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DESTAQUE

José João Craveirinha Filho, o primogénito do poeta e escritor moçambicano, José Craveirinha, em representa-
ção da família, recorreu ao tribunal Judicial do Distrito Kampfumu, para reivindicar contra a usurpação dos di-
reitos autorais de um dos livros daquele escritor por uma editora português, denominada A BELA E O MOSTRO. 
Com efeito, esta editora, sem o consentimento da família da vítima que, por sinal, é herdeira do espólio seu 
literário, pirateou a primeira edição do livro Karinga wa Karingana, de autoria de José Craveirinha, o poeta mor 
de Moçambique, facto que abriria espaço para o recurso ao tribunal judicial do Distrito Kampfumo, onde uma 
acção corre seus termos, na 4a Secção, sob o número 203/1101/4a/18.   

Em Moçambique, principalmente, 
nas principais capitais provinciais, 
incluindo a cidade e província de 
Maputo, está a aumentar a rede 
de máfia, envolvendo crimino-
sos, com contornos difusos e im-
previsíveis que, através das suas 
contas no Facebook, se dedicam 
à burla e extorsão de cidadãos, 
menos atentos. Até agora, não há 
referência específica de grupos, 
embora nalguns casos se aponte 
a reclusos da penitenciária Pro-
vincial de Maputo e da Máxima 
Segurança, há cada vez mais 
crimes praticados, através das re-
des, onde, tudo começa com um 
pedido de amizade, vindo de um 
perfil do Facebook que lhe parece 
conhecido ou de uma mulher 
bonita que queira encontrar um 
parceiro, novo. Por isso, no seu 
último informe à Assembleia da 
República (AR) sobre o estado da 
Justiça, a Procuradora-Geral da 
República (PGR), Beatriz Buchili, 
mostrou-se preocupada com o 
aumento dos crimes cibernéticos, 
tendo alertado que, com recurso a 
um computador smartphone ou 
outro engenho similar, conectado 
à internet a partir de qualquer 
localização, a rede mafiosa tem 
estado a invadir a esfera privada 
de outrem e cometer diversas 
infracções, desde injúria, difama-
ção, calúnia, apropriação ilícita de 
dinheiro, violação da propriedade 
intelectual.

Craveirinha recorre ao Tribunal
Aumentam burlas e extorsões 

no Facebook

indevido da obra do também conhe-
cido por “poeta mor” de moçambique, 

mas debalde. 
José João Craveirinha Filho, mais 

conhecido por Zeca, explicou ao PÚ-
BLICO que a obra em alusão foi divul-
gada, pela primeira vez, no país, em 
1974, tendo a mesma se esgotado 
logo na mesma semana da sua publi-
cação. Estranhamente, diz Zeca, volvi-
dos quatro décadas da sua publicação, 
o livro reaparece nas bancas com pun-
ho da editora A BELA E O MOSTRO. O 
pior, segundo a fonte, a obra ostenta as 
mesmas discrições constantes da obra 
original do autor, nomeadamente, a 
capa, o desenho e a vinheta de autoria 
de José João Craveirinha Filho, o que 
chama atenção a qualquer pessoa 
que conheça o livro.

Para além de comercialização ilegal 
feita em várias livrarias sedeadas em 
Portugal, caso da livraria FNAC, o livro 
chegou a ser vendido em Maputo, 
concretamente, na Livraria Conheci-
mento, sita na Av. 24 de Julho.

A família de Craveirinha, na quali-
dade de herdeira de tudo quanto diz 
respeito ao acervo do autor, já falecido, 
quando tomou conhecimento do as-
sunto, não se conformou com a situa-
ção e, logo, acorreu ao Ministério da 
Cultura e Turismo e aos demais órgãos 
de administração da justiça para reivin-
dicar o seu direito.

Neste momento, segundo a fonte, 
o processo em conexão com o caso, 
corre os seus termos no Tribunal Judi-

cial do Distrito Kampfumu, na cidade 
de Maputo, elucidando que, o refer-
ido processo decorre na 4a Secção 
daquele tribunal, sob o número 
203/1101/4a/18. 

A fonte fundamenta que, com este 
processo, o que a família pretende, é 
que, a editora envolvida no uso indev-
ido da obra Karingana ua Karingana, 
deve ser responsabilizado em juízo 
e que os herdeiros dos livros de José 
Craveirinha sejam ressarcidos pelos 
danos sofridos.

Não obstante a fonte não se ter 
referenciado aos montantes que os 
herdeiros esperam receber de indem-
nização, acredita-se, a editora, pela 
infracção cometida, pagará balúrdio à 
família do consagrado poeta moçam-
bicano que, este ano completou 17 
anos, após a sua morte, a razão sufi-
ciente para Zeca Craveirinha, afirmar 
que, em Moçambique, quando se fala 
da literatura, não só é importante en-

altecer os seus feitos, como também 
é urgente conservar as suas obras que, 
neste momento estão a ser vítima 
de pirataria, o que não só prejudica a 
família Craveirinha, mas toda a nação 
moçambicana e, muito em particular, 
a cultura.

CRAVEIRINHA NÃO ERA AMBICIO-
SO

Noutra variante, a fonte disse que, 
José Craveirinha, era homem de pou-
cas ambições, tendo até chegado ao 
ponto de recusar um cargo gover-
nativo que o saudoso Presidente da 
República, Samora Machel tê-lo-ia 
confiado, em vida. Aliás, explica que, 
“Craveirinha era um homem que gos-
tava das artes, do seu trabalho de es-
crever poemas e não tinha ambições 
políticas”, acrescentando que, “Cravei-
rinha era um grande pensador, um 
profeta das artes moçambicanas, um 
homem que dedicou a sua vida contri-
buindo para o desenvolvimento deste 
país. Por isso, as suas obras devem ser 
preservadas para a geração vindoura”.

Refira-se que, Craveirinha, para além 
da obra Karingana Wa Karingana, hoje 
alvo de contrafacção, escreveu outros 
livros, com destaque para Xigubo, 
Cantico A Un Dio di Di Catrame, Cela 
1, Maria, Hamina e Outros Cantos, Po-
emas da Prisão; Poemas Eróticos; o Fol-
clore Moçambicano e as Tendências; 
Maria 3ª Ediçao Ampliada; Tamaras 
Azedas de Beirute; Vila Borghsi e Out-
ros Poemas de Viagem. No entanto, 
a lista dos livros de José Craveirinha 
é enorme e todas estas obras estão 
registadas na Associação Moçambi-
cana dos Autores (SOMAS).

assistência técnica e auxílio mútuo-
legal, que, mesmo na situação de aus-
ência de acordos bilaterais, participe 
no Comité da Convenção sobre delito 
cibernético e crie maior confiança ao 
sector privado”, sublinhou a Procura-
doria-geral da República no seu último 
informe prestado ao parlamento.

VÍTIMAS DO FACEBOOK

Afinal de contas o que está a acon-
tecer? A reportagem do PÚBLICO 
tem vindo a acompanhar nos últimos 
quatro meses situações de pessoa que 
usam Facebook a denunciar tentativas 
de extorsão protagonizadas por su-

postas mulheres, depois de aceitar os 
pedidos delas de amizade. As vítimas, 
na sua maioria tem sido empresários e 
figuras públicas, sem deixar de lado, o 
cidadão pacato.

O filme parte do pedido de amizade 
no facebook, onde muitas vezes, o 
perfil da pessoa, leva a pessoa a pen-
sar trata-se de uma mulher que está a 
procura de uma amizade. 

Apresentando-se com um per-
fil que chama atenção à qualquer 
homem, rosto lindo, corpo espec-
tacular e ainda com referências de 
universidades nacionais, noutros 
casos, internacionais, as moças tem 
espalhado seu charme pelo facebook 

e ao mesmo tempo, a fazer vítimas de 
burlas e extorsões.

“Esta nova vaga precisa ser devidam-
ente informada que até à realização da 
Assembleia Geral do movimento anti-
Goyas e Gigolós MAGG, estou em ex-
ercício de funções ao mais alto nível….
Neide (Bernardo) não sei em que pavil-
hão estás, mas estamos a ir a direcção 
nacional de prisões para entender o 
que aflige a população prisional…que 
até é criativa”, lê-se na reacção de um 
internauta que escapou à tentativa de 
burla no facebook.

A rede mafiosa que faz vítimas no 
facebook, também tem se mostrado 
bastante criativa na escolha de rostos 
e nomes para se identificar, chegando, 
nalguns casos, a se fazer confundir 
com estrelas da música internacional 
e do cinema.

Um outro criminoso que circula no 
facebook aparece identificado por Jo-
fina Alves Abreu, entretanto, um em-
presário da praça, que tem sido lavo 
preferencial desta rede recusou-se a 
aceitar o pedido de amizade. Na sua 
página, escreveu o seguinte: “Sabe o 
quê Jofina, diferentemente daquele 
que cruzou com ela e trocou olhares, 
eu estive com Beyonce no camarim 
dela em 2007 e, algumas borbulhas 
viam-se, mesmo à 3 metros de distân-
cia que estávamos, então, este tipo de 
fotos só impressionam miúdos. Não, 
não vou aceitar tua amizade!”.

O actual código penal em vigor no 
país estabelece que “será punido com 
as penas de furto, segundo o valor da 
coisa furtada ou do prejuízo causado, 
aquele que defraudar a outrem, fazendo 
que se lhe entregue dinheiro ou móveis, 
ou quaisquer fundos ou títulos, por al-
gum dos seguintes meios: 1º- usando 
falso nome ou falsa qualidade; 2º-em-
pregando alguma falsificação de escrito 
e 3º- empregando artifício fraudulento 
para persuadir a existência de alguma 
falsa empresa, ou de bens, ou de crédito, 
ou de pode suposto, ou para produzir a 
esperança de qualquer acontecimento”.

Prevê ainda que “aquele que por 
meio de ameaça verbal ou escrita de 
fazer revelações ou imputações inju-
riosas ou difamatórias, ou, a pretexto 
de as não fazer, extorquir a outrem 
valores, ou coagir a escrever, assinar, 
entregar, destruir e falsificar, ou, por 
qualquer modo, inutilizar escrito ou 
título que constitua, produza ou prove 
obrigação ou quitação, será conde-
nado às penas de furto, agravas”. No 
entanto, ressalva que “só terá lugar 
o procedimento criminal havendo 
queixa prévia do ofendido”.

Mas investidas da rede mafiosa que 
usa facebook para burlar e extorquir os 
outros não se esgotam por aqui, pois 
apresentam como denominador co-
mum no seu modus operandi, a apre-
sentação de um perfil ou publicação 
de fotografias lindas tiradas por tele-

fones caríssimos, em quartos de hotéis, 
de estâncias  turísticas, nos ginásios in-
existentes no País.

Há também situações em que 
aparecem elas fotografadas nas ruas 
de outros países, em piscinas e praias, 
ostentando roupas de marca, cabelos 
longos, perucas e extensões carís-
simos. Como estimulante, aparecem 
com taças de vinho e champanhe, 
em festas luxuosas, entretanto, no seu 
perfil, dizem-se solteiras, estudantes 
em universidades públicas e privadas 
nacionais, paradoxalmente, escrevem 
muito mal a língua portuguesa.

Outro facto curioso, é que, a maioria 
das supostas mulheres do facebook 
aponta como sua origem, as cidades 
de Quelimane, Beira Pemba e Nampu-
la, entretanto, uma observação atenta 
feita pela equipa deste semanário, deu 
para aferir que as imagens postadas 
não existem no país, nem representa 
a paisagem daquelas cidades. Existem 
igualmente cenários, em que inte-
grantes da rede mafiosa, aparecem 
em duas ou mais contas do Facebook, 
mas com perfil e nomes diferentes.

Nestes casos, quem usurpa deter-
minado perfil no Facebook envia novos 
pedidos de amizade aos amigos dessa 
pessoa. Os utilizadores aceitam, pensan-
do que por algum motivo aquele amigo 
deixou de estar na rede e que agora está 
de volta. Depois vêm as conversas de 
circunstância através do chat. E o pedido 
de ajuda. Dizem que estão com dificul-
dades económicas e perguntam se é 
possível emprestarem-lhes dinheiro. Só 
quando é suposto receber o dinheiro 
de volta é que os lesados percebem que 
foram enganados.

Ainda durante a investigação, o 
PÚBLICO constatou que, a única coisa 
que as supostas mulheres integrantes 
da rede fazem é simplesmente postar 
fotografias para  receberem likes ou 
elogios, onde depois de verem seu 
pedido de amizade aceite, pedem 
dinheiro, muitas vezes, em tempo re-
corde depois de aceite o seu pedido 
de amizade. A lista de pedidos, nor-
malmente, tem usada para suprir ale-
gados problemas de crédito, megas, 
compra de energia via Credelec, Zap, 
Dstv e refresco.

Em todas histórias que acon-
teceram no país, a rede, para lograr 
seus objectivos, tem usado como 
moeda de troca, ou mesmo, aliciadora, 
vídeos e fotografias exibindo a suposta 
beleza do corpo, incluindo cenas por-
nográficas em privado. Há igualmente 
casos em que, para responder positi-
vamente ao pedido de dinheiro para 
custear alegadas despesas de tele-
visão, energia, incluindo gás, a máfia 
coloca como promessa um encontro 
presencial a dois, chegando mesmo, a 
indicar como local, um restaurante ou 
guest house próxima da sua residência 
e ou local de trabalho.

O assunto, de tanto preocupar de, 
já está na mesa do Instituto Nacional 
de Comunicações de Moçambique 
(INCM) e do Ministério da Justiça, As-
suntos Constitucionais e Religiosos 
que, entretanto, irão se pronunciar esta 
semana. 

Os exemplos de burlas e extorsões 
via Facebook, são incalculáveis. Para já, 
a reportagem do PÚBLICO irá omitir a 
identidade das vítimas, expondo so-
mente as artimanhas usadas pela rede 
criminosa.

Aliás, para fazer face ao fenómeno, a 
PGR, entidade representada pela mag-
istrada Beatriz Buchili, criou o Gabinete 
do Cibercrime, órgão que ocupar-se-á 
de garantir a coordenação das activi-
dades do Ministério Público (MP) na 
prevenção e combate aos crimes infor-
máticos, bem assim a articulação com 
o Serviço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC) e com a Autoridade 
Reguladora das Comunicações. Dai, 
no seu último informe ao Parlamento 
moçambicano sobre o estado da 
justiça, a PGR Beatriz Buchili, alertou 
que, ao mesmo tempo que as tecno-
logias de informação e comunicação 
vieram revolucionar a sociedade, tor-
nando o mundo uma verdadeira alde-
ia virtual, o seu mau uso pode torná-las 
numa ameaça global.

Na ocasião, informou que em 2019 
foram instaurados 442 processos 
relacionados com crimes cibernéti-
cos, contra 357 de 2018. No mesmo 
período, a PGR despachou 366 pro-
cessos, deduziu acusação em 189, e se 
absteve em 177. 224 processos encon-
tram-se presentemente em instrução.

Buchili, reiterou no seu informe, a sua 
chamada de atenção à necessidade de 
adesão de Moçambique à Convenção 
de Budapeste, que visa harmonizar a 
legislação, propiciar a cooperação in-
ternacional e facilitar a investigação de 
crimes informáticos e de medidas pro-
cessuais destinadas a regular a forma de 
obtenção da prova digital.

“A adesão a esta convenção per-
mitirá que Moçambique beneficie de 

ZAQUEU MASSALA                                     
Fotos: Sansão Mazive   &  Arquivo                                                                       

Na verdade, a obra Karingana ua 
Karingana que, com cunho do poeta 
moçambicano, José Craveirinha, 
veio a público, em 1974,está a ser 
usada indevidamente pela A BELA E 
O MOSTRO que, transpondo a barreira 
dos direitos do autor, reproduziram o 
livro e colocaram-no nas bancas, em 
negócio que, longe de render à família 
do autor que, por sinal, são os legítimos 
herdeiros, está a gerar fabulosos gan-
hos para aquela editora portuguesa. 

Pela gravidade do caso, o Público, na 
tentativa de busca de esclarecimento, 
fez várias diligências para chegar à 
fala com a entidade acusada de uso 

- Em causa a luta pelos direitos autorais, decorrentes do suso indevido do livro de José Craveirinha por uma editora portuguesa.
- Trata-se da obra Karingana wa Karingana, já esgotada no mercado

A partir de Portugal

Obra original Obra supostamente pirateada José João Craveirinha Filho

DESTAQUE
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As operações de busca de verdade 
para o esclarecimento de um crime 
bárbaro, envolvendo o rapto e 
tortura de um dos antigos coman-
dantes da Polícia da República 
de Moçambique (PRM), Nazário 
Muanambane, decorrem há mais 
de dois anos no Serviço Nacional 
de Investigação Criminal (SERNIC), 
mas até aqui o desfecho continua 
uma incógnita, numa clara demon-
stração de sonegação da justiça. À 
data dos factos, recorda-se, houve 
suspeitas e as próprias autoridades 
policiais tomaram conhecimento, 
tendo-se prontificado a agir, no en-
tanto, até aqui, nem água vai, nem 
água vem e, a vítima, com lágrima 
no canto do olho, confidenciou ao 
PÚBLICO conhecer bem o mandan-
te, elucidando ser uma figura supe-
rior, bem conhecida na sociedade, 
mas ninguém até aqui se manifes-
tou sobre o assunto. Aliás, A vítima 
afirma que, inicialmente, vinha fa-
lando com o mandante para perce-
ber as motivações que lhe levaram 
a encomendar o seu rapto e tortura, 
mas este se indignava sempre e, em 
função disso, acabou o deixando e 
entregar tudo à mão de Deus.

Rapto, tortura e lentidão das investigações

ção Moçambicana de Defesa dos Dire-
itos dos Policiais (AMOPAIRP), a PRM na 
cidade de Maputo, revelava que já está 
a investigar o caso, de modo a respon-
sabilizar os meliantes envolvidos. Uma 
brigada do SERNIC, para investigar o 
caso, foi imediatamente criada.

“No entanto, é triste que, até hoje, o 
caso não foi esclarecido”, lamenta Mua-
nambane, que acrescenta, “tenho dito, 
muitas vezes, aquelas pessoas que me 
raptaram e me espancaram de forma 
brusca, tinham poder para me matar”. 

Ao PÚBLICO, a vítima, com o rosto 

desolado, revela que se os mesmos 
não lhe mataram, é porque Deus quis 
que assim fosse. Aliás, ajunta que, até 
agora, querendo, eles podem o lo-
calizar e o matar. “No entanto, admiro, 
até hoje, sendo eu presidente da As-
sociação Moçambicana de Defesa dos 
Direitos dos Policiais, que sofri aten-
tado, não haver esclarecimento, cerca 
de três anos após o cometimento 
do crime”, acrescentando que, o que 
mais alimenta a sua estranheza, é o 
facto de, pouco depois da ocorrência 
do crime, terem aparecido pessoas e 

- O mandante é uma figura superior, bem conhecida na sociedade e já devia estar preso 
- A vítima afirma que, inicialmente, vinha falando com o mandante para perceber as motivações que lhe levaram a encomendar o seu rapto e tortura, mas este se indignava e, em função disso, acabou o deixando 
e entregar tudo à mão de Deus

Contra ex-comandante da Polícia Em plena sessão da OJM

se tinha programado para este 
ano, ficou gravemente afectado. “Tín-
hamos um projecto de continuidade 
da actividade que vínhamos desen-
volvendo o ano passado, que era a for-
mação e capacitação dos condutores 
sobre o código de estrada, segurança 
rodoviária, medidas defensivas para 
os condutores dos serviços públicos 
e passageiros, táxi-carro, táxi-moto e 
semicolectivo de passageiros.

Só de 2019 a Fevereiro de 2020, 
a AMOPAIRP, sigla da associação de 
que é líder, conseguiu formar mais de 
22 mil condutores em todas as áreas 
de condução, nas províncias da zona 
sul e centro do país, sendo que na 
zona norte escalou-se apenas uma 
província, que é Nampula. Entretanto, 
a fonte aponta terem sido interrompi-
dos quando em Março decretou-se o 
estado de emergência no âmbito de 
prevenção da Covid-19. Nessa altura, 
acrescenta, a associação estava em di-
gressão para a província de Niassa.

Para além de formação, a AMO-
PAIRP tem outros projectos para a 
geração de rendimentos. “Nós temos 
vindo a trabalhar no sentido de criar 
condições de sobrevivência para os 
nossos colegas que estão a sair da cor-
poração. Estamos a falar de agentes da 
polícia que por acaso se desligaram da 
corporação, tanto aqueles polícias que 
estão a passar para a reserva”, contou.

POLÍCIAS NA RESERVA
 INTEGRADAS 

A associação tem ainda estado a 
interagir com vários outros multina-

cionais, empresas públicas e privadas, 
visando a busca de oportunidades 
de emprego para que os polícias que 
passaram para a reserva, continuarem 
a servir estas empresas na área de se-
gurança. 

Muitos colegas que passaram para 
a reserva, segundo a fonte, já foram re-
integradas, estimando-se em cerca de 
60 o número de agentes que encon-
traram novas ocupações nas multina-
cionais e nalgumas empresas públicas 
e privadas. “Aqui estamos a falar de 
colegas que deram muito pela PRM e 
que hoje estariam em suas casas, mas 
porque se apresentaram à associação, 
alguns já têm novas ocupações”, es-
clareceu, indicando que “estes colegas 
têm força para continuarem a trabal-
har e por isso estão a ser aproveitados 
em algumas empresas, porque têm 
larga experiência, em matéria de se-
gurança”.

CRIME ORGANIZADO

No país, segundo a fonte, há crime 
organizado, muitas vezes, organizado 
nas empresas, envolvendo até alguns 
trabalhadores das mesmas. “Estamos 
a falar dos raptos, homicídios quali-
ficados, roubos, entre outros crimes, 
preparados nas empresas, mas com 
um impacto bastante devastador”, fri-
sou Muanambane, para quem numa 
empresa privada ou pública e até 
mesmo numa multinacional, a pre-
sença de um polícia, faz muita diferen-
cia, porque o mesmo pode ajudar em 
muitas coisas no que diz respeito aos 
aspetos de segurança.

INFRACÇÕES DE POLÍCIAS

Na Polícia, há infracções, cometidas 
por alguns agentes que, na opinião 
do Presidente da AMOPAIRP, têm sido 
difícil o seu esclarecimento. “Quando 
estamos perante as Forças de Defesa e 
Segurança (FDS), devidamente forma-
das, trenadas e especializadas, come-
tem uma indisciplina ou actos ilegais e 
são tomadas medidas, se não tiverem 
outro tipo de acompanhamento, es-
sas pessoas acabam se envolvendo 
em outras infracções. E, nós, aqui na 
associação, quando nos chegam simi-
lares, a primeira medida a tomarmos, 
é a sensibilização, frisando que a vida 
não para por ai, é preciso pensar em 
fazerem outras coisas e deixarem de se 
arrepender pelo que já fizeram”, frisou. 

Afirma ainda que se for analisado, 
nem sempre as pessoas que são ex-
pulsos da corporação, cometeram 
as infracções de que são acusadas, 
aludindo serem, muitas delas, pessoas 
inocentes ou porque algumas preferi-
ram abandonar a corporação por o 
ambiente de trabalho não ser dos 
adequados, abrindo-se espaço para 
processos disciplinares que culminam 
com os despedimentos.

POLÍCIAS NOS RAPTOS

A fonte, noutra variante, recon-
hece que, na verdade, “existem na 
corporação polícias que, de facto, se 
envolve(ra)m em actos criminais, rap-
tos, assassinatos, muitos dos quais, nas 
cadeias, como bem se sabe”, recordan-
do que, “recentemente, ou seja, em 

poder e, por isso, prefiro entregar tudo 
a Deus”, apontou Muanambane que, 
de seguida, agradece a essas pessoas 
que foram mandadas, com intuito de 
assassinar-lhe, mas lhe deixaram com 
vida, acreditando que as mesmas pes-
soas tiveram pena dele. “Então, não 
tenho nada que ir atrás deste assunto, 
porque isso em nada me renderá”.

MANOBRAS DO SERNIC

Pelos agentes do SERNIC, a nível da 
capital do país, Muanambane afirma 
ter sido ouvido, pelo menos uma vez, 
mas depois dessa audição, não mais 
voltou a ser chamado para se informar 
dos ulteriores termos. 

Aponta ainda que os agentes do 
SERNIC chegaram a dizer que já tin-
ham mandados de detenção que, 
alegadamente, teriam passado às pes-
soas que cometeram a acção, mas es-
sas pessoas não escusaram de assinar 
os alegados mandados.

“Quando me falaram dos manda-
dos de detenção, sinceramente falan-
do, fiquei um pouco aliviado, porque 
o meu caso haveria de ser esclarecido, 
mas quando vi o tempo a passar, sem 
detenções, a decepção começou a to-
mar conta de mim”, disse, questionan-
do o destino dado aos tais mandados 
de detenção a nível do SERNIC que é o 
órgão que tinha o poder para executar 
as tais detenções.

SAUDE DA ASSOCIAÇÃO

Noutra variante, a fonte, juntando 
o útil ao agradável, falou da saúde da 
associação que dirige, indicando que 
a mesma está melhor, mas sublinhou 
que, mais melhor estaria a saúde da 
Associação dos Polícias se o país e o 
mundo não estivessem a passar por 
um momento difícil marcado pela 
evolução progressiva da Covid-19.

Para este ano, Muanambane afirma 
que, por causa desta doença o que 

ate autoridades interessadas em ver o 
caso esclarecido, “elucidando até, que 
conheciam pessoas que me teriam 
raptado”. E essas pessoas, segundo a 
fonte, estavam à beira de serem presas.

Estranhamente, diz a fonte, de lá 
para cá, ninguém mais se pronunciou 
sobre o assunto e prefere deixar as-
sim como estão as coisas, porque se 
essas pessoas lhe deixaram com vida, 
é porque se aperceberam de que ele 
também humano e com todo o di-
reito de viver neste planeta. “Por isso, 
mesmo que eu queira continuar a me 
manifestar contra os meus raptores, 
não consigo o fazer, porque eles, em-
bora tivessem tudo para me tirar a 
vida, não o fizeram, fazendo com que 
eu deixe tudo ao critério de quem 
possa fazer a sua parte”, frisou.

A fonte afirma que, na altura do se-
questro, houve suspeitas e as próprias 
autoridades policiais tomaram conhe-
cimento, tendo logo se prontificado a 
agir. No entanto, muito não fala para 
o caso conhecer o seu terceiro ano, 
lamentando a vítima o facto de não 
haver esclarecimento até hoje. “Eu, na 
qualidade de ofendido, já falei com 
várias entidades de administração 
da legalidade e justiça que, pouco ou 
nada fazem para permitir o desfecho 
deste caso”, apontou. 

A vítima, que se diz cançada de an-
dar atrás deste assunto, confidenciou 
ainda ao PÚBLICO que conhece bem 
o mandante, elucidando ser uma 
figura superior, bem conhecida na 
sociedade, mas ninguém até aqui se 
manifestou sobre o assunto. Aliás, a 
vítima afirma que, inicialmente, vinha 
falando com o mandante para perce-
ber os motivos que lhe levaram a “en-
comendar” o seu rapto e tortura, mas 
este se indignava sempre e, em função 
disso, acabou o deixando e entregar 
tudo à mão de Deus.

“Apesar de eu conhecer as pessoas 
que atentaram contra a minha vida, 
nada posso fazer, porque não tenho 

MIGUEL MUNGUAMBE   & 
ZAQUEU MASSALA                                                                
Fotos: Sansão Mazive                                                                         

A 09 de Janeiro de 2018, Nazário 
Muanambane, antigo agente do Ser-
viço de Informações e Segurança do 
Estado (SISE) e ex-quadro da Polícia 
da República de Moçambique (PRM), 
onde chegou a exercer funções de rel-
evo, com destaque para as de coman-
dante e de chefe das operações, em 
algumas subunidades policiais, base-
adas nas províncias de Manica, Sofala 
e Maputo, foi raptado e torturado por 
indivíduos ainda a monte. O rapto 
ocorreu nas imediações do seu bairro 
residencial, Urbanização, concreta-
mente, na Avenida Acordos de Lusaka, 
em Maputo.  

Vinte e quatro horas depois do rap-
to e espancamento brutal de Nazário 
Muanambane, presidente da Associa-

Nazário Muanambane, presidente da Associação dos Policias

2018, nós tivemos uma visita em todo 
o país, onde ficamos surpreendidos, 
com o número dos polícias que estão 
nas cadeias, entre detidos e condena-
dos. Estamos a falar de mais de 180 
polícias a nível nacional que à data da 
visita, estavam encarcerados nas cade-
ias, quase que uma companhia ou um 
batalhão de pessoas que deviam estar 
a servir o Estado”. 

No entanto, a fonte faz saber ainda 
que, entre os polícias em regime fecha-
do/reclusório, outros nem deviam 
estar lá, ajuntando que, em algum mo-
mento a própria sociedade não ajuda, 
porque todos os casos que envolvem 
a Polícia, ninguém têm tido atenção 
de analisar a sua dimensão, olhar para 
questionar. Aliás, afirma que, basta se 
ouvir que é um agente da polícia que 
cometeu algum crime, a primeira coisa 
que se diz é: condenação exemplar, 
punição exemplar, não existindo nin-
guém que se preocupa em investigar, 
quer da parte da sociedade civil, quer 
da parte do Estado. “Penso eu que, 
antes da punição exemplar, tinha que 
haver um inquérito para apurar o real 
envolvimento do agente no crime de 
que é acusado, só depois a decisão 
pode ser tomada”, anotou.

Muitas vezes, conta, na polícia tem 
havido problemas de mau entendi-
mento entre os colegas, o problema 
de hierarquia e, numa situação destas, 
a corda arrebenta sempre para o lado 
mais fraco que é do subordinado. 

Refira-se que, estas situações, que 
não merecem ser acarinhadas, acon-
tecem na vida das pessoas e em mui-
tos outros sectores de actividade, não 

sendo a área da Polícia uma ilha, hav-
endo por isso a necessidade de as pes-
soas mudarem de comportamento, a 
começar pelos seus dirigentes, dop-
tados de capacidade para analisar e 
censurar.

COMANDANTES QUE PRENDEM 
SUBORDINADOS

Até hoje, segundo a fonte, há in-
formações dando conta de coman-
dantes que ainda continuam com 
um comportamento da era socialista, 
período em que tinha a prerroga-
tiva de ordenar a detenção de polícias, 
seus subordinados. “ Agora, alei não 
permite isso, mas há comandantes 
que, por alguma infracção ou desen-
tendimento com as hierarquias, ainda 
ordem a detenção dos seus colegas. 

Ao Jornal, o presidente da AMO-
PAIRP, explica que, o que pode existir 
é que todo o polícia que for a cometer 
qualquer irregularidade, fosse processa-
do disciplinarmente, até que se apure o 
grau do seu envolvimento na infracção 
de que é acusado. E qualquer decisão 
sobre o assunto, deve ser tomada, ten-
do em conta o estabelecido no Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado e do Estatuto de Polícia.

Nenhuma lei, segundo a fonte, diz 
que o comandante tem a prerrogativa 
de ordenar a detenção do seu subordi-
nado, indicando que, quando um co-
mandante toma essas decisões ilegais 
de mandar encarcerar um agente da 
polícia, quando este sai da prisão, vem 
já revoltado e começa já a haver con-
tradições entre as partes. 

A intriga e desinformação que, no 
contexto actual do país, tentam 
ganhar forçosamente espaço em 
diversos sectores sociais, políti-
cos e económicos, não devem 
ser características dos moçam-
bicanos, um povo que, na sua 
plenitude, está preocupado em 
desenvolver o país. Ao percorrer o 
tema “Desenvolvimento Susten-
tável”, o Presidente da Frelimo e 
da República, Filipe Nyusi, afirmou 
que sem união e coesão interna, 
não será possível se alcançar o de-
senvolvimento almejado no país, 
e instou aos moçambicanos a dis-
tanciarem-se de "intrigas, boatos 
e desinformação", como forma de 
contribuírem para a solução dos 
problemas e não para o recrudes-
cimento da situação que se vive na 
província de Cabo Delgado, carac-
terizada por ataques terroristas.

Intriguistas apanham pela medida grande 

como um entrave para o desenvolvi-
mento sustentável de Moçambique.

Neste encontro realizado na Ponta 
D´Ouro, Província de Maputo, o Presi-
dente da Frelimo debruçou-se a pedi-
do da OJM sobre temas relacionados 
com a unidade, coesão, terrorismo, 

ataques armados no centro do país e 
sobre o papel de Juventude no desen-
volvimento do país.

No entanto, recordou que a agenda 
da Frelimo e da Juventude é desen-
volver Moçambique e não discutir 
intrigas ou inventar problemas, e 

por isso, a juventude deve encontrar 
soluções específicas para cada prob-
lema também específico.

Apelou igualmente a Juventude 
focar-se nas necessidades do povo e 
dos mais pobres, em particular, no de-
sempenho das suas actividades, para 

que possam contribuir na melhoria da 
qualidade de vida dos moçambicanos

Relativamente ao Produto Interno 
Bruto (PIB), Filipe Nyusi referiu que no 
lugar de crescer, deve sentir-se nos 
indicadores de desenvolvimento hu-
mano, através da melhoria dos níveis 
de acesso à alimentação, água, energia 
e habitação como fundamentais para 
que, de facto, se alcance o desenvolvi-
mento sustentável. 

No entanto, o presidente da Frelimo 
observou que "fala-se muito em distri-
buição de riqueza, mas ainda não há 
riqueza para distribuir. O gás ainda não 
está a ser explorado", esclareceu Nyusi 
referindo-se aos projectos de explora-
ção de gás ainda em fase de implanta-
ção na província de Cabo Delgado.

Já, a secretária-geral da OJM, Anchia 
Talapa Formiga, defendeu que os jo-
vens devem ser parte da solução dos 
ataques terroristas em Cabo Delgado 
e da instabilidade no centro do País, 
apelando para que evitem criar desin-
formação nas redes sociais e nos órgãos 
de comunicação social. (Redacção)

- Presidente Nyusi diz que o país não deve continuar cimentar intrigas e desenformações, devendo se concentrar no desenvolvimento que é a prioridade do Governo

Intervindo na sessão de encerra-
mento da IV Sessão ordinária do Sec-
retariado do Comité Central da Orga-
nização da Juventude Moçambicana 
(OJM), umbrela juvenil do partido Fre-
limo, Filipe Nyusi, destacou que a esta-
bilidade que se vive dentro do partido 
Frelimo é obra da juventude.

“Sempre foi assim, na Frelimo. As 
gerações mudam mas o papel da Ju-
ventude no partido mantêm-se”, disse, 
para de seguida, apontar os ataques 
terroristas na província de Cabo Delga-
do e a instabilidade no centro do país 

Nazário Muanambane, depois de espancado pelos seus raptores em 2018 

DESTAQUE DESTAQUE
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Também se fala da 
presunção de inocência 
para se referir à situação 
em que alguém que é 
indiciado de prática de 
um acto culposo e que, 
após a realização de 
diligências de prova, é 
submetido a julgamento 
a fim de determinar se, de 
facto, o mesmo é ou não 
inocente. 

Qualquer pessoa tem di-
reito a que se determine a 
sua culpa, através de um 
processo de investigação 
e diligências concertadas, 
mas nunca ser julgada 
por mera presunção 
de culpa ou porque a 
mesma supostamente 
tenha cometida uma 
certa infracção. 
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Sapiência

Sapiência

A Presunção de Culpa 

Princípio da laicidade pode ser um dos indicadores para 
implantação da insurgência em Cabo Delegado 

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

A presunção de culpa pressupõe 
a situação em que uma certa pessoa 
que se presume ter praticado um 
acto supostamente culposo e que 
carece de uma avaliação correcta e 
fundamentada em provas bastantes, 
é submetida a um processo judicial 
que deve determinar se, de facto, ela 
é ou não culpada. Também se fala da 
presunção de inocência para se referir 
à situação em que alguém que é indi-
ciado de prática de um acto culposo 
e que, após a realização de diligências 
de prova, é submetido a julgamento 
a fim de determinar se, de facto, o 
mesmo é ou não inocente. Embora 
as duas situações sejam opostas, elas 
têm de comum o facto de ser ne-
cessária a formação de culpa através 
de recolha de dados indiciários que, 
quando avaliados com justiça, po-
dem levar à conclusão de inocentar 
ou culpar o autor da infracção ou 
acto. Ora, este procedimento proces-
sual visa acautelar qualquer limita-
ção dos direitos do cidadão ou evitar 
que se atente contra os seus direitos 
fundamentais. Mas, também, tem 
em vista observar o princípio do 
contraditório que assiste a qualquer 
cidadão. Não se pode, por isso, culpar 
alguém sem que se tenha reunido 
todos os elementos de prova, os fac-
tos que o culpabilizam ou que lhe 

GERSON DA SILVA (ADVOGADO)
E-mail: gersonsilva@gmail.com

Moçambique é um Estado laico e 
de justiça social. Nisso, devido a esta 
lacuna, legalmente existente na nossa 
Constituição, o que acaba abrindo 
espaço para o surgimento de muitas 
religiões duvidosas se não mesmo, 
suspeitas. Ainda na mesma linha de 
pensamento, a fraca fiscalização por 
parte do órgão competente, o Ministé-
rio da Justiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos, como órgão que tutela e 
fiscaliza as actividades religiosas, deve 
melhorar os meios de controlo e fis-
calização dos trabalhos deste sector. 
O outro indicador provável para o alas-
tramento deste fenómeno negativo, 

indiciam em determinada matéria 
inflaccionária. No nosso sistema ju-
diciário, há uma forte tendência de 
se procurar imediatamente indiciar 
ou culpar alguém da prática de um 
crime ou de um ilícito criminal ou civil 
quando ocorre algum facto e mesmo 
quando ainda não se tem qualquer 
prova dos factos. Aliás, dificilmente se 
consegue chegar a uma conclusão 
quando se diz que fulano é culpado 
ou inocente por falta de realização de 
tais diligências de prova. A tendência 
de se indiciar, culpar, julgar alguém, vi-
rou moda no nosso sistema judiciário, 
e, muitas vezes, tal tem resultado na 

é justamente a presença mínima do 
Estado ou se calhar, a sua ausência nas 
zonas rurais e do litoral. Aliás, associado 
a isto, está a falta de meios adequados 
para os agentes e funcionários do Es-
tado alocados às referidas zonas, o que 
acaba abrindo espaço para a implan-
tação da insurgência e o possível alas-
tramento. O outro indicador claro, tem 
a ver com as contribuições internas 
(Dizimos) dos crentes nas suas con-
fissões religiosas, cujo destino dado às 
mesmas se desconhece, presumindo-
se que o real destino seja para finan-
ciar acções ilícitas, que ocorrem sem o 
acompanhamento ou fiscalização de 
quem o devia fazer.

Qual é o controlo que o Estado 
tem do destino dado às contribuições 
dos crentes nas suas igrejas? Esta per-
gunta permanece no seio da socie-
dade. Ainda em relação ao assunto, 
não se pode perder de vista que no 

Por o Professor estar a assinalar o seu dia 
hoje, 12 de Outubro, a meio à pandemia 
global, o Público decidiu reflectir em torno 
dos seus actuais desafios, decorrentes da 
progressiva evolução da Covid-19. Na ver-
dade, a pandemia do novo coronavírus, 
vulgo Covid-19, alterou a dinâmica das 
escolas, que tiveram que passar a realizar as 
suas actividades à distância desde meados 
de Março último, sendo os mais afectados 
pelo fenómeno alunos que, estando em 
classes iniciais, ainda não gozam de prer-
rogativa de terem que assistir aulas presen-
ciais. Trata-se daqueles que estão no ensino 
primários do primeiro e segundo graus 
(1a a 5a classes e 6a a 7a classes, respectiva-
mente), incluindo os do primeiro ciclo do 
ensino secundário geral (8a a 10a classes). 

Essa mudança exigiu que os Profes-
sores adaptassem sua rotina doméstica 
à nova forma de trabalho, o que nem 
sempre é fácil.

Todas as escolas, para evitar que os 
alunos sejam prejudicados pela re-
strição das aluas presenciais, tiveram 
que implementar plataformas e estra-
tégias de ensino à distância para que to-
dos possam continuar a realizar os seus 

estudos durante o período em que não 
podem sair de casa.

Refira-se que, desde a era dos prima-
tas, é possível afirmar que os Professo-
res são profissionais essenciais. São eles 
que, com ou sem pandemia, são for-
madores de opinião, fontes geradoras 
de conhecimento, passando seus con-
hecimentos a seus aprendizes, através 
do ensino. 

Os Professores, na sua rotina de trab-
alho, estão acostumados a ensinar com 
o auxílio de ferramentas como o quadro 
negro, o giz, slides e dinâmicas em sala de 
aula, e, agora, que estamos em tempos 
de pandemia, esses profissionais tam-
bém estão a precisar de se reformular. As-
sim como os profissionais de saúde que, 
que cada dia, estão a aprender mais sobre 
o enfrentamento do coronavírus, os pro-
fessores precisam aprender novas formas 
de continuar, sem sair de casa.

A pandemia mudou diversos hábitos 
comuns do nosso dia-a-dia, incluindo 
a forma de ensinar e aprender. O “novo 
normal” tem sido o ensino à distância, 
que infelizmente até pouco tempo atrás 
ainda era criticado. Será que agora, que 

O Canhão
Chefe das saias e pau-três

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

Vinha de uma longa viagem, lá 
pelas bandas do norte do país, depois 
de um trabalho árduo e complexo. 
Viajava com colegas de profissão num 
carro particular. Durante o percurso, 
fui escutando conversas alheias e, 
como o ouvido não tem fronteiras, 
acabei por ouvir algumas “achegas” 
contra um dirigente bem notável. Os 
oradores diziam que o chefe … (X) é 
mau em saias, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mama-
noooooooooo. Eu, pessoalmente, não 
teria coragem de tirar, da minha boca, 
palavrões daqueles, com tanta gente 
no carro. Sozinho, pensei; donde saiu 
aquela coragem! E veio-me um ar-
repio. Os colegas iam chamando o di-
rigente de macaco velho, gosta muito 

de saias das suas secretárias e de todas 
as funcionárias bem aparatosas, sobre-
tudo as de compostura violina.

Xi! Diziam colegas, até o ano pas-
sado, duas das suas secretárias chega-
ram a se puxar pelos cabelos em pleno 
serviço. O dirigente acabou por banir a 
mais velha, transferiu-a para um outro 
ministério. Que uma delas já fez calulu 
com pau-três confundindo-se com um 
homem só para agradar Sua Excelên-
cia. Ela nem quer se casar com outro 
homem porque, segundo um dos 
colegas, o material bélico de Sua Ex-
celência é de invejar. Quando dispara, 
acerta no alvo. 

Não fiz nada, fui escutando a con-
versa e um deles voltou para o amigo 
e disse: O dirigente não gosta de deixar 
as suas marmitas longe de si. Quando 
era fulano de Guebas, carregou a 
secretária da província para outra 
província onde havia sido incumbido. 
Quando saiu da província carregou 
novamente as duas amigas, uma que 
estava num dos serviços provinciais, 
antes de ser indicado para o cargo que 
exerceu ou que exercia.

Pensei novamente e reavaliei o as-
sunto. Como é que um homem que 
tem esposa consegue trabalhar com 
mais mulheres. Este homem é forte. Eu 

não teria essa toda energia, se calhar te-
ria de me deslocar para São Tomé e Prín-
cipe a fim de me capacitar em “pau-três”. 

A posição de uma secretária é do-
lorosa. Para se ser uma boa secretária 
custa muito sacrifício. A secretária 
tem de ser uma mulher dedicada nos 
vários trabalhos que o chefe precisa 
ou quando ela é incumbida. Não deve 
reclamar a hora de saída de serviço ou 
do lugar que foi convidada pelo chefe. 
Ir aos jantares com o chefe quando 
solicitada. Mentir para o marido que 
ainda está no serviço quando não está 
lá. Mentir para o marido quando viajar 
com o chefe. Esses são os requisitos 
fundamentais para uma boa secre-
tária que aposta em progredir na sua 
carreira profissional.       

Resumindo, percebi que os pontos 
focais em aberto estavam associados 
às fraquezas do nosso ilustre dirigente. 
Não tinha a mínima ideia de que este 
grupo que ali viajava conhecia melhor 
a vida particular do nosso dirigente. 
Para terminar, Suas Excelências devem 
evitar este tipo de coisas. Para as nos-
sas secretárias, o aviso está aqui; orga-
nizem-se porque a juventude passa e 
a pele murcha. Os homens com este 
tipo de perfil não gostam de mulheres 
com rugas. Até próxima! 

se fez necessário transformar o ensino 
presencial em ensino a distância, não 
seria o momento ideal para aceitarmos 
essa modalidade de ensino? Muitos 
conselhos de classe na área da saúde 
ainda criticam essa forma de ensino, mas 
para formar novos profissionais neste 
momento é o que se faz necessário. 
Aliás, apesar de o país estar a regressar 
timidamente ao ensino presencial, com 
o retorno da 12a no início deste mês, a 
realidade mostra que, qualquer agrava-
mento da doença, poder-se-á voltar ao 
ensino à distância, generalizada. 

Neste momento de pandemia, o 
Professor, que é a peça fundamental 
no provimento de ensino, tem apren-
dido neste período de pandemia que, 
mesmo à distância, pode continuar 
ensinando, utilizando ferramentas que 
antes eram desconhecidas, como as 
videoconferências. O saber, que antes 
era comumente compartilhado pres-
encialmente, agora segue, estando a 
ser compartilhado à distância. 

Entre os meios que estão a ser mais 
utilizados, estão plataformas on-line 
desenvolvidas pelas próprias escolas ou 

compradas de empresas especializadas, 
aulas ao vivo em redes sociais, o Google 
Classroom, grupos de Whatsapp e mui-
tos outros. 

Na verdade, para que os Professores 
tenham o domínio de tudo isso, pre-
cisariam de reinventar a sua forma de 
dar aula e lidar com outras dificuldades, 
como a tecnologia e, em alguns casos, o 
convívio familiar durante o expediente. 
É que, existe a dificuldade em aprender 
a utilizar novas ferramentas e o fato de 
muita coisa ser cobrada, em um curto 
período de tempo. Aliás, sobre as novas 
tecnologias utilizadas, por exemplo, há 
Professores, não poucos, que têm fa-
cilidade em falar com multidões, mas 
falar para uma câmera é algo totalmente 
diferente e desafiador.

Outra situação desafiadora para Profes-
sores e escolas, neste momento em que a 
Covid-19 está a fazer das suas em quase 
todos os países do mundo, é a cobrança 
de alguns pais pela falta de aulas. Alguns 
chegam a colocar a possibilidade de não 
fazer o pagamento das mensalidades es-
colares, alegando que os estabelecimen-
tos de ensino não estão a funcionar. Há 
pais e encarregados de educação que já 
deixaram d se preocupar com a compra 
das fichas por os seus educandos estarem 
a demonstrar algumas limitações para es-
tudar em casa.  

Além da educação, a economia 
também está a ser muito afectada no 
período da pandemia, e muitas famí-
lias acabam passando por problemas 
financeiros, delicados. Notamos com 
tristeza muitos pais que não pagam a 
escola por essa justificativa.

Apesar de todos os desafios enfren-
tados pelos Professores para gerar con-
teúdo aos alunos, algumas vantagens 
podem ser destacadas. 

Assim, como é complicado para 
os Professores administrarem a ro-
tina de trabalho em casa, os estudantes 
também encontram seus desafios, 
principalmente pelas distrações que 
possuem em casa. Com isso, muitos 
acabam não conseguindo manter a 
mesma rotina de estudos, enquanto 
outros mantêm a mesma dedicação.

A experiência escolar, em que os 
alunos estabelecem o contacto directo 
com os seus professores, é algo insubsti-
tuível. Talvez seja uma das experiências 
humanas mais sociais. Agora, fechar 
escolas e desenhar plano de atividades 
para crianças e Professores à distância 
é, portanto, algo completamente dife-
rente de planear as atividades escolares 
presenciais, mas em nome de preven-
ção do risco de desastre sanitário decor-
rente da pandemia da Covid-19, isso é 
aceite e recomendado para que se faça. 

absolvição dos réus por falta de pro-
vas ou por falta de cumprimento de 
formalidades legais com realce para 
as diligências de prova. Este exercício, 
desgastante para a pessoa visada, 
tem estado a gerar grande discórdia 
social por estarem cada vez mais a 
crescer casos de pessoas inocentes 
que são levadas à barra da justiça 
ou acusadas sem sequer terem co-
metido algum crime ou infracção ou 
porque não foram observadas as tais 
formalidades processuais inerentes. 
Qualquer pessoa tem direito a que 
se determine a sua culpa, através de 
um processo de investigação e dil-
igências concertadas, mas nunca ser 
julgada por mera presunção de culpa 
ou porque a mesma supostamente 
tenha cometida uma certa infracção. 
As probabilidades de se culpar uma 
pessoa na nossa sociedade são mais 
do que as de a inocentarem. A máxi-
ma de que é preferível que um certo 
número de pessoas culpadas fique 
em liberdade do que punir um deter-
minado número de pessoas inocen-
tes parece assentar no que estamos 
a falar. Contudo, ressalva-se a situação 
em que as referidas pessoas culpadas 
tenham sido objecto de uma aturada 
investigação e se tenha concluído 
que, de facto, as mesmas são culpa-
das, dai, deverem ser julgadas pelos 
actos cometidos. Se as estatísticas 
pudessem mostrar quantas pessoas 
inocentes foram julgadas ou que es-
peram ser julgadas e que mais tarde 
se conclui que eram ou são inocentes, 
tal pode ajudar a compreender que a 
presunção de culpa tem sido usada 

ordenamento jurídico moçambicano, 
existe uma clara separação entre as 
confissões religiões e o Estado, motivo 
que pode ser mais do que suficiente 
para albergar parte dos criminosos e 
camuflar as reais intenções dos mes-
mos dentro do Estado moçambicano. 
Aliás, associado a este fenómeno, 
está a fraca percepção dos crentes ou 
mesmo, o fraco entendimento sobre a 
figura misteriosa de “DEUS”, que acaba 
abrindo precedentes em relação aos 
princípios sagrados que são usados 
para desviar toda uma comunidade, 
que se resume em fazer o bem e evitar 
o mal. O pior, os líderes religiosos não 
apenas vão servindo interesses pes-
soais e obscuros de certo grupo, mas 
também chegam a recrutar e formar o 
seu exército, a partir dos próprios cren-
tes, devido à inocência dos mesmos, 
onde a figura de Deus, é apenas usada 
como pretexto para molestá-los, me-

de forma acentuada na nossa socie-
dade para justificar um falso serviço 
do nosso sistema de justiça. Ora, sen-
do a presunção uma dedução, a infer-
ência através de um raciocínio lógico 
visando a conclusão de um facto que 
se julgue certo, provado e que pode 
levar a um facto desconhecido, não 
pode de forma alguma considerar-se 
um meio de se concluir haver culpa 
de alguém, sem que tenham sido feit-
as as diligências de prova necessárias. 
Aliás, em caso de confronto de pre-
sunção de culpa e de inocência, hav-
endo conflito na sua acepção ou caso 
haja uma colisão por ambas configu-

diantes promessas incertas, crenças 
criminais, que nada tem com Deus, 
implantando entre si, um verdadeiro 
conflito de gestão e concorrência, aca-
bando por arrastar o Estado, por causa 
do seu défice na fiscalização da activi-
dade religiosa em Moçambique. 

Ainda na mesma linha de pensa-
mento, hoje se pode notar que as 
religiões desenvolvem conflitos com 
o Estado, para suprir a lacuna constitu-
cional, sendo as principais vítimas do 
fenómeno as comunidades vivendo 
em diversas zonas rurais.

Olhando por este prisma, não faz 
muito sentido o que estas igrejas fa-
zem, pois, cada uma apresenta uma 
ideologia diferente, acabando por rep-
resentar uma verdadeira contradição 
na actuação, na medida em que os 
profetas como Jesus Cristo, Mohamad, 
entre outros,  trouxeram doutrinas 
de união e não de separação, como 

rarem institutos jurídicos e legais que 
se opõem em face de dispositivos 
diferentes que os mesmos tratam, o 
seu exame exige que se apure a que 
melhor se deve aplicar como forma 
de se fazer a devida justiça. A presun-
ção judicial que muitas vezes se aplica 
na apreciação de certos actos inspira-
se na experiência e nos juízos cor-
rectos de probabilidade, da lógica e 
na intuição humana, não colocando, 
contudo, de lado a hipótese de tais 
formas poderem falir, considerando 
que o jurista, o magistrado são seres 
humanos e por isso sujeitos a erros na 
avaliação dos aspectos que rodeiam 
o cometimento dos factos que con-
substanciam ilícito ou culpa. 

A presunção júri et de jure não ad-
mite prova em contrário por ser irre-
futável o que determina a tal prova, 
tendo em conta a forte ilação que 
conduz inevitavelmente à culpa e à 
acusação. Contrariamente, a presun-
ção tantum júris pode ser rebatida 
por prova em contrário, residindo, 
aqui, a questão de que nem toda a 
culpa pode ser aceite caso existam 
provas que a contrariam. Por isso, ne-
nhum procedimento judicial deveria 
prosseguir sem que fossem observa-
dos estes elementos, pois, a presun-
ção de culpa não é bastante para que 
alguém seja levado à barra de tribu-
nal, sem que tenham sido formadas 
e confirmadas todas as evidências 
irrefutáveis de cometimento do acto. 
Infelizmente, muitos dos que foram 
julgados sem culpa nunca foram in-
demnizados pelos erros processuais 
dos magistrados.   

os atuais, tentam fazer perceber aos 
menos atentos. Ainda sobre a actua-
ção das mesmas, deixando grandes 
dúvidas em relação a veracidade e 
autenticidades das mesmas. Contudo, 
sendo as igrejas verdadeiras embaixa-
das do bem, porquê existe diversidade 
nas suas atuações? Certamente, estas 
e outras perguntas não se querem 
calar no seio de nós, pois, devido a 
estas e outras divergências existentes 
entre os seus líderes, nos conduzem 
a grandes dúvidas em relação à legit-
imidade religiosas, bem como as suas 
actuações, pois, querendo como não, 
os que forem fracos na sua doutrina e 
mecanismos nos supostos milagres, 
mediante suas ideologias religiosas, 
podem serem arrastados e, de igual 
modo, serem usados como instru-
mentos de destruição da nação, a 
semelhança do que se vive em Cabo 
Delegado.
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A capital moçambicana, Maputo, 
que nos últimos tempos, tem 
registado um crescimento expo-
nencial de casos de Covid-19, está 
a ser alvo de campanha de sensibi-
lização dos seus munícipes, levada 
a cabo pelo partido Frelimo. A 
ideia é apelar aos residentes desta 
urbe a cumprir com as medidas de 
prevenção da doença estabeleci-
das pelas autoridades sanitárias.

Duas semanas após a retoma das 
aulas presenciais dos alunos da 12ª 
classe, as escolas que ministram 
este nível de ensino na província 
nortenha do Niassa, andam “às 
moscas”, devido à ausência da 
parte significativa dos alunos, o 
que de certa forma preocupa o 
governo local. A ausência dos alu-
nos às escolas, deriva do facto de, o 
sentimento de medo com relação 
à pandemia da Covid-19, ser ainda 
enorme no seio da sociedade, em 
particular, dos alunos, impondo o 
desafio de ter que se intensificar 
acções de sensibilização pública 
sobre a matéria. 

Maputo alvo da campanha da Frelimo

Ausência de alunos preocupa Governo do Niassa 

membros da Associação dos Médicos 
Tradicionais e comités locais de saúde, 
o primeiro secretário desta formação 
política defende que “não são todas as 
pessoas que têm acesso à informação”, 

mento das pessoas.
Desta feita, segundo a fonte, das 

vinte e seis escolas secundárias que 
leccionam a 12ª classe na província, 
foram autorizadas apenas sete, nome-
adamente, de Chiulugo e São Martinho 
de Lima, em Lichinga; de Cuamba e de 
Maganga, em Cuamba; ESAM de Me-
canhelas, distrito com mesmo nome; 
Francisco Mazuze, em Majune; Arman-
do Emílio Guebuza, em Chimbunila.

Entretanto, nas outras dezanove 
infraestruturas do género, foram obser-
vados problemas que impedem a sua 
continuidade, estando a trabalharem 
no sentido de garantirem as condições 
requeridas para o seu normal funciona-
mento. 

dos os estudantes”, sublinhou o direc-
tor provincial de Educação no Niassa.

Refira-se que a falta de comparên-
cia dos alunos nas escolas para aulas 
presenciais, pode estar efectivamente 
associada ao medo que a Covid-19 
instalou no seio da população, o que 
consequentemente passa pela inten-
sificação de acçoes de sensibilização 
pública sobre a necessidade de ter que 
se retornar às escolas em conformi-
dade com a declaração do Presidente 
da República, Filipe Nyusi, no âmbito 
do relaxamento faseado das medidas 
de prevenção da doença.

O Jornal questionou a fonte sobre 
quem poderá ser o culpado pelo não 
retornou às aulas, ao que esta respon-
deu nos seguintes termos: “nós não 
podemos falar de culpa porque, ao 
longo do período passado, fomos par-
tilhando informações com os alunos 
usando vários mecanismos. O que 
estamos a supor é que reina algum 
receio por parte dos alunos sobre a Co-
vid-19 e, por outra, no seio dos pais ou 
encarregados de educação”.

Por outro lado, o director provincial 
de Educação, naquela província, re-
conhece que a primeira medida que 
se tomou, com a eclosão da Covid-19, 
de se restringir as aulas presenciais aos 
alunos, ditou o distanciamento destes 
das suas escolas.

Neste contexto, o envolvimento de 
todos, desde os profissionais de Educa-
ção e os Conselhos de Escola na sensi-

daí que é preciso continuar a sensibilizar.
“Precisamos de continuar a falar 

com a população e achamos que 
pouco a pouco as pessoas vão per-
cebendo”, disse Razaque Manhique, 

acrescentando que “acreditamos 
que em alguns casos é mesmo por 
desconhecimento, não é na sua essên-
cia por falta de responsabilidade”.

O político defende também que as 

pessoas devem tomar com seriedade 
o perigo que a Covid-19 representa, 
tendo em conta o número de infecta-
dos cada vez crescente e as mortes por 
causa desta doença.

“O apelo é no sentido de que as pes-
soas continuem a desenvolver as suas 
actividades não estando próximas. As 
pessoas não estão a perceber o que é 
isso de estabelecer o distanciamento. 
Distanciamento é, por outras pala-
vras, não estarem próximas. Não fica-
rem perto-perto”, disse, visivelmente 
agastado com os que violam as medi-
das de prevenção estabelecidas pelas 
autoridades.

“O uso da máscara: nós não vamos 
inventar outras palavras. Temos que 
chamar as coisas pelos seus respec-
tivos nomes. Devemos usar a máscara”.

O plano de sensibilização deverá 
abranger 64 bairros da cidade de Ma-
puto. Além de encontros nos bairros, 
Manhique deverá também visitar 
mercados. Aliás, depois do bairro 25 de 
Junho, visitou o mercado grossista do 
Zimpeto, ainda na capital. (Redacção)

À título de exemplo, das que 
seguem bom passo, está a Escola 
Secundária de Lichinga, que deverá re-
tomar com as aulas nos próximos dias.

“Até ao momento, a afluência dos 
alunos é ainda baixa. As escolas foram 
redimensionadas para acolherem, 
ao máximo, cerca de vinte alunos por 
cada uma das turmas e que, até então, 
tem estado na sala volta de cinquenta 
porcento do número supra-indicado, 
mesmo com as condições recomen-
dadas dentre elas, o uso de termó-
metros para medição de temperatura 
e, também, de máscaras e a lavagem 
frequente das mãos com água e sabão 
ou cinza. Assim, a nossa grande preo-
cupação é: solicitar a presença de to-

bilização dos alunos para o retorno às 
aulas, mostra-se fundamental, neste 
momento.

Relativamente às escolas que já de-
ram o reinício, a fonte destacou que, 
até ao presente instante, ainda não há 
alguma delas que se considera como 
já constante na lista com algum caso 
de COVID-19 verificado.

Segundo Valente Farahane, já para o 
retorno às aulas da 10ª classe, no próxi-
mo dia 19 de Outubro, igualmente, há 
verificações das conformidades para a 
retoma.

Mesmo sem ter avançado os tais 
valores monetários já em acção, o 
director provincial de Educação no 
Niassa, Valente Farahane, disse que 
cerca de três empresas foram adju-
dicadas para obras, especificamente 
para o processo de construção de 
sanitários e de fontes de abastec-
imento de água, designadamente, 
Construções CASAMA, Construções 
Coelho e a Enter Construções, 
contratadas pelo Ministério das Ob-
ras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, localmente, representado 
pelo Fundo para Fomento e Abastec-
imento de Água (FIPAG).

Refira-se que, actualmente, Niassa 
conta com quarenta e sete (47) esco-
las secundárias, que leccionam de 8 a 
12 classe, ressalvando que maior pare 
destes estabelecimentos de ensino 
está baseada na capital provincial, Lich-
inga, e na vila municipal de Cuamba.

No âmbito da prevenção da Covid-19

Duas semanas após a retoma das aulas

Com efeito, o partido no poder 
iniciou terça-feira uma campanha de 
sensibilização sobre a importância 
da prevenção da Covid-19, na cidade 
de Maputo. A Frelimo, na voz do res-
petivo primeiro secretário, Razaque 
Manhique, argumenta que é preciso 
continuar a sensibilizar, porquanto 
sancionar não é o único caminho para 
consciencializar as pessoas.

O Bairro 25 de Junho, na cidade de 
Maputo, foi o ponto de partida dos en-
contros que a Frelimo quer manter com 
todos os residentes da capital do país.

Na reunião que manteve, em sepa-
rado, com residentes deste bairro, 

PEDRO FABIÃO, EM LICHINGA                                   
Fotos: Pedro Fabião

Em entrevista ao Público, o director 
provincial da Educação no Niassa, Va-
lente Farahane, referenciou que, o re-
torno às aulas dos alunos da 12a classe, 
com efeito desde o dia 01 de Outubro 
corrente, foi decretado em conformi-
dade com a declaração do Presidente 
da República, Filipe Nyusi, no âmbito 
do relaxamento faseado das medidas 
de prevenção da Covid-19.

Farahabe enfactiza que ao longo do 
período antecedente à reabertura, as 
escolas foram criando condições acei-
táveis, com destaque para a disponibi-
lidade de água, de sanitários e pontos 
para lavagem e desinfecção das mãos, 
bem como a definição e marcação de 
espaços que permitam o distancia-

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO
INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE

ANÚNCIO DE CANDIDATURAS À VI EDIÇÃO DO PRÉMIO JOVEM
CRIATIVO 2020

JUVENTUDE, NOSSA AGENDA

Prémio Jovem Criativo
• É uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude e 
Emprego,implementada pelo Instituto Nacional da Juventu-
de, que se realiza anualmente em parceria com o movimento 
associativo juvenil e demais intervenientes dos sectores pú-
blico e privado visando homenagear e distinguir jovens que 
se destacam pelo seu contributo no desenvolvimento do País, 
através do Empreendedorismo, da Inovação Tecnológica e 
da Criação Artística.

Objectivos:
• Reconhecer jovens cujas acções impactam no desenvolvi-
mento da comunidade;
• Promover a competitividade na livre criação artística e tec-
nológica no seio da juventude moçambicana;
• Estimular e divulgar acções de jovens nas áreas de empreen-
dedorismo, da inovação tecnológica e da criação artística.

Grupo-Alvo
• Jovens dos 15 aos 35 anos de idade

Áreas de Concurso
• Empreendedorismo;
• Inovação tecnológica;
• Criação artística.

Premiação
• Na fase Nacional serão premiados 5 concorrentes em cada 
uma das áreas, totalizando 15 vencedores;

• Os vencedores de cada uma das áreas recebem um prémio 
de 129. 572,00 Mt (Cento e Vinte e Nove Mil e Quinhentos e 
Setenta e Dois Meticais), um computador portátil e um Cer-
tificado de mérito.
Consulta do Regulamento do Prémio e Entrega das can-
didaturas.
A consulta do Regulamento do Prémio Jovem Criativo, 
assim a entrega das candidaturas pode ser feita nos se-
guintes locais:

1. Cidade de Maputo
• Instituto Nacional da Juventude;
• Serviços de Justiça e Trabalho da Cidade de Maputo

2. Nas Províncias
• Serviços Provinciais de Justiça e Trabalho
• Centros de Emprego

3. Nos Distritos
• Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia

Duração
Os concorrentes podem submeter as suas propostas até 28 de 
Outubro de 2020 nos locais supracitados.

Júri
As candidaturas serão avaliadas por um Júri nomeado 
por Sua Excelência o Secretário de Estado da Juventude 
e Emprego

Valente Farahane, director provincial da Educação de Niassa
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cos em funcionamento, estando pro-
jectada a retirada do último emissor 

analógico até Dezembro de 2021.  
No quadro da migração da tele-

visão analógica para a digital, o Gov-
erno tomou várias decisões com de-

staque para a adopção, em Dezembro 
de 2010, do padrão tecnológico da 
migração digital DVB-T2 (Digital Video 
Broadcasting-Second Generation Ter-
restrial), criação da Comissão para a 
Implementação da Migração Digital 
(COMID), criação da empresa TMT, o 
operador público de rede de televisão 
digital,  lançamento do concurso in-
ternacional para a implementação 
do Projecto de Migração Digital, entre 
outras medidas.

 Com a implementação do Projecto, 
foi montada a rede de televisão digital 
de 60 sites, em igual número de distri-
tos e/ou capitais provinciais, construí-
do o Centro de Produção da TVM, em 
Maputo, e apetrechados estúdios da 
TVM nas cidades de Nampula, Beira, 
Maputo, Chimoio, Pemba, Quelimane, 
Tete, Xai-Xai, Lichinga e Inhambane.

 A migração digital garante a expan-
são e a melhoria da qualidade do sinal 
e dos conteúdos transmitidos. Assim, a 
cobertura nacional de televisão evolui 
dos cerca de 30% para mais de 70%. 
O Projecto inclui ainda o fornecimento 
de aparelhos receptores, vulgos "de-
coders" que permitem o acesso gra-
tuito a 17 canais nacionais por tempo 
ilimitado, encontrando-se também 
disponíveis canais internacionais, cujo 
acesso é mediante pagamento. 

(Redacção)

Com o lançamento da televisão 
digital, última quinta-feira, pelo 
Chefe de Estado moçambicano, 
Filipe Nyusi, abre-se em Moçam-
bique uma nova página de 
transmissão televisiva que vai se 
juntar à analógica, no quadro da 
implementação do Projecto de 
Migração de Televisão Analógica 
para a Digital. 

Um total de 25 novas bancas acaba de ser inaugurado e entregue a 45 
associações de produtores da localidade de Lamego e Tica, no distrito 
de Nhamatanda, em Sofala. O acto foi presidido pelo governador da 
província, Lourenço Ferreira Bulha, que na ocasião enalteceu o papel 
que a ADPP e seus parceiros têm vindo a desempenhar na melhoria de 
vida dos agricultores que foram severamente afectados pelo ciclone 
Idai e as cheias de 2020.

Aberta nova página da 
televisão no país

Agricultores melhoram condições para agronegócios

O evento que coincidiu com a in-
auguração dos estúdios da Televisão 
de Moçambique, Delegação de So-
fala, simboliza significativos avanços 
no processo de migração digital que 
poderá culminar com o fim da trans-
missão analógica (apagão), num 
período de cerca de um ano.

Falando na ocasião, o Presidente 
da República esclareceu que o vulgo 
apagão só deverá ter lugar assim que 
estiverem criadas as condições ne-
cessárias para que este processo não 
sirva de exclusão. “Nenhuma família 
moçambicana deverá ficar sem acesso 
a televisão por conta do apagão, pelo 
que o Instituto Nacional de Comunica-
ções de Moçambique (INCM) deverá 
elaborar e divulgar o plano de reti-
rada do funcionamento dos emissores 
analógicos”, disse.

O “apagão” deverá ser gradual, at-
endendo às especificidades de cada 
local servido pelos emissores analógi-

No seu discurso, Bulha referiu-se 
às várias realizações que a ADPP tem 
vindo a fazer para a melhoria das 
condições de vida no seio destas co-
munidades desde 2015, com maior 
enfoque na luta contra a fome e na 
manutenção de um desenvolvimento 
sustentável destes agricultores.

As infra estruturas foram construídas 
no âmbito do projecto Cube de Agricul-

tores de Nhamatanda, implementado 
pela ADPP e financiado pela ExxonMo-
bil, que está em curso desde Maio úl-
timo, beneficiando a um total de 2.250 
agricultores de pequena escala.

Este apoio é uma extensão do 
projecto Clube de Agricultores que a 
organização implementou durante 
quatro anos com os mesmos grupos 
de beneficiários.

A construção das novas bancas 
resultou no melhoramento de dois 
principais mercados das localidades 
de Lamego e Tica, os quais foram to-
talmente destruídos na sequência do 
ciclone Idai. A nova configuração das 
bancas vai facilitar o acesso ao mer-
cado, onde os agricultores vão passar 
a colocar os seus produtos e poderão 
atrair novos clientes proveniente 
de outros distritos. Para assegurar a 
manutenção e limpeza diária, foram 
constituídos dois comités de gestão 
e treinados em matérias de gestão e 
administração de mercados.

Estes agricultores estão divididos 
em 45 associações compostas por 50 
membros em cada, onde para além 
de terem recebido acompanhamento 
técnico dos Instrutores agrários para 
adopção de melhores técnicas de 
produção têm-se beneficiado de insu-
mos agrícolas e bombas para a irriga-
ção dos seus campos.

De acordo com Emílio Pelé Navaia, 
coordenador do projecto, este apoio 
vem responder às necessidades destas 
comunidades melhorando o sistema 
de venda dos seus produtos. Este é um 
grande ganho para eles porque já é 
notável a entrada de potenciais compra-
dores até aos campos de produção para 
adquirirem os produtos por eles pro-
duzidos, o que de certa forma reduz as 
suas deslocações a busca de mercados 
distantes para colocar os seus produtos.

Por seu turno, José Paulo, membro 
da associação “ Phadza ndi Vida, refere 
que a intervenção do projecto vem 
alavancar a economia das suas famílias 
e ao mesmo tempo responder uma 
grande dificuldade de acesso ao merca-
do para comercializar os seus produtos. 
Porque já aprendemos a fazer a gestão 
do mercado, faremos de tudo para 
mante-lo sempre limpo e atractivo para 
os novos clientes. A nossa produção 
aumentou porque melhoramos as 
formas e os instrumentos de trabalho”, 
disse José Paulo.

Sobre a ADPP, sabe-se que é uma 
Organização Não-Governamental, 
moçambicana, criada em 1982 que 

trabalha nas áreas da Educação de 
Qualidade, Saúde e Bem-Estar, Meio 
Ambiente e Agricultura Sustentável.

A ADPP implementa mais de 60 
projectos em todas as províncias do 
país, com destaque para as áreas da 
educação de qualidade, saúde e bem-
estar e agricultura e desenvolvimento 
sustentável.

O objectivo da ADPP é melhorar as 
condições de vida do povo moçam-
bicano 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)

Niassa ganha vitória na luta contra violência

Na sequência da reportagem pub-
licada semana passada, no Jornal 
Público, na qual, alguns funcionári-
os denunciavam supostos des-
mandos protagonizados pelo edil 
da Vila Municipal de Nhamatanda, 
em Sofala, António Charumar 
João, a equipa deste semanário 
voltou novamente a receber um 
manancial de documentos que 
apontam para o desaparecimento 
misterioso de diverso equipa-
mento informático e mobiliário de 
escritório, doado pela Cooperação 
Alemã, no âmbito da recuperação 
pós Idai. Contactado pelo Jornal, o 
Edil de Nhamatanda nega ter des-
viado qualquer que seja donativo, 
assumindo ter levado algumas 
chapas de zinco para a cobertura 
da tribuna do parque infantil local.

A província central de Manica, rica em potencialidades agrícolas, pode se transformar em celeiro de Moçambique, 
mas tudo depende da entrega dos agricultores locais, que devem se empenhar anficadamente no cultivo, para 
honrar o que vem plasmado no Plano Quinquenal do Governo (PQG), que coloca a Agricultura como um dos 
principais quatro pilares de desenvolvimento do país. Por isso, o Presidente da República, Filipe Nyusi, que esteve 
naqiela província, á dias, desafiou-a a assumir o compromisso de se tornar no celeiro da Nação. 
O chefe do Estado que, falava no distrito de Vandúzi, durante a cerimónia do programa nacional de integração 
da agricultura familiar em cadeias de valor produtivo (SUSTENTA), frisou que o empenho da província de Manica 
poderá contribuir para a redução da importação de alimentos no país. 

Sumiço de computadores e 
mobiliário gera barulho

Manica pode ser celeiro da Nação 

truturas públicas e privadas, incluindo 
o Conselho Municipal, não afectou os 
equipamentos informáticos.

Mesmo assim, a Cooperação Alemã 
GIZ, através do programa de Boa 
Governação Financeira, teria doado à 
esta autarquia novos computadores 
e novo mobiliário de escritório com 
objectivo de melhorar as condições de 
trabalho e a prestação de serviços aos 
munícipes. 

“Uma vez mais, somos chamados a 
não nos calar, apesar das perseguições 
e chantagens que estamos a sofrer 

internamente mas, quando este novo 
equipamento chegou, os computa-
dores antigos foram dados como de-
saparecidos. Os poucos que ainda res-
tam, vandalizados, apresentando-se 
neste momento, sem disco duro e out-
ros componentes internos. E ninguém 
é responsabilizado”, lê-se na carta.

Ainda no conjunto dos computa-
dores dados como desaparecidos, 
destacam-se também Laptops que 
haviam sido adquiridos no mandato 
passado, que estranhamente desapa-
receram sem deixar rastos. Informa-

ções que o correspondente do Público 
teve acesso em Nhamatanda, indicam 
também que um dos computadores 
portáteis que é considerado como 
tendo desaparecido, estava no Gabi-
nete do chefe do Gabinete do edil. 

O mesmo aconteceu o computa-
dor que estava afecto à Vereação de 
Construção que, também é dado 
como desaparecido. 

Sublinha-se que, estes equipamen-
tos, de acordo com as fontes, foram da-
dos como desaparecidos nas vésperas 
da Inspecção da Direcção Provincial de 
Economia e Finanças que se realizou 
de 15 a 18 de Setembro passado.

O mesmo cenário de desapare-
cimento verifica-se no mobiliário de 
escritório, onde, acredita-se que, uma 
boa parte das secretárias sumiram.

Misteriosamente, este cenário de 
desaparecimento de equipamentos 
informáticos e de mobiliário de es-
critório acontece sob olhar atento das 
autoridades da província, tendo o edil 
se declinado a comentar.

Ainda na Vila Municipal de Nhamatanda 

- Edil de Nhamatanda nega desvio de donativos e diz que as chapas usou na cobertura da tribuna do parque infantil

- Mas tudo depende da entrega dos agricultores locais à produção agrícola
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Segundo a carta, o Conselho Au-
tárquico da Vila de Nhamatanda, 
recebeu donativos para mitigar os 
efeitos do Ciclone IDAI ocorrido em 
2019. Dentre vários apoios, destaca-
se chapas de zinco e lonas que se 
destinavam à cobertura da Escola 
Primária Completa 3 de Fevereiro 
(EPC 3 de Fevereiro) e às famílias des-
favorecidos.

Segundo a carta, cuja cópia está na 
posse do Jornal, as 200 Chapas rece-
bidas para a cobertura da EPC 3 de 
Fevereiro, não foram canalizadas aos 
destinatários, acusação prontamente 
refutada pelo Edil que alega ter feito 
chegar o donativo às várias entidades 
que tinham sido previamente identi-
ficadas, incluindo famílias carenciadas. 
O Presidente do Conselho Autárquico 
da Vila de Nhamatanda explicou ai-
nda ao PÚBLICO que, no dia 21 de 
Junho de 2019, recebeu material de 
construção, principalmente chapas de 
zinco que foram usadas na cobertura 
da tribuna do Parque Infantil que viria 
a acolher as festividades do dia da Vila 
de Nhamatanda que se celebra a 10 
de Junho de cada ano.

António Charumar acrescenta que, 
outra parte das chapas usou para co-
brir uma igreja, que por sinal, é a mes-
ma onde é crente. 

Aqui, referem as fontes, está-se 
perante um conflito de interesse, na 
medida em que, o edil usa os bens do 
Estado para fins de uma igreja onde é 
parte integrante.

As restantes 140 chapas, o edil não 
consegue justificar, limitando-se ape-
nas a dizer que “estamos a trabalhar 
pois o povo o confiou em nós”. 

Tal acontece com as lonas, onde 
ficou-se a saber que nenhum desfavo-
recido beneficiou deste donativo.

DESAPARECIMENTO DE 
COMPUTADORES

Criada a 7 de Fevereiro de 2014, 
a Autarquia de Nhamatanda, teria 
adquirido diverso equipamento in-
formático, com destaque para com-
putadores montados em todas áreas 
de actuação da edilidade. Sucede que, 
em 2019, o ciclone IDAI, embora tenha 
destruído uma boa parte das infra-es-
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Manica dispõe de condições agro-
ecológicas favoráveis que, quando 
forem devidamente explorados, pode 
contribuir na materialização de um 
dos objectivos do executivo moçam-
bicano, denominado “fome zero”. 

"Quando visitei a província, foram 
claros nos encontros que tivemos de 
que queriam transformar esta provín-
cia em celeiro da Nação e é possível, de 
muitas formas", disse, acrescentando 
que, "Manica produz quase tudo, vocês 
podem produzir soja, horticulturas, 
todo o tipo de fruta; Manica é também 
campeão em avicultura, produção de 
ovos, pode e deve produzir macadâmia, 
carnes vermelhas, recordo quando 
viemos fazer a abertura do maior talho 
que vocês têm aqui, produziu no pas-
sado flores, o que significa que não há o 
que não pode produzir, este é um com-
promisso mesmo e o clima ajuda, esta é 
uma das províncias menos abrangidos 
pela seca", explicou Nyusi. 

Na mesma ordem de ideias, Filipe 
Nyusi, encorajou o Ministério da Ag-
ricultura e Desenvolvimento Rural a 
aprimorar os métodos científicos para 
melhoria da produção e produtivi-
dade agrárias. 

Segundo o estadista moçambi-
cano, ao investir na investigação, pode 
adquirir-se resultados promissores e 
aumentar a qualidade e quantidade 

Referiu ainda que, “vocês vão poder 
produzir mais em pouco tempo, 
mas também vão ter produto de 
qualidade, o nosso tomate de quali-
dade, a nossa laranja de qualidade, a 
macadâmia, soja, a nossa galinha, o 
nosso gado então isso tem que ser 
como resultado da promoção da in-
vestigação que aqui sugerimos ou 
deixamos como apelo ao ministério e 
a província. Devem como estão muito 
bem a fazer, alargar a extensão agrária, 
é um modelo concreto por que é um 
contacto directo com o produtor, o 
produtor não precisa de procurar lon-
gas distâncias para poder se beneficiar 
de algum conhecimento", sublinhou.

dos produtos. 
Referiu igualmente haver neces-

sidade de uso racional de recursos hí-
dricos e a melhoria da comercialização 
agrícola. 

"O Ministério, portanto, tem que 
continuar a promover a agricultura, 
a pecuária aprimorando métodos 
científicos de produção. É extrema-
mente importante agora porque a 
produção empírica já não é autorizada 
a sua manutenção. Temos que aban-
doná-la gradualmente”, disse Nyusi, 
para quem o Ministério tem ainda que 
continuar a promover a investigação 
agrária para aumentar a produção e a 
produtividade e também a qualidade.

No entanto, nem tudo agradou 
ao presidente da República na sua 
recente visita à Manica, sobretudo na 
componente poluição das águas dos 
rios que deixa a impraticável para a 
agricultura. A acção é desenvolvida 
por mineradores artesanais, também 
conhecidos por garimpeiros.

"Queremos apelar à província de 
Manica por que está a ser campeã em 
poluir águas, para quem está a sobre 
voar a vossa província, os rios aqui não 
se compreende nada, são vermelhos, 
e vocês não encontraram esses rios 
vermelhos quando vieram ao mundo. 
Mas por causa do garimpo, de qual-
quer maneira, existem formas moder-
nas de fazer isso e teremos que através 
do ministério próprio divulgar essas 
técnicas por que a água poluída não 
dá para a agricultura, não dá para re-
gar, mesmo para a horta simples, não 
fazemos por que podem contaminar", 
frisou Nyusi. 

Recorde-se que nesta cerimónia, 
Filipe Nyusi, procedeu a entrega de 
cheques com os valores de pouco 
mais de cinco milhões de Meticais 
cada, a cinco pequenos agricultores 
comerciais emergentes. 

Trata-se de Benedito José Deniasse 
(Báruè), Isabel Delfina Ielete (Ma-
cate), Paulino Mapulango Caetano 
(Chimoio), Recado José Francisco Jr 
(Manica) e Célia Vanda Brito (Macate), 
que receberam o financiamento para 
alavancar as suas actividades agrícolas.

Constou ainda da agenda do mais 
alto magistrado da nação moçam-
bicana, neste encontro com os ac-
tores agrícolas baseados em Manica 
que decorreu no recinto do Instituto 
Agrário de Chimoio (IAC), no distrito 
de Vandúzi a entrega de 25 tractores 
operadores privados e 89 motorizadas 
a extensionistas agrários no quadro do 
programa SUSTENTA.

Lourenço Bulha inaugurando bancas

Presidente da República, no lançamento da Televisão Digital

Edil de Nhamatanda

Filipe Nyusi em Manica
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Moçambique deverá contar, até 
finais de 2022, com mais cinco uni-
dades de produção e processamen-
to de metais preciosos e gemas, a 
serem instaladas nas províncias de 
Sofala, Manica, Tete e Cabo Delga-
do, numa perspectiva que visa pro-
mover um emprego estável para 
os operadores do ramo, os vulgos 
garimpeiros e contribuir para uma 
maior arrecadação de receitas do 
sector mineiro para o Estado. 

Governo vai implantar mais Unidades de produção de ouro 

porque está a permitir uma maior rent-
abilização da actividade onde todos 
saem a ganhar”, disse para de seguida, 
revelar que o garimpo, promove igual-
mente o turismo.

Quanto ao mercado para a coloca-
do do ouro, assegurou estar garantido.

“Temos o mercado garantido. Ex-
portamos o nosso ouro para Dubai”, 
indicou Ndegane Ussene, no entanto, 
só pela taxa de produção, esta empre-
sa já canalizou para os cofres do Estado 
cerca de 42 milhões de meticais.

FORMALIZAÇÃO DO
 GARIMPO

Para assegurar uma maior organiza-
ção do sector, o Instituto Nacional de 
Minas Instituto (INAM) está a trabalhar 
no sentido de facilitar a obtenção da 
licença e para a criação de melhores 
condições para o exercício da activi-
dade mineira no país.

“Nós em Moçambique, temos um 
sistema de licenciamento mineiro 
organizado, informatizado e transpar-
ente onde qualquer pessoa, pode 
consultar em qualquer canto do país 
e do mundo”, afirmou Adriano Sêvano, 
Director-geral do INAM.

Em paralelo, acrescentou, foram 
á criadas condições para uma maior 

sos mais amigáveis ao ambiente.
“Estamos também a formalizar o 

processo de Timberley em Moçam-
bique, que comporta a vertente de 
promoção da comercialização de min-
erais preciosos, como ouro e gemas, 
e vamos assegurar uma maior for-
malização do processo de produção, 
comercialização e traga ganhos para 
o país”, disse Tonela, ajuntando que, o 
executivo privilegia a transformação 
local dos minérios como forma de re-
ter mais divisas para o país. 

A título ilustrativo, disse o ministro, 
na mina de Kassassole, no distrito de 
Macanga em Tete, o ouro é refinado 
localmente até 85%, o mesmo está 
previsto nos projectos de investimen-
tos que o Governo promove.

Acrescentou que a legalização do 
garimpo, passa por um conjunto de 
acções combinadas, tais como, a trans-
formação dos pequenos agentes locais 
em associações e cooperativas e a trans-
ferências de técnicas mais eficazes.

Ndegane Ussene é o gestor da em-
presa MCC, considerada um exemplo 
da combinação entre investimentos 
privados e a integração dos garim-
peiros na actividade formal.

A operar no mercado desde finais 
de 2010, a empresa conta actualmente 
com cerca de 300 trabalhadores direc-
tos e mais de 400 indirectos e espera 
investir em tecnologias de produção 
e refinação do ouro modernas, perto 
de 40 milhões de dólares até finais de 
2020 corrente.

Entretanto, Ndegane Ussene fez 
saber que a chuva que fez sentir-se na 
última época, forçou à paralisação das 
actividades produtivas por um período 
de quatro mês e mais recentemente, a 
pandemia da Covid-19, que obrigou a 
limitação do número de trabalhadores, 
influenciou negativamente nos níveis 
de produção de ouro.

Mesmo assim, o gestor da MMC, 

afirma que “neste momento, voltamos 
à normalidade e estamos a produzir 
entre 20 a 30 quilogramas de ouro por 
mês. E para aumentarmos os níveis de 
produção, estamos a fazer mais per-
furações, o que vai nos permitir fazer-
mos até finais do presente ano ou no 
primeiro trimestre de 2021 um Upgrad 
assinalável na nossa produção”, desta-
cou o empreendedor.

interacção entre o Instituto Nacional 
de Minas e a pessoas interessada, seja 
pela via do telefone e por Whatsapp.

Relativamente à mineração de 
pequena escala, Adriano Sêvano rev-
elou que a ideia que existe, é trazer to-
dos garimpeiros para a actividade for-
mal através da criação de associações 
e cooperativas, cujo processo, iniciou já 
há algum tempo.

A título de exemplo, o Director-geral 
do INAM apontou que “os técnicos do 
instituto já trabalharam na criação de 
associações em Niassa, Cabo Delgado, 
Nampula, Zambézia, onde além dos 
métodos de organização e funciona-
mento, também ensinaram sobre as 
técnicas de exploração mineira, so-
bretudo de ouro e gemais ambiental-
mente sustentáveis. 

Este processo vai continuar em 2021, 
com a criação de 15 associações em 
Nampula, Niassa, Inhambane e Mapu-
to e igual número de cooperativas.

Para garantir maior controlo da ac-
tividade mineira, o Governo realizou 
em finais de 2018 e início de 2019, o 
censo nacional dos mineradores arte-
sanais que permitiu produzir uma sé-
rie de documentos. 

Em Julho passado, recordou, foi 
concluído o registo dos pontos onde 
ocorre a actividade, indicando que, 

Sobre a problemática da mineração 
ilegal, apontada por muitos investi-
dores como um grande obstáculo, 
Ndegane Ussene explicou que a sua 
empresa iniciou as operações, havia na 
região um grande fluxo de garimpeiros.

Entretanto, acrescentou, por via de 
encontros regulares, as comunidades 
foram sensibilização sobre importân-
cia de abandonar a mineração ilegal 
e integrar a cadeia formal e o risco que 
apresentava para o meio ambiente.

O gestor da MMC disse ainda que, 
a maior parte dos garimpeiros são 
estrangeiros e não moçambicanos, 
maioritariamente oriundos dos países 
como a Zâmbia e Malawi.

“Mostramos igualmente os benefí-
cios das comunidades associarem-se 
ou criar cooperativas. Por isso, alguns 
garimpeiros foram integrados aqui na 
nossa empresa. Mas nós, não vemos 
os garimpeiros como um problema, 
não. Olhamos a eles como jovens que 
devem ser integrados nas empresas 
ou em associações porque conhecem 
a geologia muito mais que alguns que 
estudaram ou só usam ciência”, con-
sidera o jovem empreendedor.

Enalteceu igualmente os esforços 
do Governo de combater a mineração 
através da atribuição do certificado 
mineiro. “Este é um grande ganho 

nos princípios, havia uma ideia teórica 
de que seriam 314 lugares, mas depois 
deste trabalho todo, concluiu-se que, 
tanto os mineradores legais e ilegais, 
estão a trabalhar em 960 pontos em 
todo o país, destes, 178 estão em Tete”.

A fase que se segue, de acordo com 
o Director-geral do INAM, já no próximo 
ano, será de procurar saber quem são os 
mineradores legais, onde estão, o que 
fazem, onde é que é dirigem o produto.

“Todo este processo, vai culminar com 
a integração da actividade mineira ilegal 

cializadores de diamantes compro-
meteram-se a só adquirir diamantes 
brutos certificados (com procedência 
confirmada por certificado oficial), re-
cusando importações vindas das refer-
idas áreas. Trata-se de uma importante 
tentativa de romper o vínculo entre 
o estímulo às guerras civis tal como 
aconteceu na Serra Leoa e a comercial-
ização de recursos naturais valiosos.

Com o efeito, o Secretário Executivo 
da Unidade de Execução do Processo 
de Kimberley, metais preciosos e ge-
mas, Castro Elias explicou aos jornalis-
tas que acompanharam a visita de 
Max Tonela que Moçambique decidiu 
aderir ao processo de Kimberly por 
haver no país, zonas de ocorrência de 
diamantes e de empresas interessas 
em fazer a prospecção e pesquisa. 
Actualmente, já foram emitidas 47 
licenças de prospecção e pesquisa e 
outros 78 pedidos que estão ainda a 
ser analisados.

“Já tivemos algumas empresas que 
fizeram a pesquisa e prospecção de 
diamantes, principalmente no distrito 
de Massangena, na província de Gaza, 
onde uma firma denomina Mavue 
desistiu de fazer as pesquisa porque 
não podia exportar as suas amostras 
para análises alegadamente porque 
Moçambique não é membro do pro-
cesso de Kimberley.

Este processo, segundo Castro Elias, 
preconiza que todo aquele país que 
pretende colocar seus diamantes em 
circulação deve ser primeiro membro 
do processo de Kimberly e Moçam-
bique ainda não é.

“É por isso que, no dia 15 de Setem-
bro de 2015, Moçambique candida-
tou-se a processo mas para ser aceite, 
primeiro tinha que adequar a sua 
legislação para comercialização de dia-
mantes”, disse. 

Paralelamente, foi revista a lei de 
minas em 2014, o regulamento da 
lei de minas em 2015 e em 2016 foi 
aprovado o regulamento de com-
ercialização de diamantes, metais 

preciosos e gemas e ainda, foi criada 
a Unidade de Gestão do processo de 
Kimberley, metais preciosos e gemas.

“Estamos até agora a trabalhar para 
a nossa adesão ao processo, onde con-
távamos que ia acontecer este ano, 
só que, a missão internacional que 
deveria vir ao nosso país validar a can-
didatura de Moçambique, adiou para 
processo ano por causa da pandemia 
da Covoid-19”, esclareceu o Secretário 
Executivo da Unidade de Execução do 
Processo de Kimberley.

No entanto, destacou que diferente-
mente dos outros países, Moçam-
bique avançou muito mais neste 
processo de Kimberley, ao incluiu os 
metais preciosos e as gemas. 

“O nosso objectivo é fazer com que 
os metais preciosos e as gemas pro-
duzidos em Moçambique possam 
entrar no circuito legal de exportação. 
Para tal, esta unidade de gestão tem 
a responsabilidade de controlar todo 
o circuito de circulação dos metais 
preciosos e gemais, desde o local de 
produção, transporte, comercialização 
e exportação”, observou Castro Elias.

Para o efeito, fez saber que o Gov-
erno irá criar três entrepostos comerci-
ais no próximo ano, designadamente 
de Maputo, Manica e Nampula com 
o intuito de verificar se toda produção 
entra ou não no circuito legal, antes de 
ser selada e exportada.

“Numa primeira fase, o processo 
vai avançar com aquilo que chama-se 
entrepostos virtuais, onde um grupo 
de técnicos irão deslocar-se às minas 
para aferir in loco, a produção, fazer a 
selagem e homologar os documentos 
de exportação, como certificado de 
origem”, sublinhou Castro Elias. 

Esta equipa técnica será constituída 
por técnicos do Ministério dos Recur-
sos Minerais e Energia, da Autoridade 
Tributária e agentes da Polícia da 
República de Moçambique.

Disse ainda que, com entrada em 
vigor deste processo, os operadores 
mineiros e detentores de licenças mi-
neiras deixarão de percorrer longas 
distâncias para obter documento de 
autorização para exportação.

“Será tipo Janela Única porque as 
brigadas é que vão se deslocar ao 
terreno, verificar e fazer todas autor-
izações necessárias, incluindo paga-
mento para exportação de metais pre-
ciosos e gemais”, explicou Castro Elias.

Neste momento, a unidade está 
numa fase de divulgação do seu papel 
a nível das províncias, operadores mi-
neiros e dos detentores de licenças de 
exploração que possam familiarizar-se 
com o processo.

“Aqui, o objectivo é trazer toda a 
comercialização de metais preciosos 
e gemais no circuito legal e fazer com 
que os exploradores paguem imposto 
sobre a produção”, concluiu.

para o legal”, sublinhou, para de seguida, 
observar que estimativas apontam para 
existência de 100 mil pessoas que exer-
cem a mineração ilegal no país.

“Os números definitivos, só serão 
conhecidos depois deste censo, mas 
acreditamos que serão superior muito 
a 100 mil”, disse Adriano Sêvano.

Até ao momento, perto de 10 as-
sociações de mineradores já foram 
legalizadas, perspectivando-se que 
próximo ano, sejam formalizadas mais 
15 agremiações.

Entretanto, presente na visita do 
Ministro à mina de Kassassole, a Se-
cretária Permanente do Distrito de 
Macanga, Rute Gonçalves Calisto, 
destacou os ganhos que a actividade 
mineira gera à comunidade. 

Segundo Rute Gonçalves Calisto, a 
empresa MMC, no âmbito da sua re-
sponsabilidade social, construiu furos 
de água, reabilitou várias vias de acesso 
que tem permitido o escoamento dos 
produtos agrícolas, construiu salas de 
aulas e emprega 116 moçambicanos.

“Está em perspectiva a construção de 
um Posto Policial e um Centro de saúde”, 
referiu a Secretária Permanente Distrital.

ADESÃO DO PAÍS AO 
KIMBERLEY

Moçambique está a preparar-se 
para aderir ao processo de Kimberley 
ou simplesmente, Kimberley Process 
Certification Scheme (KPCS). Este pro-
cesso visa certificar a origem de dia-
mantes, a fim de evitar a compra de 
pedras originárias de áreas de conflito, 
entretanto, ao contrário dos outros 
países, Moçambique avançou muito 
mais, ao incluir neste processo, os me-
tais preciosos e gemas.

Criado em 2003 com o objectivo 
de evitar o financiamento de armas 
aos países africanos em guerra civil, 
o processo de Kimberley, resulta da 
aceitação feita no ano 2000 diversos 
países, isto, é, nesta reunião, os países 
produtores, exportadores e comer-

CENTRAIS CENTRAIS

- Moçambique prepara adesão ao Processo de Kimberley
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Com o efeito, Max Tonela, Ministro 
dos Recursos Minerais e Energia, Max 
Tonela, última quarta-feira, falando a 
partir da província central de Tete, na 
esteira da sua visita à maior empresa 
de produção e processamento do 
ouro de Moçambique, denominada 
MMC, em Kassassole, distrito de Ma-
canga, indicou que a mina baseada 
naquela zona, por sinal, a maior 
unidade de produção de ouro em 
Moçambique, é um bom exemplo de 
integração dos antigos garimpeiros na 
actividade formal.

Durante a visita que Tonela fez saber 
que a área está sendo gerida por uma 
associação constituída por antigos 
garimpeiros, onde juntamente com 
investidores privados e na aposta nas 
tecnologias, está a resultar em ganhos 
para todos intervenientes da cadeia de 
produção, processamento e comer-
cialização, principalmente, as comuni-
dades e o Estado.

É uma iniciativa de média dimen-
são que, segundo Tonela, se trans-
formou em pouco tempo na maior 
unidade de produção de ouro em 
Moçambique e fez com que a provín-
cia de Tete, ao longo deste ano, fosse 
vista como contribuinte na taxa de 
produção e exportação do ouro”, de-
stacou Max Tonela.

Acrescentou que “a nossa intenção 
é ver exemplos como este, replica-
dos em outras regiões do país”, para o 
efeito, prosseguiu, “estamos a trabalhar 
para a curto prazo, isto é, nos próximos 
dois anos, implantarmos mais cinco 
unidades de produção com escala 
nas províncias de Sofala, Manica, Tete 
e Cabo Delgado que vão promover 
mais emprego e uma maior contri-
buição do sector para o desenvolvim-
ento do país”.

Aliás, o garimpo, ou seja, a minera-
ção ilegal constitui uma das barreiras 
que frequentemente é colocado pelos 
investidores. Para fazer face a esta reali-
dade, o Ministro dos Recursos Minerais 
e Energia fez saber que o Governo 
tem estado a trabalhar com as comu-
nidades, no sentido de organizar-se em 
associações e cooperativas, bem como 
a transmitir conhecimentos e tecnolo-
gias que tornem a exploração de recur- Castro Elias

Ministro Tonela na mina de Ouro de Kassassole
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A Electricidade de Moçambique 
(EDM), acaba de lançar o seu 
Plano de Negócios para o período 
2020-2024, no que concerne 
à produção, transporte, distri-
buição e comercialização de en-
ergia eléctrica em todo o País e 
na Região. Em termos mais con-
cretos, o Presidente do Conselho 
de Administração (PCA) da EDM, 
Marcelino Gildo Alberto, afir-
mou: Pretendemos, como fomos 
desafiados, ser comercialmente 
rentáveis e relevantes, mas, ao 
mesmo tempo, fornecer energia 
eléctrica de qualidade a todos os 
moçambicanos, em todos os pon-
tos do território nacional e liderar 
o negócio de energia eléctrica na 
África Austral, com olhos postos 
no continente africano.

A Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA) acaba de dar um passo gi-
gantesco no seu compromisso de 
trabalhar na promoção de refor-
mas legislativas conducentes à 
melhoria do ambiente de negó-
cios. Para o efeito desta agremia-
ção, Agostinho Vuma, selou com 
Bastonário da Ordem dos Advo-
gados de Moçambique (AOM), 
Duarte Casimiro, acordaram em 
conjunto, conferir maior força ju-
rídica à actuação da agremiação 
dos empregadores em prol da 
melhoria do ambiente de negó-
cios em Moçambique. 

EDM em busca da sua rentabilidade 
Selado acordo para melhoria

 de negócios

“Devo aqui destacar que esta tem 
sido uma das maiores preocupações 
da CTA, nomeadamente, como des-
pertar no legislador preocupação com 
matérias que afectam o ambiente de 
negócios”, afirmou Agostinho Vuma, 
momentos depois de assinar o mem-
orando de entendimento com OAM.

Trata-se de um instrumento jurídico 
que irá concorrer para o estreitamento 
das relações entre as duas agremia-
ções com o fim último de promover a 
legalidade no funcionamento da CTA 
e dos seus associados.

Segundo Agostinho Vuma, desde 
que o presente mandato iniciou, es-
teve sempre preocupado com os 
aspectos da legalidade, da boa gov-
ernação, promoção de um código de 
conduta irrepreensível, e com o com-
bate a todas as formas de corrupção 
e desvios comportamentais ou de 
actuação que coloquem em causa o 
bom ambiente de negócios.

“A nossa acção nesta parceria que 
acabamos de firmar será orientada, 
principalmente, para a prossecução 
do trabalho conjunto na promoção 
de reformas legislativas conducentes 
à melhoria do ambiente de negócios”, 
sublinhou Vuma.

Dai que, de acordo com o Presiden-
te da CTA, como forma de promover 
uma maior interação com as enti-
dades com iniciativa de lei, foi elabora-
da uma proposta de lei que permita 
a participação pública nos processos 
legislativos o que, a seu ver, permitiria 
colmatar uma lacuna na definição 
daquilo que têm sido as prioridades 
legislativas no nosso órgão legislador.

“Infelizmente esta nossa iniciativa 
deve ter terminado nalguma gaveta”, 
deplorou, acrescentando que, “julga-
mos que, com este Memorando, a 
Ordem dos Advogados irá nos ajudar 
a imprimir nova dinâmica nesta pre-
tensão”.

Agostinho Vuma fez saber também 
que, através do memorando, a CTA 
irá colaborar no desenvolvimento e 
implementação de iniciativas de For-
mação das PME's relacionadas com 
a interpretação e implementação de 
legislação.

“Contaremos com o apoio e as-
sistência da Ordem dos Advogados 
no processo de legalização das Asso-
ciações Empresariais”, destacou.

Aliás, o Presidente da CTA indicou 
que um dos aspectos que tem afecta-
do significativamente o exercício do as-
sociativismo tem sido a dificuldade que 

ergia eléctrica de qualidade a todos os 
moçambicanos, em todos os pontos 
do território nacional e liderar o negócio 
de energia eléctrica na África Austral, 
com olhos postos no continente afri-
cano”, sublinhou o PCA da EDM.

Este desiderato, prosseguiu, signifi-
ca em concreto que, a EDM deve sair 
do estágio em que se encontra, em 
todas as vertentes, adoptar um novo 
modelo de gestão e de negócio, um 
novo modelo económico e financeiro.

“Deve incrementar e intensificar a 
produção de energia eléctrica, bem 
como a distribuição e comercialização; 
modernizar os seus sistemas e as suas 
práticas de gestão corporativa; digitali-
zar os processos de trabalho para a op-
timização de recursos e promoção da 
integridade; e devolver, acima de tudo, 
ao cliente o lugar que merece em ter-
mos de tratamento das suas preocu-
pações e serviço prestado”, apontou 
Marcelino Gildo Alberto. 

Em suma, destacou, “ser uma refer-
ência para o cidadão, para o País e inter-
nacionalmente e ter maior visibilidade 
como Empresa comprometida com o 
desenvolvimento do País! Há espaço 
e condições para que o desiderato 
do Governo, afinal de Moçambique 
e dos Moçambicanos, se transforme 
em realidade - termos uma EDM de 
excelência!”.

Marcelino Gildo Alberto frisou ainda 
que a EDM é o braço empresarial do 
Governo no sector. Ou seja, é a em-
presa pública responsável pelo Sector 
Eléctrico em Moçambique, estando 
sob sua gestão a Geração, o Trans-
porte, a Distribuição e a Comercializa-
ção de energia eléctrica. O seu campo 
de actuação, presença nacional e in-
ternacional, conhecimento do sector 
e o papel central que tem desempen-
hado desde 1977, ano da sua criação, 
proporciona-lhe um posicionamento 
e conhecimentos técnicos tais que a 
habilitam a liderar com propriedade 
todos os processos na arena eléctrica 
moçambicana e regional.

FACTORES DE RISCO POR 
SANAR

Para a concretização do desafio posto 
pelo Governo, o PCA da EDM apontou 
a existência de factores críticos a consid-
erar, designadamente, o saneamento 
da dívida dos acordos de retrocessão; a 
dotação adicional de 200MW firmes da 
HCB; as garantias soberanas; a redução 
da base de incidência do IVA nas aqui-
sições de energia; os consumos de ilumi-
nação públicas e o ajustamento tarifário, 
sempre que se tornar necessário.

Como saída, Marcelino Gildo Al-
berto, anunciou que a EDM identi-
ficou um conjunto de iniciativas que 
considera fundamentais para o de-
senvolvimento do negócio e futura 
sustentabilidade financeira, nas quais 
possui, conjuntamente com o Gov-
erno, um papel determinante para a 
sua concretização. 

Trata-se da massificação do acesso 
à energia; da redução de perdas não 
técnicas; do reforço da dotação de en-
ergia firme de fontes menos onerosas; 
da digitalização de processos da op-

Por isso, disse, “dada a sua elevada 
experiência na estruturação e imple-
mentação de projectos de geração 
e transporte em regime de parceria 
público-privada (PPP), mobilização de 
financiamentos internacionais através 
de acordos de retrocessão, bem como 
de acordos directos internacionais e 
nacionais, a EDM é, por excelência, 
a instituição mais indicada para a 
prossecução das políticas e estratégias 
de desenvolvimento nacional e da uni-
versalização do acesso doméstico da 
população à Rede Eléctrica Nacional”.

Ademais, elencou que Moçam-
bique possui um enorme potencial 
energético, o que, aliado à sua local-
ização geográfica privilegiada, fazendo 
fronteira com 6 países, lhe confere 
condições favoráveis para se tornar 
pólo de geração de energia de facto a 
nível da região da África Austral e refer-
ência internacional. 

Projecções sugerem que a procura 
de electricidade irá aumentar cerca 
de 50% na Região até 2030, facto que 
constitui uma grande oportunidade 
comercial para a EDM. 

eração e da construção de um Centro 
Nacional de Despacho”.

As iniciativas incluem também a pro-
gramação de Género para atingir 40% 
do índice de igualdade; a optimização 
de recursos operacionais; a reestrutura-
ção do balanço e a protecção da infra-
estrutura contra actos de vandalização.

“Igualmente, a EDM tem, efectiva-
mente, que encetar reformas e trans-
formações profundas, modernizar-se 
e abraçar novas e eficientes práticas de 
trabalho e de gestão no sector a nível 
global e é o que a EDM tem estado a 
fazer nos últimos anos, tem estado a 
transformar-se!”, salientou.

Aliás, Marcelino Gildo Alberto, as-
severou que foi concebida e está em 
implementação um novo modelo 
de negócio, que define claramente as 
fronteiras entre a energia comercial e 
a energia social, com soluções dentro 
e fora da Rede Eléctrica, recorrendo a 
parcerias nacionais e internacionais, o 
que nos conduziu a um novo modelo 
operacional, que visa fundamental-
mente uma maximização de comer-
cialização de energia. 

os cidadãos enfrentam no processo de 
regularização dos seus movimentos 
associativos, quer pelo fraco conheci-
mento das normas vigentes, quer pela 
falta de assistência jurídica para o efeito, 
muitas vezes derivada de incapacidade 
financeira para contratá-la.

“Aqui regozijamos de saber que con-
taremos com assistência especializada 
dos nossos parceiros da Ordem dos Ad-
vogados! Uma outra acção, não menos 
importante, será o apoio técnico aos 
empresários, no âmbito das atribuições 
do nosso Gabinete de Apoio Empre-
sarial (GAE)”, elencou Vuma.

Nesse contexto, destacou que, 
como CTA, quer continuar com o foco 
no apoio ao desenvolvimento das 
empresas, como principais agentes da 
nossa economia.

“E este apoio deverá ser multifaceta-
do, não limitando-se apenas a busca 
de parcerias financeiras e aconselha-
mentos sobre o desenvolvimento de 
negócios.

A Ordem dos Advogados irá a partir 
deste momento fortalecer esta nossa 
acção, trazendo o factor jurídico-legal 
no apoio que prestamos às empresas”, 
observou. (Redacção)

A actual pandemia do novo Coro-
navírus que, para as autoridades 
sanitárias do país e do mundo, 
constitui um pesadelo, por aten-
tar contra a saúde pública, pode 
ser uma das grandes oportuni-
dades para as Pequenas e Médias 
Empresas (PME) e os empreend-
edores, através da sua aposta na 
inovação, considera Sasha Vieira, 
responsável pela Incubadora de 
Negócios do Standard Bank, que, 
em parceria com a Lionesses of Af-
rica e a Embaixada do Reino dos 
Países Baixos, organizou, recente-
mente, o primeiro Lioness Lean 
In Webinar de 2020, um evento 
virtual de partilha de experiências 
e estabelecimento de parcerias 
entre mulheres empreendedoras.

Coronavírus: ameaça ou uma oportunidade? 

uar a apostar no empreendedorismo, 
a dar visibilidade às PME e aos negó-
cios liderados por mulheres para sair-
mos desta situação”, disse Sasha Vieira.

Por seu turno, a fundadora e di-
rectora executiva da Lionesses of 
Africa, Melanie Hawken, instou às par-
ticipantes a serem mais unidas e partil-
harem as oportunidades existentes no 
mercado, principalmente nesta fase 
da pandemia: “É importante que coo-
perem e colaborem. Criem conexões 
pois nunca precisamos tanto umas 
das outras como agora. Juntas somos 
mais fortes”.

Na ocasião, o vice-embaixador do 

Reino dos Países Baixos em Moçam-
bique, Michiel Van Der Pompe, realçou 
o facto de o evento ter decorrido num 
ambiente virtual. Para si, esta nova 
abordagem deve servir de inspiração 
para que as mulheres busquem al-
ternativas sempre que encontrarem 
diante de um obstáculo. “Nunca se 
deve parar. Inovem e adaptem-se às 
diversas situações. Saiam deste evento 
inspirado e mais fortalecidas para en-
frentar os desafios, especialmente os 
impostos pela pandemia da Covid-19”.

O evento teve como oradoras prin-
cipais Andrea Serra (sócia-proprietária 
do Centro de Psicologia PsicoEstar), 

Ana Gonçalves (Magambi - Serviços de 
Apoio à Parentalidade) e Denise Cortês-
Keiser (DCK Africa – plataforma online de 
capacitação de mulheres e empreend-
edores africanos, e de promoção de co-
mércio e investimentos intra-africanos). 
As três falaram da sua trajectória no ramo 
empresarial e de negócios.

Para Denise Cortês-Keiser, em-
preendedora desde os 30 anos de 
idade, as mulheres, apesar de con-
stituírem a maioria da população 
moçambicana, ainda não têm poder e 
espaço para influenciar processos e cri-
ar impacto na economia, daí a neces-
sidade de a mulher tomar a dianteira 
e construir a sua própria história na so-
ciedade. Por isso, mais do que ter ide-
ias inovadoras, sublinha, “é necessário 
estruturá-las e concentrar-se para as 
implementar. É importante, também, 
envolver a família nos nossos proces-
sos evolutivos, inclusive nos negócios. 
Temos que transmitir os nossos con-
hecimentos e deixar um legado”.

Para além das oradoras, o Lion-
ess Lean In Webinar contou com três 
expositoras, nomeadamente Sofia 
Pedroso-Mokcha (nutricionista e 
co-fundadora da Mokcha – chás e in-
fusões naturais), Carla Pinto (With Love 
– marca moçambicana de presentes 
personalizados) e Kathy de Araújo 
(co-fundadora da Fluir – Centro de 
Desenvolvimento Pessoal), que apre-
sentaram os seus produtos e serviços 
às participantes.

Importa realçar que o Lioness Lean In 
Breakfast é um evento que visa dar visi-
bilidade às empreendedoras moçam-
bicanas, e, por via disso, alargar o seu 
acesso ao mercado e ajudá-las a criar 
redes de negócios. (Redacção e FDS)

Moçambique tem uma população 
de cerca de 30 milhões de habitantes, 
dos quais 12 milhões são trabalha-
dores. Porém, somente 1.7 milhão, cor-
respondente a 14%, é que têm acesso 
ao emprego formal, o que impõe o 
desafio de formalizar os restantes 11.3 
milhões (86%), que são absorvidos 
pelo sector informal.

Para ajudar a reverter este quadro, 
é necessário, entre outras acções, 
impulsionar as mulheres e raparigas, 
bem como os seus negócios e em-
preendimentos, o que vai, também, 
contribuir para o alcance da igualdade 
de género, um dos 17 Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“Em Moçambique, 70% da pobreza 
é concentrada em mulheres, por isso 
há necessidade de estimular as suas 
ideias e sonhos, pois só assim é que 
poderemos ajudar a formalizar a nossa 
economia. A pandemia obrigou-nos a 
reinventarmo-nos e temos de contin-

Com plano de negócios 2020-2024 

- Em termos mais explícitos, o PCA desta empresa pública, Marcelino Gildo Alberto, esclarece que pretende ser mais ousada, desenvolvendo um negócio altamente rentável, mas, sem deixar de lado o 
seu dever de ter que fornecer energia eléctrica de qualidade às famílias moçambicanas
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Intervindo na cerimónia realizada 
em Maputo na presença de membros 
do Governo, do corpo diplomático, do-
adores e outros convidados, o PCA da 
EDM referiu que, o plano que acabava 
de lançar, estabelece os objectivos e 
metas estratégicas e o seu plano de 
implementação, as fontes de financia-
mento necessárias para a execução do 
plano operacional, de comunicação e 
marketing, dos recursos humanos e de 
investimento do capital.

“Mas vamos mais longe: apre-
sentamos os resultados financeiros e 
cenários possíveis de negócios que 
levarão a EDM a reverter os seus resul-
tados líquidos negativos nos últimos 
anos e alcançar o objectivo final que 
pretendemos – sermos uma empresa 
de excelência, de referência nacional 
e regional!”, afirmou Marcelino Gildo 
Alberto.

Na ocasião, fez saber que o plano de 
negócios era uma resposta ao desafio 
imposto pelo Governo de Moçam-
bique. “Em termos mais concretos, pre-
tendemos, como fomos desafiados, ser 
comercialmente rentáveis e relevantes, 
mas, ao mesmo tempo, fornecer en-

No seu mais recente Boletim Eco-
nomico, o Moza Banco, através 
do seu Gabinete de Estudos 
Económicos, destaca que o ritmo 
da depreciação do metical tem es-
tado a diminuir desde Junho pas-
sado, não obstante estar ainda em 
níveis desfavoráveis para o país. 

Metical sobrevive às flutuações cambiais
assinala ainda que a queda substancial 
das exportações e a neutralização de 
operações de injecção de divisas no 
MCI por parte do Banco de Moçam-
bique (à excepção de disponibilização 
de divisas para a importação de com-
bustíveis) justificam em grande medida 
a depreciação do metical em relação às 
principais divisas de transacção do país.

O Moza Banco diz que a deprecia-
ção teve influência de fora, onde se 
observou a extensão da expressiva 
apreciação do euro face ao dólar. Esta 
situação tem sido evidente desde a 
segunda metade de Março, quando o 
euro era cotado a cerca de 1.07 dólares, 
tendo a cotação recentemente subido 
para os 1.20 dólares. 

Ainda de acordo com os especialistas 
do Moza Banco, tal evolução acom-
panha essencialmente o decréscimo dos 
níveis de aversão ao risco que, em termos 
globais, se tem vindo a verificar – conduz-
indo a um recuo do dólar em relação à 
generalidade das restantes divisas - bem 
como um maior optimismo quanto à 
evolução da economia europeia, com a 
aprovação do Fundo de Recuperação da 
União Europeia, em Julho de 2020.

Recorde-se que no seu anterior 
Boletim Económico, o Moza Banco já 
tinha alertado sobre a derrapagem do 
metical em finais de 2020, prevendo 
que a moeda nacional valha 76 metic-
ais por cada dólar americano.  

(Redacção)

De acordo com o documento, em 
Agosto o metical depreciou cerca 
de 0,74% em relação ao dólar norte-
americano, materializando perdas 
acumuladas de 16,50% desde o início 
do ano. Contudo, nota-se que o ritmo 
de depreciação mensal da moeda 
nacional tem estado a reduzir gradual-
mente desde Junho de 2020.

O Gabinete de Estudos Económicos 

PCA da CTA e o Bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique

Sasha Vieira, responsável pela Incubadora de Negócios do Standard Bank
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Em Setembro último, a economia 
do sector privado moçambicano 
registou novas e acentuadas que-
das na actividade e na procura, 
de acordo com os dados do mais 
recente inquérito do Standard 
Bank. O declínio geral abrandou 
ligeiramente a partir de Agosto, 
para o que contribuiu o primeiro 
aumento do emprego em seis 
meses. Contudo, as previsões das 
empresas moçambicanas quase 
atingiram o valor mais baixo dos 
últimos quatro anos.

Negócios decrescem ao ritmo mais lento

O principal valor calculado pelo 
inquérito é o Purchasing Managers’ 
Index™ (PMI™). Nesse, valores acima de 
50,0 apontam para uma melhoria nas 
condições para as empresas no mês 
anterior, enquanto os registos abaixo 
de 50,0 mostram uma deterioração.

Com o efeito, o índice principal 
subiu de 46,1 em Agosto para 46,6 em 
Setembro, indicando uma deterioração 
ligeiramente mais moderada, embora 
ainda sólida, na saúde do setor privado 
moçambicano. O inquérito revelou um 
sétimo mês consecutivo de declínio, 
embora o mais suave desde Março.

As restrições devido ao Coronavírus 
(Covid-19) tiveram um impacto adic-
cional na actividade empresarial e na 
procura no final do terceiro trimestre, 
conforme demonstrado por várias 
empresas inquiridas que indicaram 
uma queda no número de clientes.

Como resultado, as novas enco-
mendas diminuíram pelo sexto mês 
consecutivo, embora a um ritmo mais 
lento neste período.

Os níveis de produção continuaram 
a diminuir em Setembro, devido à 
redução da actividade empresarial, 
em linha com os volumes de vendas 
mais baixos. O declínio abrandou 
pelo quinto mês consecutivo, mas 
manteve-se globalmente acentuado. 
As empresas também fizeram cortes 
adiccionais nas compras e inventários, 
embora a um ritmo mais lento do que 
o da produção.

Numa perspetiva mais positiva, as 
empresas moçambicanas aumenta-
ram as contratações durante o mês, 
após um período de cinco meses 
de perda de postos de trabalho em 
virtude das restrições da Covid-19. A 
expansão da mão-de-obra reflectiu 
os esforços de algumas empresas para 
acelerar a actividade.

Paralelamente, as empresas viram 
apenas uma ligeira diminuição das en-
comendas em atraso, a mais baixa dos 
últimos seis meses.

Embora as empresas tenham au-
mentado o emprego, as previsões de 
atividade futura foram mais cautelosas 
em setembro. Os níveis de confiança 
para os próximos 12 meses caíram 
para o mínimo em quase quatro anos, 
devido às preocupações com o impac-
to a longo prazo da pandemia.

Entretanto, os últimos dados apon-
tavam para uma nova melhoria nos 

prazos de entrega dos meios de 
produção, uma vez que os fornece-
dores alegadamente aumentaram a 
capacidade a fim de angariar clientes.

As melhorias compensam os re-
latos de atrasos nos aeroportos e de 
lentidão no fornecimento.

Os preços dos meios de produção di-
minuíram pelo sexto mês consecutivo 
durante o mês de Setembro, devido a 
uma procura mais fraca dos meios de 
produção e novos cortes nos salários.

Contudo, como se viu em Agosto, 
a pressão de custos deflacionários foi 

apenas moderada e muito mais suave 
do que no auge da pandemia. En-
tretanto, uma deterioração das taxas 
de câmbio levou as empresas a au-
mentar os seus encargos, registando-
se o terceiro aumento sucessivo dos 
preços de venda.

Para Fáusio Mussá, economista-
chefe do Standard Bank, "Moçam-
bique continua a avançar com o 
levantamento gradual das restrições 
sociais e económicas que foram imple-
mentadas para ajudar a combater a 
pandemia da Covid-19, apesar de o 

número de infeções continuar a au-
mentar. Isto inclui a abertura das fron-
teiras, como parte dos esforços dos 
governos para definir o “novo normal” 
e ajudar a reduzir o impacto negativo 
da pandemia na atividade económica”.

O estado de emergência foi suspen-
so, tendo o governo implementado 
uma “situação de calamidade” desde 7 
de Setembro.

“Dados de 29 de Setembro 
mostram que Moçambique registava 
um número total de 8556 infeções por 
Covid-19, após a realização de 136 683 

testes. A taxa de recuperação situava-
se nos 60,8%, o que se traduz em 5205 
recuperações e 59 mortes”, referiu o 
economista-chefe do Standard Bank.

As infecções diárias apresentavam 
uma aceleração no final de Setembro 
para 300 casos por dia, factos que não 
permitem prever com certeza o pico 
em Moçambique.

“Tal como foi publicado na edição 
de Setembro do Standard Bank's Afri-
can Markets Revealed, actualizamos os 
nossos cenários de crescimento para 
Moçambique, de modo a ter em conta 
a maior incerteza e os efeitos negativos 
da pandemia e da escalada da guerra 
em Cabo Delgado. Desta forma, os nos-
sos cenários base, bull e bear, incluem 
agora uma contração do PIB neste ano 
que varia de 1,3% a/a, no caso de base, 
a 1,9% a/a no cenário bear, com uma 
previsão de recuperação a partir do 
segundo trimestre de 2021 no cenário 
base", disse Faúsio Mussá.

Refira-se que o PMI™ do Standard 
Bank Moçambique é compilado pela 
IHS Markit a partir das respostas aos 
questionários enviados aos diretores 
de compras de um painel de cerca de 
400 empresas do sector privado. Os 
sectores abrangidos pelo inquérito 
incluem a agricultura, a mineração, o 
sector manufatureiro, a construção, o 
comércio por grosso, o comércio a re-
talho e os serviços. (Redacção)

A linha de Sena, uma importante 
via ferroviária usado para o escoa-
mento de produtos, incluindo o 
carvao mineral, pode ser estendi-
do de Moçambique para o vizinho 
Malawi, para facilitar o transporte 
de pessoas e bens entre os dois 
países.

Em pespectiva extensão da linha de Sena 

obras deverão arrancar em breve, o 
que vai permitir que aquele país viz-
inho possa ter acesso à energia de Ca-
hora Bassa.

Filipe Nyusi recordou ainda que os 
dois países são ligados por dois cor-
redores, ferro-portuário e rodoviário, 
de Nacala e da Beira, respectiva-
mente. Para Nyusi, os dois represen-
tam enormes oportunidades para a 
efectivação de projectos conjuntos 

de desenvolvimento ao longo desses 
corredores.

E já está em negociação a possibili-
dade de estender a Linha de Sena até 
ao vizinho Malawi, uma vez que actu-
almente a mesma liga o Porto da Beira 
a Moatize, em Tete, o que passaria por 
se construir uma Linha Férrea que o 
Corredor de Nacala, que já passa pelo 
Malawi, ao de Sena.

Sobre este projecto, o presidente 

do Malawi, Lazarus Chakwera, reit-
erou a necessidade de se concluir com 
urgência o memorando de entendi-
mento para tornar a iniciativa possível, 
até porque é um dos pilares da sua 
governação tornar Malawi um país 
que facilmente se comunica com os 
seus vizinhos por via terrestre e facilitar 
a realização de negócios.

Chakwea agradeceu, por outro 
lado, ao Governo de Moçambique 
por ter permitido que continuasse a 
haver o trânsito de bens e mercador-
ias de e para aquele país através dos 
corredores económicos nacionais, 
apesar dos países da região terem de-
cidido encerrar as fronteiras. O que 
para o governante malawiano mostra 
o forte interesse dos dois países de 
conjuntamente promoverem um de-
senvolvimento sustentável e reduzir a 
pobreza que assola a maioria dos seus 
cidadãos.

Nyusi e Chakwera decidiram reac-
tivar a comissão mista de cooperação 
bilateral, que não reúne desde 2012. 
Os dois países cooperam entre si des-
de o ano de 1975, logo após a inde-
pendência de Moçambique. 

(Redacção)

As constatações saíram do último 
encontro que os estadistas dos dois 
países tiveram há dias no distrito de 
Songo, em Tete, onde Filipe Nyusi, 
Presidente da República, recebeu o seu 
homólogo do Malawi, Lazarus Chak-
wera, que efectuou visita trabalho de 
um dia a Moçambique. Filipe Nyusi 
escolheu a Vila de Songo, na província 
de Tete, para receber o visitante, não 
por acaso. É que ele considera ser o 
local a partir do qual Moçambique, 
através da Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa, fornece energia eléctrica aos 
países vizinhos, promovendo e desen-
volvimento e a integração económica 
regional e local.

Também porque é a partir da Sub-
estação de Matambo, em Tete, que 
deverá partir a linha de transporte de 
energia eléctrica a 400 volts, com cerca 
de 200 quilómetros até Malawi, cujas 

Para o vizinho Malawi

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 

PUBLICIDADEECONOMIA
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A Fundação Heineken para África está a apoiar os esforços da WaterAid no âmbito da sua Resposta à pandemia 
da Covid-19 com uma doação de 250.000 euros, que ajudará as comunidades vulneráveis a protegerem-se 
contra a propagação da doença. O valor será aplicado na aquisição e montagem de Sistemas de Lavagem de 
Mãos (SLM) em locais de grandes concentrações de pessoas, com foco em mercados, feiras e unidades sani-
tárias nas províncias de Maputo e Nampula. 

Mais de 26 mil crianças estão a beneficiar de cestas básicas distribuídas 
em escolas primárias na província de Nampula, numa iniciativa supor-
tada pela Programa Mundial para a Alimentação em parceria com a Na-
cala Logistics, no sentido de reforçar a alimentação escolar durante cinco 
anos. O projecto abrange basicamente as escolas baseadas nos distritos 
de Malema, Nacala-a-Velha e Ribaué. 

Heineken e WaterAid protegem 
comunidades 

Programa de alimentação escolar
beneficia 26 mil crianças 

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

coloca Moçambique como um dos 
países mais vulneráveis a propagação 
da doença.

O fundo doado à WaterAid Moçam-
bique faz parte de um montante 
global de 5 milhões de euros que 
a Fundação Heineken para África 
comprometeu-se a desembolsar para 
ajudar em sistemas de lavagem das 
mãos e fornecimento de informações 
sobre higiene nos centros de saúde, 
mercados e ambientes comunitários 
em oito países da África Subsaariana. 
Como primeiro passo, a Fundação está 
a apoiar a WaterAid e a World Vision 
com 2,5 milhões de euros.

Além da WaterAid Moçambique 

- onde o trabalho durará seis meses 
- a Fundação apoiará os trabalhos da 
WaterAid na África do Sul, Ruanda e 
Nigéria. Por sua vez, Adam Garley, Di-
rector Nacional da WaterAid Moçam-
bique, disse que “a necessidade de 
água limpa e de boa higiene nunca foi 
tão urgente quanto agora perante a 
luta para conter a propagação da Cov-
id-19. Lavar as mãos com água e sabão 
é a medida de primeira linha de defesa 
contra a pandemia e quase metade 
da população de Moçambique não 
tem acesso à água limpa, o que facilita 
a propagação do vírus. Os fundos da 
Fundação HEINEKEN para África darão 
um apoio vital ao nosso trabalho de 

resposta à Covid-19”.
A Directora Geral da Fundação 

Heineken para África, Suzanne Giele 
considera que a “ água limpa, o sa-
neamento decente e boa higiene são 
direitos humanos básicos, mas infeliz-
mente as comunidades vulneráveis, 
especialmente na África Subsaariana, 
não têm acesso a estes bens essenci-
ais básicos. A água, o saneamento e a 
higiene já estão na nossa agenda há 
muitos anos e estou feliz por estarmos 

a aumentar e a acelerar os nossos es-
forços neste campo, porque lavar as 
mãos com sabão não só ajuda a prote-
ger contra a propagação da Covid-19, 
mas também de outras doenças infec-
ciosas. Juntamente com a WaterAid, 
espero que possamos fazer a diferença 
para as comunidades durante e depois 
destes tempos muito difíceis".  Refira-se 
que a WaterAid é uma organização in-
ternacional com fins não lucrativos, de-
terminada a a trabalhar para tornar a 
água limpa, sanitários decentes e uma 
boa higiene normal para todos, em 
todo o lado dentro de uma geração. 
A organização trabalha em 28 países 
para mudar a vida das pessoas mais 
pobres e desfavorecidas. Desde 1981, 
a WaterAid atingiu 27 milhões de pes-
soas com água limpa e 27 milhões de 
pessoas com sanitários decentes. Está 
em Moçambique desde 1995, tendo 
já atingido mais de um milhão de pes-
soas com acesso melhorado aos ser-
viços de água, saneamento e higiene 
nas províncias de Maputo, Zambézia, 
Nampula e Niassa. Enquanto que, a 
Fundação Heineken para África foi 
criada em 2007 com o objectivo de 
melhorar a saúde das pessoas que 
vivem na África subsaariana. Desde 
então, a Fundação já autorizou mais 
de 10 milhões de euros para 119 pro-
jectos em 10 países diferentes.   Ao 
longo dos anos, a Fundação construiu 
uma forte especialização em projectos 
de cuidados de saúde e Água, Sanea-
mento e Higiene (ASH).  A Fundação 
HEINEKEN para África é uma organiza-
ção com fins não lucrativos registada e 
assume-se uma entidade legal separa-
da da empresa HEINEKEN. É financiada 
através de um fundo de dotações da 
empresa HEINEKEN e de contribuições 
regulares. (Redacção)

É no âmbito deste apoio que a Wa-
terAid vai instalar, em Maputo, 160 
SLM com pedestal em 63 mercados 
e cinco feiras; 100 SLM para 37 merca-
dos na Cidade de Nampula e 130 SLM 
(baldes com torneiras) para 20 centros 
de saúde em Memba e Mossuril, inclu-
indo numa primeira fase a disponibi-
lização de detergentes para facilitar a 
lavagens das mãos. 

Com o efeito, o Presidente do Con-
selho Autárquico de Maputo, Eneas 
Comiche dirigiu a cerimónia da inau-
guração e entrega simbólica do SLM 
instalado no mercado grossista do 
Zimpeto.

O acto teve lugar há duas semanas. 
No entanto, a lavagem das mãos com 
água e sabão é a primeira linha de 
defesa contra a propagação de doen-
ças infecciosas, tais como a Covid-19, 
mas quase metade da população 
de Moçambique não tem acesso à 
água limpa, aumentando o risco de 
infecção.  

O fundo será igualmente utilizado 
para a promoção de mensagens de 
higiene através de carros em Maputo e 
Nampula e para a difusão, em línguas 
locais, de spots radiofónicos nas rádios 
comunitárias de Memba e Mossuril, na 
Província de Nampula. As rádios co-
munitárias constituem a maioria das 
estações de rádio do país e desempen-
ham um papel central na divulgação 
de bons hábitos de higiene, especial-
mente nas zonas rurais, onde os de-
safios no que tange ao acesso à água, 
saneamento e higiene são enormes.  

Dados disponíveis indicam que 
em Moçambique, 13 milhões de pes-
soas não têm acesso à água potável 
e apenas 29% da população do País 
tem acesso ao saneamento decente. 
Mais de 2,500 crianças morrem anu-
almente devido à água suja, falta de 
higiene e saneamento. Este contexto, 
aliado ao facto de a maioria dos países 
circundantes estarem a experimen-
tar uma rápida propagação do vírus, 

O objectivo é melhorar o acesso a 
uma alimentação de qualidade, estimu-
lando o desempenho dos alunos. A dis-
tribuição de cabazes faz parte de uma 
parceria estabelecida entre o Programa 
Mundial para a Alimentação (PMA) e a 
Nacala Logistics, no sentido de reforçar 
a alimentação escolar durante cinco 
anos, na província de Nampula. 

O programa que seria iniciado com 
refeições quentes na escola teve de ser 

adaptado ao contexto da pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19) que levou 
ao encerramento provisório das escolas. 
Os cabazes familiares com alimentos de 
primeira necessidade para os alunos e 
respectivas famílias estão a ser distribuí-
dos desde Setembro, prolongando-se 
ainda durante todo o mês de Outubro. Os 
agregados familiares recebem cabazes de 
acordo com o número de filhos inscritos 
nas escolas participantes no programa. 

O Programa Mundial para a Alimenta-
ção e a Nacala Logistics pretendem, de-
sta forma, ajudar a minorar os impactos 
da COVID-19 na vida dos alunos, apoi-
ando o estudo em casa e contribuindo 
para a segurança alimentar das famílias. 

O programa é implementado con-
juntamente com a Direcção Provincial 
de Educação (DPE) e os Serviços Dis-
tritais de Educação (SDEJT), respon-
sáveis pela seleção das escolas abran-
gidas pelo programa.

A iniciativa conta ainda com a par-
ticipação das equipas das respectivas 
escolas e dos Conselhos de Escola de 
Lideranças comunitárias, na organiza-
ção e distribuição dos bens alimenta-
res. (Redacção)

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

PUBLICIDADEPUBLICIDADE

Em Nampula

Eneas Comiche inaugurando SLM no mercado Zimpeto



Público Público
Segunda-feira 12 de Outubro de 2020 Segunda-feira 12 de Outubro de 2020

20 21

PUBLICIDADE

Publicidade

Publicidade

Publicidade

Publicidade

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
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NACIONAL

Rui Novela, gestor do Departamento de Marketing da AdeM
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A empresa Águas da Região de 
Maputo (AdeM) acaba de lançar 
uma campanha de incentivo ao 
cliente, denominada “Pagou Gan-
hou”, através da qual pretende 
estimular os clientes a utilizarem 
plataformas e canais alternativos 
em todos os actos que envolvem 
o pagamento de facturas decor-
rentes do consumo de água, ofe-
recendo, para tal, prémios alici-
antes por meio de um concurso.

Com objectivo de garantir o rast-
reio dos passageiros nacionais e 
estrangeiros que utilizam o Aero-
porto Internacional de Maputo, 
a COTUR, uma agência de via-
gem de referência quase que ob-
rigatória no país e na região aus-
tral de África, apoiou a Empresa 
Aeroportos de Moçambique com 
termómetros digitais, dispensa-
dores e respectivo abastecimento 
permanente, com álcool e gel, em 
todo o recinto aeroportuário.

Ontem, domingo, o país e o mundo pararam para assinalar a passagem 
do dia internacional da rapariga que, anualmente, se celebra em cada 
11 de Outubro, com muitos desafios pela frente. A data foi instituída 
em 2011, pela Organização das Nações Unidas, através da Resolução 
66/170, com o objectivo de promover a protecção dos Direitos da rapari-
ga em todo o mundo e acabar com a vulnerabilidade, discriminação e 
violência de que elas têm sido vítimas. 

Com efeito, a implementação 
desta campanha, que vai até ao dia 
29 de Dezembro com a entrega do 
grande prémio, a AdeM espera mas-
sificar o uso dos meios electrónicos 
de pagamento de facturas, aumen-
tar o volume de cobrança e, por via 
disso, reduzir a dívida dos clientes 
que, em situações normais, resulta 
na suspensão do fornecimento de 
água, por um lado e por outro, a 
empresa ajusta-se ao novo normal 
face ao contexto da Covid-19 que 
impele as empresas a adoptar meios 
alternativos de relacionamento com 
seus Clientes. Conforme explicou Rui 
Novela, gestor do Departamento de 
Marketing, a campanha “Pagou Gan-
hou” vai concorrer para a melhoria 
da interacção com os clientes por 
meio das tecnologias disponíveis no 
mercado, e a consequente redução 
de afluência às lojas.

Depois de um longo período de 
Estado de Emergência, Moçambique 
decretou o Estado de Calamidade 
Pública e alerta vermelho em activo, 
com objectivo de estabelecer medi-
das de controlo de propagação do 
Covid-19 no país, bem como garantir a 
retoma gradual da economia. 

O Turismo é o sector mais afectado 
desde o início da pandemia, com 
viagens de lazer e de negócios can-
celadas devido ao encerramento de 
fronteiras em todo mundo. No país, o 
turismo foi o sector económico que 
mais ressente da crise e que observará 
muitos entraves para a retoma, devido 
as novas medidas de segurança e hi-
giene.

No âmbito do Estado de Calami-
dade Pública, o Governo aprovou 

No entanto, em Moçambique, 
vários são os desafios que as raparigas 
enfrentam com vista a realização dos 
seus Direitos mais fundamentais. Mui-
tas ainda continuam a ser impedidas 
de estudar e em muitos casos são ob-
rigadas, por influência de vários facto-
res, a casar antes de atingir os 18 anos. 
Moçambique continua a registar uma 
das taxas mais elevadas de prevalência 
de uniões prematuras, por exemplo, 
48% das raparigas casa-se antes de 
atingir os 18 anos. 

Como forma de marcar a data, cujo 
lema é Minha voz, para um futuro de 
igualdade, a Coligação Para Eliminação 
de Uniões Prematuras (CECAP) con-
voca esta segunda-feira, em Maputo, 
uma Conferência de Imprensa, para 
apresentar as principais actividades 
agendadas em celebração desta data, 
bem como abordar as principais preo-
cupações relacionadas com a rapariga, 
especialmente no actual contexto 
com a pandemia da COVID-19. 

As organizações pertencentes à 
esta coligação pretendem despertar a 
atenção dos diferentes actores sociais 

(Governo, Agências das Nações Uni-
das, ONGs, OSCs, OBCs, Associações e 
voluntários) sobre os problemas que 
afligem a rapariga moçambicana e 
propor soluções ou estratégias funcio-
nais, bem como alternativas eficazes 
viradas para a protecção dos Direitos 
da rapariga em Moçambique.

A Coligação para Eliminação das 
Uniões Prematuras (CECAP), é uma 
plataforma que reúne mais de 54 Or-
ganizações da Sociedade Civil (OSC) 
empenhadas na defesa e protecção 
dos Direitos da criança e da rapariga, 
com especial enfoque para prevenção 
e eliminação de Uniões Prematuras. 
(Redacção)

“Pretendemos estimular os clientes 
a aderirem às plataformas electróni-
cas para o pagamento de facturas 
de água, bem como a pagar regular-
mente as suas facturas. Desta forma, 
foi definido um pacote de incentivos 
com regras e características de um 
concurso, obedecendo as práticas 
da Inspecção Geral de Jogos”, expli-
cou Novela para depois acrescentar 
que “o concurso é restritamente 
destinado à clientes domésticos que 
efectuarem pagamentos através dos 
meios de pagamento electrónico, no-
meadamente, M-pesa, Mkesh, Top-
up, RecargAki, Transferência bancária 
automática, IZI, QUIQ e Ponto 24, ou 
seja, excluem-se todos outros Clien-
tes fora deste quadro. Estamos a falar 
de clientes Pré-Pago, Comércio e Ser-
viços, Serviços Públicos e Indústrias. 
Excluem-se, igualmente, Clientes 
domésticos que efectuarem paga-

mento nas lojas da AdeM”.
Associada à campanha, a empresa 

lança para o mercado a Plataforma 
USSD *876#. O sorteio está dividido 
em duas categorias, mensal (Outubro 
e Novembro) e anual (Dezembro), cu-
jos sorteios serão feitos no primeiro dia 
útil de cada mês, com transmissão em 
directo na televisão.

Concorrem para a categoria mensal 
todos os clientes que, no mês, paga-
rem duas facturas (corrente e uma 
dívida ou duas em dívida). Como pré-
mio serão atribuídos um televisor 32” e 
uma geleira de duas portas (1° lugar), 
uma bicicleta (2° lugar), um micro-
ondas (3° lugar), um liquidificador (4° 
lugar) e um ferro de engomar (5° lugar).

Para a categoria de final de ano 
(prémio anual) são elegíveis clientes 
que tiverem efectuado pagamen-
tos regulares de facturas correntes, e 
tenham saldado toda a dívida até a 
extracção anual, durante a qual serão 
atribuídos um Txopela (1° lugar), uma 
motorizada (2° lugar) e uma geleira de 
duas portas (3° lugar).

O cupão com o número de série 
associado ao cliente será gerado pelo 
sistema mediante o pagamento das 
facturas, onde o cliente será notificado 
através de um SMS. O mesmo (cupão) 
pode ser consultado no final do dia 
através da plataforma USSD da AdeM. 
(Redacção e FDS)

viagens para o estrangeiro em regime 
de reciprocidade, abrindo espaço para 
animação do sector do turismo.

 “Como empresa socialmente re-
sponsável, queremos garantir que 
que todos viajantes, tanto no terminal 
doméstico e internacional tenham 
disponíveis medidas de prevenção à 
entrada e bem como nos diversos cor-
redores do aeroporto” Disse Noor Mo-

made, Presidente do Conselho de Ad-
ministração da COTUR e da AVITUM, 
queremos garantir que o turismo não 
seja um vector de propagação do CO-
VID-19 no país e no estrangeiro”

Momade acrescentou que A CO-
TUR pretende assegurar uma retoma 
segura do turismo, por forma a garan-
tir que o sistema sanitário não entre 
em colapso. (Redacção)

AdeM massifica meios 
electrónicos 

COTUR coloca meios para rastreio 
de passageiros

Desafios marcam dia 
da rapariga 

Pagamento de factura pelo consumo de água

No Aeroporto Internacional de Maputo

PCA da COTUR doando material de rastreio aos Aeroportos de Moçambique
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Nelson Lineu, escritor
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

Vários escritores moçambicanos participam na 1ª edição do Templo 
D’Escritas, um festival de literatura internacional da língua portuguesa, 
que decorre desde última terça-feira em Angola, no Streamyard, com a 
transmissão no Facebook e Youtube. Entre os moçambicanos participantes, 
destaca-se, Ungulani Ba Ka Khosa, o Prêmio BCI de Literatura 2020, Celso 
C. Cossa, Elton Pila, Aurélio Furdela, Armando Artur, Sara Laisse, Francisco 
Noa, João Fenhane, Martins Mapera, Ana Mafalda Leite e Nelson Lineu.

Escribas nacionais no Templo D’Escrita 

mas complexas na produção cultural.
Nesse sentido, a organização pre-

tende envolver a contribuição de au-
tores, leitores, editores, artistas, dirigen-
tes políticos e estudiosos das literaturas 
de língua portuguesa, cujos aportes 
têm-se mostrado decisivos para melhor 
compreensão do contexto da comuni-
dade e de suas produções culturais.

Os poetas António Carlos Cortez 
(Portugal), Lau Siqueira, Katia Bandeira 
de Mello-Gerlach (Brasil), Francisco 
Conduto Pina (Guiné-Bissau), o escri-
tor e professor de literatura moçambi-
cana, Lucílio Manjate, moderados pela 
crítica literária brasileira, Vanessa Riam-
bau Pinheiro, protagonizaram, no dia 
07 de Outubro corrente, o segundo 
momento de debate, com a temática 
“Diálogos sobre o espaço da CPLP: 
circulação, silenciamentos e institucio-
nalização de uma literatura de língua(s) 
portuguesa(s)”.

Entre os moçambicanos presentes, 
destaca-se Ungulani Ba Ka Khosa, o 
Prêmio BCI de Literatura 2020, Celso 
C. Cossa, Elton Pila, Aurélio Furdela, 
Armando Artur, Lucílio Manjate, Sara 
Laisse, Francisco Noa, João Fenhane, 
Martins Mapera e Ana Mafalda Leite.

Ao todo, os dois meses de program-
ação envolverão mais de 100 partici-
pantes directos, avança a organização, 
cinco mil visualizações, entre escritores, 
políticos, empresários, gestores cult-
urais, críticos literários e pensadores. 
Segundo a organização “o Templo 
D'Escritas é um encontro grandioso que 
nos faça alcançar com vigor as margens 
que hoje vemos de alguma distância”, 
lê-se na nota de imprensa.

A estes juntam-se os escritores e in-
telectuais angolanos Ana Paula Tavares, 
Filipe Zau, Boaventura Cardoso, Lopito 
Feijoo, Ana Paula Tavares, David Ca-
pelenguela Secretário-geral da União 
dos Escritores Angolanos e Adriano 
Mixinge; de Cabo Verde, o antropólogo 
Manuel Brito Semedo, o pesquisador 
Hilárino da Luz e a escritora Natacha 
Magalhães; do Brasil, Selma Caetano, 
curadora do Prémio Oceanos, a agente 
literária Valéria Martins, a curadora do 
Flipoços, Gisele Correia Ferreira, os críti-
cos literários e estudiosos de literaturas 
africanas de língua portuguesa Ana 
Rita Santiago, Eliane Debus, Elisabeth 
Olegário e Ricardo Riso, os escritores Ro-
gério Andrade Barbosa, Ricardo Ramos 
Filho,  o crítico literário argentino, Miguel 
Kolef, Noemi Alfieri, poeta, tradutora ital-
iana, de Portugal, despontam os nomes 
da professora e estudiosa de literaturas 
africanas de língua portuguesa, Ana 
Maria Martinho, o poeta Luís Castro 
Mendes, consultor editorial, Jorge Reis 

Sá, o curador do Festival Livros a Oeste, 
João Morales, coordenador da confer-
ência anual da Asia Pacific Writers and 
Translators Hélder Beja, editora do Buala 
Marta Lança, a jornalista Sara Figueiredo 
Cosata, a escritora Joana Bertholo, Tony 
Tcheka, Presidente da Associação de 
Escritores da Guiné-Bissau, Wildiley Bar-
roca de São Tomé e Príncipe, o editor da 
Fundação Leite Couto, Celso Muianga, 
entre outros. 

Aliás, a edição deste ano aposta na 
forte presença de escritores e outros 
profissionais das letras nacionais e es-
trangeiros, num total de 100, como 
forma de alargar horizontes e apostar 
na internacionalização.

A organização que o idioma único, 

enquanto ponto de encontro desta 
diversidade cultural líquida, apresenta-
se como um lugar privilegiado para 
(re)pensar a memória e o património 
tangível e intangível do espaço co-
munitário, as circulações e as repre-
sentações, contribuindo assim, para a 
abertura de novas perspectivas que se 
reconfiguram dentro da mobilidade do 
mundo global.

Em síntese, avança a nota de impren-
sa, considerando o cenário de incerte-
zas do momento actual, mas também 
avaliando o importante papel da litera-
tura, decidimos realizar o certame on-
line, que, a nosso ver, é a forma possível 
de nos encontrarmos neste momento 
de uma conjuntura mundial tão singu-

lar. E também, por se tratar de um mo-
mento de tantas impossibilidades, mas 
que descortina para um novo modo de 
olhar o mundo e nossa forma de estar-
mos juntos, elegendo uma perspectiva 
que parte da interculturalidade.

O Templo D’Escritas privilegia dis-
cussões sobre a criação literária, o pa-
pel das instituições, o mercado edito-
rial, a circulação das obras literárias e os 
lugares da memória, abrindo-se para 
os diálogos com outros discursos relati-
vos à cultura, aos estudos literários e às 
políticas voltadas para as artes.

A iniciativa é da Revista Mallarma-
gens (Brasil), em parceria com a Fórum 
+ Cultura (Moçambique), Lavatsongo, 
com apoio do Camões – Centro Cul-
tural Português em Maputo e com 
mais de uma dezena de parceiros es-
tratégicos, que fazem a retransmissão 
dos debates nas suas páginas virtuais, a 
destacar: Revista Literatas, Jornal Gnose, 
Universidade Zambeze, , Ethale Pub-
lishing, Oasys Cultural, Revista Pessoa, 
Grupo Literalise - Universidade Federal 
de Santa Catarina, Prêmio Oceanos, Fes-
tival Literário Internacional de Poços de 
Caldas, Flipoços (Brasil), Ministério da 
Cultura e das Indústrias Criativas (Cabo 
Verde), Centro Nacional da Cultura, 
CNC, União das Cidades Capitais da 
Língua Portuguesa, UCCLA,  Óbidos 
Vila Literária, PEN Clube Português, 
Município de Oeiras, WORLD POETRY 
MOVEMENT, Festival Internacional de 
Poesía de Medellín e Revista Prometeo 
(Colômbia). (Redacção)

Com efeito, a 1ª edição do Templo 
D’Escritas que deverá acontecer até ao 
dia 03 de Dezembro próximo, começou 
com um debate entre o poeta e crítico 
literário brasileiro, Marco Luchessi, o 
poeta angolano, David Capelenguela, 
a escritora cabo Verdiana, Vera Duarte 
Pina, o escritor português, Paulo José 
Miranda, e o poeta moçambicano 
Nelson Lineu, sobre o sugestivo tema 
“Literaturas de Língua(s) Portuguesa(s): 
deslocamentos e fronteiras”, cuja mod-
eração esteve a cargo do poeta ango-
lano, Abreu Paxe.

Com o motivo de celebrar a língua e 
a cultura dos povos dos países falantes 
da língua portuguesa, o Fórum +Cul-
tura, em colaboração com a Revista 
Mallarmargens e o projecto Lavatson-
go, está a organizar o Templo D’Escritas, 
através da plataforma StreamYard, a ser 
transmitido através das redes sociais da 
Revista Mallarmargens, cujo objectivo é 
dar prosseguimento aos debates que já 
tinham como característica central de-
safiar olhares acomodados, privilegian-
do a diversidade, as especificidades e a 
pluralidade de saberes provenientes de 
um espaço usualmente tratado como 
periférico em vez de rico produtor de 
sentidos e significados.

O Templo D’Escritas é o desdobra-
mento das múltiplas fronteiras e geo-
grafias literárias, com a pretensão de 
tornar-se um encontro multidisciplinar 
dedicado à partilha de sonhos, ques-
tionamentos, que permitem cruzar 
idiossincrasias, identidades, ligando 
trajetos culturais e históricos, trazendo 
também novas dinâmicas à comu-
nidade das inúmeras expressões portu-
guesas em geral.

Refira-se que, ao longo do tempo, 
as literaturas de língua portuguesa 
têm vindo a cristalizar um conjunto de 
rotas e culturas que as tornam num 
espaço importante da mundividência 
contemporânea de que todos somos 
herdeiros, cujos fluxos ainda são pouco 
abordados, para procurar subverter o 
olhar que, entre nós, costuma buscar 
origens em uma comunidade mítica 
atemporal.

A iniciativa, sob a coordenação-geral 
do poeta e crítico literário angolano 
Abreu Paxe, coadjuvado pela brasileira 
Amanda Vital, poeta e editora-adjunta 
da Revista Mallarmargens, integrando 
também a equipa organizacional, os 
poetas Amosse Mucavele (Moçam-
bique) e Nuno Rau (Brasil) como cura-
dores do certame, permitirá aprofun-
dar o debate em torno de problemas 
contemporâneos que, vividos pelas 
sociedades dos vários países falantes da 
língua portuguesa, projetam-se de for-
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Esta semana, os elogios vão para a União Europeia (EU) 
que, sensível aos problemas do país, aceitou apoiar Moçam-
bique no combate ao terrorismo, em Cabo Delgado, com 
reforço logístico e treinamento às Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS). António Sánchez Gaspar, embaixador da UE em 
Moçambique, confirmou o facto, afirmando que “a União Eu-
ropeia confirma, primeiro, toda a solidariedade para Moçam-
bique e seu povo, devido à situação actual e de violência ar-
mada que o país esta a viver no norte, e, em segundo lugar, 
também confirma todo o apoio para combater o terrorismo, 
bem como o apoio às populações”.

Com esta confirmação, fica claro que a comunidade eu-
ropeia vai redobrar e intensificar todo o esforço sobre a base 
política e estratégica para o apoio na luta contra o terrorismo 
em Cabo Delgado, a província que, embora tenha referência 
internacional, devido à posse de recursos minerais em quant-
idades industriais, está a ser alvo de sabotagem por parte dos 
terroristas que, a todo o custo, tentam instabilizar a província.

Para o apoio, quem exerceu papel importante foi o Gov-
erno de Moçambique que, através da ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, fez todas as 
deligeencias em sede da EU. Por isso, esta “mamana” que já 
foi “number one” na magna casa do povo, tem palavra a dizer 

Mriano Nhongo, confesso desertor da 
Renamo, hoje redusido a simples líder da Junta 

Militar, o grupo criminoso que tem estado a criar 
instabilidade na região central do país, ao que 

tudo indica, não é patriota. 
Com recurso ao material bélico que 

herdou na base de Gorongosa, em tempos da 
guerra civil, aquela dos 16 anos, Nhongo anda 
a estimular o medo no seio das comunidades, 

perseguindo pessoas que, nem pauzinho, têm 
para se defender.

Pela sua insanidade mental, Nhongo, já se 
revelou capaz de tratar pessoas como galinhas, 

abatendo-as sempre que lhe apetece. Mas 
não é de abate de pessoas que se desenvolve 
um país, porque em todo o mundo, qualquer 
país que queira desenvolver, primeiro enterra 
a arma e, depois, chama o seu adversário para 
com ele dialogar à mesma mesa. Isso não é o 

que Nhongo faz, continuando a faltar respeito a 
vida das pessoas, iludido que a ele nada lhe vai 

acontecer. Na verdade, ele está completamente 
enganado, porque aqui se faz, aqui se paga e, 

já agora, depois de tudo que andou a fazer, um 
xibakela pode não ser justo, mas vai ter que 

apanhar em grande. 

sobre o assunto, explicando que, o apoio que a UE vai dar a 
Moçambique não compreende, no entanto, apoio militar 
directo como o envio de militares, mas o  suporte logístico, 
que poderá ser revelado após procedimentos subsequentes, 
porque neste momento decorrem contactos com peritos 
para as diversas áreas.

A confirmação do apoio da UE a Moçambique, para o 
combate ao terrorismo, acontece pouco depois do pedido 
emitido pelo Governo moçambicano, através do ministério 
que tutela a diplomacia.

A violência armada provocada por terroristas em Cabo 
Delgado causou, até ao momento, mais de mil mortos e cen-
tenas de deslocados.

Entretanto, para além do encontro que manteve com o 
embaixador da União Europeia em Moçambique, Verónica 
Macamo reuniu semana passada com embaixadores do cor-
po diplomático da África e Médio Oriente, acreditado no país.

Embora o encontro tenha sido descrito como “evento 
para partilhar os desafios actuais e a visão de Moçambique”, 
a reunião serviu para um pedido de apoio aos países afri-
canos e da região asiática, sobretudo, no que toca à solidar-
iedade e repúdio internacional face ao que se regista em 
Cabo Delgado.
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revelou capaz de tratar pessoas como galinhas, 
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