª, 7.ª classes e 
outros níveis, mais tarde, não deve 
representar preocupação apenas do 
ponto de vista de cumprimento do 
calendário lectivo. É necessário que 
haja preocupação também com a 
saúde dos alunos, professores, fun-
cionários e de todos os que compõem 
a comunidade escolar. As autoridades, 
sobretudo as da Saúde, têm um papel 
importantíssimo neste aspecto, pelo 
que a fiscalização deve ser escrupu-
losamente rigorosa.

E, mais do que a rigorosidade nas 
escolas, tem de haver rigidez por parte 
dos pais e/ou encarregados de edu-
cação para com os alunos. As escolas 
têm sido centros de excentricidades 
comportamentais e prevaricações 
por parte dos alunos mais novos, que, 
neste caso, fechados em casa desde 
Abril, se sentirão tentados a regressar 
às brincadeiras habituais, caracteriza-
das pelo contacto físico. 

(Redacção)

novos professores, mais 1.559 do que 
no presente ano lectivo, enquanto na 
Saúde, o Executivo vai reforçar com mais 
5.520 profissionais em 2021, contra 4.846 
contratados em 2020. O impacto orça-
mental destas novas admissões será na 
ordem de 2.5 mil milhões de meticais.

“O aumento do número de efec-
tivos para os sectores da Educação e 
Saúde visa o incremento de acções de 
combate e prevenção da COVID-19, 
de forma a garantir o distanciamento 
interpessoal nas unidades de ensino 

devemos redobrar esforços de preven-
ção para minimizar a propagação do 
coronavírus e, prestar cada vez maior 
atenção a este grupo muito delicado e 
vulnerável aos efeitos da pandemia”.

Deixa ainda um apelo especial aos 
jovens, no sentido de cumprirem as 
medidas de prevenção, sem discrimi-
nação, violência, exclusão social na 
família e na comunidade em geral, de 
modo a assegurar o valioso contributo 
desta geração na estabilidade da so-
ciedade. (Redacção)

a todos os níveis, o que irá demandar 
mais professores e, a nível do sector da 
saúde, mais profissionais para atender 
o aumento contínuo da procura dos 
serviços”, fundamenta a proposta do 
Orçamento do Estado para 2021.

Sem avançar números concretos, a 
proposta sublinha que as prioridades 
na alocação de recursos asseguram 
igualmente o investimento nas Forças 
de Defesa e Segurança de modo a 
adequá-las às exigências actuais e do 
futuro. (Redacção)

Aulas decorrem sem 
sobressaltos

Novas contratações para 2021
Isaura Nyusi incentiva 
protecção de idosos

Estudar em tempos de Covid-19

MINEDH e MISAU anunciam

- Depois dos alunos da 12ª classe, seguirão os da 10.ª, 7.ª e outros níveis não abrangidos neste momento

Carmelita Namashulua, MINEDH
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INTERNACIONAL

Artistas baseados em países falantes de língua portuguesa deverão ben-
eficiar de apoio financeiro, no valor de 7,8 milhões de euros, disponibiliza-
dos pela União Europeia (EU) para desenvolvimento das suas actividades 
artísticas, nos campos de geração de emprego para mulheres e jovens.

O novo livro do escritor português, António Lobo Antunes, “Dicionário da 
Linguagem das Flores” é publicado, dia 13 de Outubro corrente.

O Presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, anunciou recente-
mente que o seu teste à covid-19 
foi positivo, assim como o da mul-
her, Melania Trump. “Melania e eu 
testamos positivo para a covid-19”, 
escreveu Donald Trump, na rede 
social Twitter.

A bolsa portuguesa perdeu 91 empresas entre 2000 e 2018, de acordo com dados recolhidos pela Orga-
nização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), devido principalmente a alterações nas 
estruturas acionistas.

Lufada de ar fresco para artistas

Novo livro de Lobo 
Antunes à porta

Donald Trump infectado por covid-19

Manifestantes pedem demissão 
do chefe de gabinete de 
João Lourenço

Empresas abandonam 
Bolsa de Lisboa 

ca, artes cénicas e literatura infanto-ju-
venil nos Países Africanos de Língua Ofi-

é levado a interrogar-se sobre a verda-
deira identidade desse protagonista”. 
“Temas como o tempo, a memória e a 
identidade, caros ao autor, estão tam-
bém presentes neste livro”.

“Todavia, a verdadeira pedra angu-
lar da narrativa é a descoberta de um 
livro antigo, que está na origem do 
título do romance e que origina uma 
surpreendente oscilação gráfica entre 
o português atual e o português do 
final do século XIX”, segundo a editora.

Este é o 36.º título do autor de 78 
anos, contando com cinco livros de 
crónicas.

Natural de Lisboa, António Lobo 

Elefante” e “Os Cus de Judas”, em 1979, 
seguindo-se “Conhecimento do In-
ferno” (1980), livros “marcadamente bi-
ográficos, e muito ligados ao contexto 
da guerra colonial”.

“Dicionário da Linguagem das 
Flores” sucede a “A Outra Margem do 
Mar”, editado no ano passado.

“Todo o seu trabalho literário tem 
sido, ao longo dos anos, objeto dos 
mais diversos estudos, académicos ou 
não, e dos mais importantes prémios, 
nacionais e internacionais”, referem as 
Publicações D. Quixote, lembrando 
que a sua obra se encontra traduzida 
“em inúmeros países”. (Redacção)

cial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste. 
Trata-se do programa de Subvenções 
PROCULTURA, anunciado última sexta-
feira, pelo Embaixador da União Euro-
peia, António Sánchez-Benedito.

O financiamento ora lançado em 
Maputo compreende três lotes para 
a atribuição de subvenções e está 
aberto até 9 de Novembro de 2020, a 
candidaturas de entidades dos secto-
res público e privado. O primeiro lote 
de financiamento varia de 20 mil a 35 
mil euros, o segundo de 500 mil a 1 
milhão de euros e o terceiro de 300 mil 
a 600 mil euros.

O lançamento dessas subvenções 
surge com uma relevância acrescida e 
uma grande oportunidade no actual 

contexto da Covid-19, em que muitos 
artistas não estão a desenvolver inte-
gralmente as suas actividades, devido 
à vaga de restrições, estabelecidas em 
diversos países do mundo, comentou 
Carolina Cordeiro, encarregada de 
Negócios de Portugal.

O projecto já está a apresentar resul-
tados promissores, fornecendo bolsas 
de estudo para licenciatura e mestra-
do para estudantes moçambicanos. 
Para além disso, o PROCULTURA for-
nece apoio técnico e financeiro para 
reforço de produtos e serviço na área.

Estas ações estão, com certeza, 
contribuindo para alavancar o sector 
cultural como uma área crucial para o 
desenvolvimento dos nossos países, 

tendo como enfoque a juventude, a 
mulher, incluindo a criança, criando 
mais postos de trabalho e condições 
básicas para difusão e comercialização 
da música e artes cénicas, avançou o 
Ministro Conselheiro da União Euro-
peia, Vicente Manuel.

PROCULTURA é um projecto do 
Programa PALOP-TL-EU financiado 
pela União Europeia, co-financiado e 
gerido pelo Instituto Camões e Funda-
ção Calouste Gulbenkian e tem, por 
objectivo, contribuir para o reforço da 
economia criativa e cultural, incentivar 
a profissionalização e transformação 
do sector cultural, promovendo a em-
pregabilidade e inclusão de mulheres 
e jovens.

Com efeito, os sectores abrangidos 
pelo financiamento vão desde a músi-

Júlio Fogaça (1907-1980), membro 
do secretariado do Partido Comunista 
Português, preso e deportado para a 
Colónia Penal do Tarrafal, na ilha cabo-
verdiana de Santiago, na época ter-
ritório colonial português, é uma das 
figuras presentes no livro.

Sobre a obra, as Publicações D. Quix-
ote adiantam: “Ao longo de 24 capí-
tulos, numa escrita disruptiva a que 
Lobo Antunes já nos habituou, o leitor 

Antunes estudou na Faculdade de 
Medicina de Lisboa e especializou-se 
em Psiquiatria, que exerceu durante 
vários anos.

Mobilizado para o serviço militar, 
em 1970, embarcou para Angola no 
ano seguinte e regressou a Lisboa em 
1973.

No final da década de 1970, inicia 
a sua produção literária, com a pub-
licação dos romances “Memória de 

“Vamos iniciar imediatamente a 
quarentena e o nosso processo de 
recuperação. Iremos passar, por isto, 
juntos”, acrescentou.

O médico do Presidente norte-
americano, Sean Conley, já confirmou 
que os dois estão infetados e que “pla-
neiam permanecer em casa dentro da 
Casa Branca” durante a convalescença.

“Esta noite recebi a confirmação 
de que o Presidente Trump como a 
primeira-dama Melania Trump deram 
positivo para o vírus SARS-CoV-2”, indi-
cou Conley, numa declaração.

“A equipa médica da Casa Branca 

De acordo com o relatório da OCDE 
intitulado “Mobilizar o mercado de capi-
tais português para o investimento e o 
crescimento”, apresentado hoje, “quase 
todas as saídas foram iniciadas pelos 
acionistas existentes ou através de uma 
mudança na estrutura acionista”.

“A maioria das saídas de bolsa por 
empresas portuguesas teve lugar antes 
da crise mundial de 2008. A ‘imagem’ é 
semelhante para empresas não finan-
ceiras, com 41 de 51 empresas a sair de 
bolsa entre 2000 e 2007. Desde então 
houve 10 saídas”, segundo o relatório.

De 16 empresas que saíram de 
bolsa, a principal razão para terem in-
gressado no mercado de capitais ini-
cialmente foi “a diversificação de fontes 
de financiamento”.

“Depois da diversificação, baixar o 
custo do capital foi classificado como 
importante por 13 empresas”, e além 
destas duas razões, a “visibilidade e 
prestígio, melhor acesso a recursos dos 
mercados de capitais e geração de capi-
tal novo para financiar o crescimento, 
e maior monitorização externa”, foram 
também algumas das razões aponta-
das por mais de metade das empresas.

Já a saída, entre as 14 empresas que 
responderam a essa questão espe-
cífica, dez saíram depois de uma res-
olução e quatro depois de uma fusão 
ou aquisição.

“A baixa liquidez foi mencionada 
por 10 empresas como um fator im-
portante para a saída de bolsa. De 
facto, todas exceto uma empresa que 

Cerca de cem pessoas manifestaram-
se sábado (03.10) em Luanda, exigindo 
a demissão do chefe de gabinete do 
Presidente angolano. Edeltrudes Costa 
alegadamente terá sido beneficiado 
em contratos públicos.

Os manifestantes concentraram-se 
no Largo das Heroínas e saíram às 13h 
em direção à Mutamba, numa marcha 
acompanhada de apitos e palavras de 
ordem contestando Edeltrudes Costa e 
com recados ao Presidente e o partido 
do poder, Movimento Popular de Liber-
tação de Angola (MPLA).

À cabeça do desfile, os manifestantes 
empunhavam uma faixa com os dizeres 
"Edeltrudes Fora", além de cartazes im-
provisados. "J-LO queremos o nosso 
gatuno", lia-se num deles, numa alusão 
ao Presidente da República. "Angola con-
tinua amordaçada", contestava outro.

A manifestação foi organizada para 
pressionar o Presidente da República a 
demitir o seu chefe de gabinete, disse 
à Lusa Dito Dali, um dos organizadores.

"O senhor Edeltrudes está a ser 
acusado de ter desviado avultadas 
somas de dinheiro de Angola para o 

saiu devido a uma resolução de acioni-
stas mencionou a baixa liquidez como 
um fator importante na sua saída”, 
pode ler-se no documento.

Já o segundo fator mais importante 
“foi o interesse insuficiente dos investi-
dores e reconhecimento”, dado que “en-
quanto 40% das empresas que saíram 
de bolsa mencionaram os custos de 
conformidade como uma razão impor-
tante para a sua decisão de saída, com 
apenas 20% a mencionarem taxas”.

“As empresas não consideraram 
dificuldades financeiras como sendo 
relevantes na sua decisão de saída”, 
mas “é importante mencionar que a 
maioria da saídas portuguesas ocor-
reram no período anterior à crise finan-
ceira de 2008”, segundo a OCDE.

De acordo com a organização in-
ternacional, apesar de quer antes quer 
depois da crise as empresas serem 

exterior, dinheiro que serviu para com-
prar casas em Cascais, apartamentos 
e carros topo de gama. Não podemos 
aceitar que um gestor público no exer-
cício das suas funções e neste momen-
to de crise pegue o dinheiro e o leve 
para o exterior, quando há angolanos a 
morrer por falta de medicamentos dos 
hospitais e por falta de comida", criticou.

COMBATE À CORRUPÇÃO

Dito Dali destacou que o combate à 
corrupção foi a bandeira do Presidente 
e que este tem de dar o exemplo: "A 
Presidência da República não pode ser 
um abrigo para corruptos. É bom que o 
Presidente estenda a luta contra a cor-
rupção a todas as esferas, sejam seus 
filhos, amigos próximos ou compadres, 
devem ser responsabilizados".

Dito e outros ativistas estão a recolher 
assinaturas para uma petição pública 
para mostrarem que "os angolanos 
estão atentos e vão acompanhando as 
ações dos gestores públicos", pretend-
endo remeter depois o manifesto para 
a Presidência.

“similares em termos de tamanho, em 
média, as empresas que saíram de bol-
sa posteriormente têm menor presta-
ção e maior endividamento a longo 
prazo comparado com aquelas que 
saíram durante o período pré-crise”.

Para as empresas que saíram antes 
da crise, registaram-se “menores níveis 
de dívida comparado com as empre-
sas cotadas, tanto em termos de dívida 
a curto e a médio prazos”.

“Relativamente ao custo da dívida, 
as empresas não cotadas tinham um 
custo de dívida dois pontos percen-
tuais acima das novas empresas em 
bolsa, e um ponto percentual acima 
face às empresas que já estavam em 
bolsa anteriormente”, pode também 
ler-se no documento.

No que diz respeito à liquidez, “com 
um rácio de transformação de 2%, as 
ações das empresas que saíram de bolsa 

e eu vamos manter uma vigilância, e 
agradeço o apoio prestado por alguns 
dos maiores profissionais e instituições 
médicas do nosso país. Fiquem des-
cansados, espero que o Presidente 
continue a desempenhar as suas fun-
ções sem interrupções durante a recu-
peração, e manter-vos-ei informados 
sobre quaisquer desenvolvimentos 
futuros”, salientou.

Horas antes, Trump tinha anunciado 
ter feito um teste à covid-19, mas ainda 
não conhecia o resultado, depois de 
uma colaboradora próxima ter confir-
mado estar infetada.

“Ela deu positivo”, disse Donald 
Trump à estação de televisão Fox 
News, confirmando as notícias da im-
prensa sobre Hope Hicks, conselheira 
presidencial.

Hope Hicks, conselheira presiden-
cial, estava a bordo do Air Force One 
com o Presidente dos Estados Unidos, 

num voo para Cleveland (centro-leste), 
na terça-feira, para participar no debate 
eleitoral com o candidato democrata à 
Casa Branca Joe Biden.

A conselheira também viajou com 
Trump, na quarta-feira, para o estado 
de Minnesota (centro-oeste), onde 
decorreu uma reunião de campanha.

Os Estados Unidos registaram 884 
mortos e 46.164 infetados com o novo 
coronavírus nas últimas 24 horas, se-
gundo a contagem independente da 
Universidade Johns Hopkins.

Com este último balanço, o país 
atingiu um total de 207.743 óbitos 
e 7.273.943 casos confirmados na 
segunda-feira.

A pandemia de covid-19 já provo-
cou mais de um milhão de mortos 
e mais de 34 milhões de casos de in-
feção em todo o mundo, segundo um 
balanço feito pela agência francesa 
AFP. (Público.pt e Redacção)

eram significativamente menos líquidas 
do que as ações das novas empresas 
(42%) e das já estabelecidas (111%)”.

O inquérito realizado pela OCDE 
revela também que “saídas involun-
tárias, ‘insolvência/liquidação’, e ‘devido 
a regulação do mercado’ foram bas-
tante insignificantes” no que concerne 
aos motivos para saída de bolsa.

O documento adianta ainda que 
“das 91 empresas que saíram da Eu-

ronext Lisbon [Bolsa de Lisboa] duran-
te o período 2000-2018, 52 ainda estão 
ativas, dado que a maior parte delas 
saíram de bolsa devido a uma aqui-
sição ou uma resolução dos acionistas”.

“Em particular, 18 das 22 empresas 
que cujas ações se tornaram privadas 
depois da crise financeira de 2008 ain-
da estavam ativas em 2018”, segundo 
o documento elaborado pela OCDE. 
(Público.pt e Redacção)

António Sánchez-Benedito, Embaixador da União Europeia
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O espaço Bons Exemplos, dedicado às altas in-
dividualidades que se destacam pelo seu trabalho, 
vai, nesta edição, à Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PRG), o órgão dirigido pela magistrada Beatriz 
Buchili. Para a escolha, prevaleceu, a sua pronta in-
tervenção, em um dos casos heréticos, envolven-
do a violação de uma menor de apenas 13 anos de 
idade, num dos bairros periurbanos da cidade da 
Matola, (Machava), na província de Maputo. 

Através de uma nota de imprensa, a Procura-
doria-Geral da República fez saber, na tarde do 
último sábado, que já foi instaurado um processo-
crime na Procuradoria Provincial da República-
Maputo, depois de tomar conhecimento, através 
da denúncia de familiares da vítima e dos órgãos 
de comunicação social, de um caso de violação de 
uma menor de 13 anos de idade, ocorrido no Bair-
ro da Machava, na Matola, no dia 12 de Setembro.

Ainda de acordo com a referida nota, diligências 
preliminares foram realizadas, no dia 1 deste mês, 
em que foi promovida a validação e manutenção 
da prisão de outros arguidos, designadamente, 
Idílio José Moreira, Jusidino Leonardo Chambisse, 

Shelton Vanildo Arlindo Cumbe, Edmilson dos 
Santos, Leia António Cumbane, Claudio Julio Ma-
teus e Charles Muaie, por suspeita de prática dos 
tipos legais de crime de violação; ministração de 
substância nocivas à saúde; corrupção de meno-
res; utilização de menores na pornografia.

Refere ainda a nota, cuja cópia está na posse 
deste semanário, que o processo está em fase de in-
strução preparatória, de modo a se esclarecerem os 
factos e se responsabilizarem os infractores. Outros-
sim, a Procuradora-Geral da República recebeu uma 
participação por parte da sociedade civil sobre uma 
alegada tentativa de obstrução do processo, a qual 
remeteu ao Conselho Superior da Magistratura do 
Ministério Público, órgão de gestão e disciplina dos 
magistrados e, ainda, ao SERNIC para a averiguação 
dos factos denunciados.

Nestes termos, o Ministério Público apela a to-
dos os cidadãos para procederem a denúncia de 
actos criminais de que tenham conhecimento, in-
cluindo os semelhantes a este, à Procuradoria mais 
próxima, pelos meios formais de denúncia ou out-
ras autoridades competentes.
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