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DESTAQUE

Através de uma carta que, embora não assinada, merece uma profunda reflexão pela sua impressionabilidade, 
os empresários de origem asiática, proprietários da vasta rede de empreendimentos económicos, em Moçam-
bique, mobilizam-se para o abandono do país, dias depois do assassinato de um famoso empresário, da comu-
nidade hindu, que foi crivado de balas, na capital do país, Maputo.

Empresários 
asiáticos mobilizam-se para fuga

sobre este assunto com o presidente 
da Comunidade Mahometana, Sal-
eem Ahmed Abdul Karim, mas debal-
de, porém, este não se encontrava no 
seu gabinete de trabalho, em Maputo. 
Aliás, o respectivo secretário, quis saber 
do assunto a abordar com o presiden-
te daquela organização, para repas-
sar ao mesmo, na pespectiva de este 
responder ao jornal, mas até ao fecho 
desta edição, não havia resposta.  

EMPRESAÁRIO BATALHADOR

Na Cidade de Maputo, afirma-se na 
carta, não há pessoa que não tenha 
conhecido este empresário, batalha-
dor, investidor, inovador, e que era, ac-
ima de tudo, um exemplo de sucesso 
na sua área de negócio. Aliás, os au-
tores da aludida carta escrevem ainda 
que, “mesmo após a época de terror 
dos raptos e da depressão económica, 

o empresário em causa não desistiu 
nem abandonou do país, como mui-
tos o fizeram”.

As fontes, na base deste docu-
mento, acreditam que, o já falecido 
empresário não tinha grandes inves-
timentos fora do País e continuava a 
realizar os seus negócios em Moçam-
bique, até à data do seu assassinato.

MÓBIL DO ASSASSINATO

Na sua carta, os empresários de ori-
gem asiática escusam de associar o seu 
assassinato ao sucesso que tinha nos 
seus negócios, indicando que, sobre 
este assunto, “ninguém venha com 
histórias de ajuste de contas ou isto ou 
aquilo, porque na verdade, o que acon-
teceu, foi uma tentativa de rapto.

Aliás, as testemunhas já o dizem 
que a vítima foi baleada por se ter re-
sistido ao rapto. Uns falam de seis tiros 

e outros 3. A verdade é, que ele foi as-
sassinado. 

Mas também não se discura a hipó-
tese de a vítima ter sido alvo de inveja, 
pese embora as causas pesam mais 
para a tentativa do rapto.

Também aventa-se como causa do 
assassinato, algo que muitos de nós, 
moçambicanos, vemos e vivemos, 
mas não se está a falar do assunto, 
porque não se acredita o quão ab-
surdo é. Mas, a meio disso, o que todos 
pensam, segundo a referida corre-
spondência, foi por inveja, porque ele 
era um empresário de sucesso. 

Refira-se que os raptos e assassinatos 
de empresários de origem asiática e 
não só, é um assunto que preocupa o 
país, não se percebendo o mutismo que 
se tenta instalar em torno do mesmo, 
numa altura em que, a expressão “ajuste 
de contas” entre os empresários está a 
ganhar forma no seio da sociedade.  

ECONOMIA ESTÁ NAS NOSSAS 
MÃOS

Noutra variante, os autores da carta, 
falando da economia moçambicana, 
dizem que a mesma está nas suas 
mãos, por serem detentores da vasta 
rede de empreendimentos económi-
cos, onde contribuem pelos seus im-
postos para a sustentabilidade do Es-
tado, o que consequentemente, lhes 
confere alguma autonomia para dizer 
que controlam a economia.

Aliás, em discurso directo, os au-
tores da referida carta afirmam que, 
“Nós, empresários e comerciantes 
estrangeiros e filhos de estrangeiros, 
temos o controlo da economia; 
fazemos 80% das importações com-
erciais e garantimos os bens que todos 
precisam, como comida, vestuário, 
calçado, eletrodomésticos, material de 
construção. Nós garantimos o anda-
mento da economia, a prosperidade 

da nação, em algum momento, sem 
retorno a nosso favor”.

COMEÇAR DE ZERO
 
Na mensagem, os empresários de 

origem asiática ponderam ainda a 
possibilidade de, ao abandonar o país, 
irem começar tudo de zero, recon-
hecendo que tal, pode parecer assus-
tador, mas é melhor que viver numa 
situação de medo de, eventualmente, 
sofrerem rapto ou assassinato.

 Na carta, os empresários que se 
mobilizam para o abandono do país, 
fazem lembrar ainda que “não faz 
muito tempo que dois empresários 
foram "salvos" do cativeiro pela polícia”. 
Um deles, segundo a carta, é filantro-
po, que fez mais investimentos, que 
qualquer outra entidade pública ou 
privada, para benefício das comuni-
dades locais. 

A polícia, segundo a mesma carta, já 
apareceu a dizer que "estamos a trab-
alhar e até já temos pistas dos crimino-
sos". No entanto, sublinha que daqui 
a alguns dias, o que há-de acontecer, 
é a apresentação de um suspeito que 
nada tem a ver com o caso.

De facto, o caso já está nas mãos do 
Serviço Nacional de Investigação Crimi-
nal (SERNIC) que, em menos de 24 horas 
após o assassinato de Amity Samigy, 
apareceu a dizer que existem "várias pis-
tas" e "cenários reconstituídos" com vista 
a encontrar os autores do crime.

A fonte documental levanta ainda a 
questão de racismo, em Moçambique, 
aludindo que os raptos e assassinatos 
só afectam empresários de pele bran-
ca, na sua maioria de origem paqui-
stanesa e indiana, quando há no país 
empresários negros, se calhar, com 
mais empreendimentos económicos 
que os negros.

Esta constatação pode não con-
stituir a verdade, porque os negros, 
também são alvos de raptos e de 
assassinatos, lembrando-se de, em 
Julho do corrente ano, o empresário 
moçambicano e Presidente da Con-
federação das Associções Económicas 
de Moçambique (CTA), Agostinho 
Vuma, ter escapado a morte certa, de-
pois de crivado de balas à saída do seu 
escritório, na baixa da Cidade de Ma-
puto. Mesmo assim, os empresários de 
origem asiática, escrevem na sua carta 
que “hoje são empresários indianos e 
paquistaneses, mas amanhã podem 
sofrer empresários moçambicanos, de 
raça negra.

MIGUEL MUNGUAMBE                                
Email: mmunguamb@yahoo.co.br                                                                      

A carta, que começa por falar do 
empresário, Amity Samigy, mais con-
hecido por Jai Ambe, assassinado na 
noite da última terça-feira, em Maputo, 
por desconhecidos, quando encerrava 
o seu estabelecimento comercial, na 
Avenida Alberto Luthuli, apela a todos 
os empresários e comerciantes de ori-
gem asiática, para parem de investir em 
Moçambique. De igual modo, a carta, 
cuja cópia está na posse do Jornal Públi-
co, apela aos mesmos empresários para 
que vendam os seus bens e abando-
nem para um país que lhes irá acolher 
de forma mais amistosa. 

Na sua carta, os autores fazem re-
cordar a situação do Zimbabwe, de-
stacando que, aquele país, quando foi 
abandonado pelos bancos por causa 
do então presidente, Robert Mugabe, 
a sua economia ficou de rasto e “até 
hoje, os zimbabwianos estão a chorar 
e a implorar para que esses mesmos 
bancos retornem àquele país”, elu-
cidando que isso pode vir a acontecer 
em Moçambique quando os em-
presários de origem asiática decidi-
rem arrumar as malas, rumo a outros 
mercados, com acolhimento melhor 
e amistoso. 

A mobilização para o abandono 
dos empresários de moçambique 
para qualquer país, menos hostil, 
ocorre numa altura em que um dos 
maiores fornecedores de bebidas aos 
grandes restaurantes moçambicanos 
acaba de ser assassinado. Chuva de 
balas, dirigidas por desconhecidos, 
regou a sua cabeça e foi declarado 
óbito no Hospital Central de Maputo, 
o local para onde foi evacuado para o 
pronto-socorro.

Na carta, os empresários dizem 
não pretender criar agitação ou insti-
gar a onda de violência, mas apelar 
para a protecção de empresários es-
trangeiros que se encontram no país a 
desenvolver os seus negócios.

“Não podemos trabalhar em paz, 
não podemos viver em paz, não 
podemos sonhar em juntar alguma 
riqueza, com medo de ser raptado ou 
assassinado”, frisam, acrescentando 
que, o problema é tão “bicudo” ao 
ponto de, até serem extorquidos nas 
instituições públicas, quando vão 
tratar documentos.

“Se vamos ao Balcão de Atendimen-
to Único (BAU), para registar uma em-
presa, temos que subornar. Se vamos 
tratar o Alvará, temos que subornar. Se 
vamos tratar o BI ou passaporte, temos 
que subornar. Se vamos tratar o DIRE, 
temos que subornar. Se vamos aos 
centros de saúde, temos que subornar. 
Se recebemos inspeção de trabalho, 
temos que subornar. Se recebemos 
inspeção fiscal, temos que subornar 
e sentimo-nos desencorajados com 
isso”, apontam, ajuntando que, “mes-
mo tendo todos os documentos em 
ordem, temos que subornar, porque 
os inspetores senão arranjam manei-
ras de nos dar multas. 

Entretanto, última sexta-feira, o Pú-
blico tentou entabular uma conversa 

ZAQUEU MASSALA                                   
Foto :   José de Carvalho & Arquivo                                                                  

De forma reiterada e abusiva, o pro-
fessor em causa terá abusado sexual-
mente das referidas alunas, ao ponto 
de engravidá-las, ante o olhar inofen-
sivo das autoridades do sector da Edu-
cação e Desenvolvimento Humano. 

A informação, confirmada última 
quarta-feira ao Público, pelo secretário-
geral do SNPM, Teodoro Muidumbe, 
vem desanuviar a dúvida das persis-
tentes denúncias de casos de assédio 
sexual das alunas em vários estabeleci-
mentos de ensino espalhados pelo país 
e que têm sido feitas pelos encarrega-
dos de educação e sociedade em geral.

Muidumbe que, numa entrevista ao 
Público, abordou o assunto, indicou que, 
o professor em causa, cujo nome prefer-
iu mantê-lo em segredo, sempre que 
cometa o acto do género, é transferido 
para uma outra unidade educacional, 
não se tomando medidas disciplinares 
que poderiam desencorajar a prática.

“Esta situação, para nós, como orga-
nização, constitui uma grande preocu-
pação, porque este não é a missão do 
professor”, protestou, indicando que 
a missão de um professor num esta-

Amity Samigy,  empresária assassinado

Ahmed Abdul Karim, presidente da Comunidade Mahometana 

- E ponderam ir começarem de zero, em qualquer outro canto do mundo, com acolhimento melhor e amistoso 

Pouco depois do assassinado de Amity Samigy

No distrito de Marracuene

O Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, destacou Sexta-feira 
importância da agricultura para 
um desenvolvimento sustentável 
em Moçambique, durante a sua 
participação na conferência Virtual 
“Investindo no Futuro de África”, co-
organizado pelo Atlantic Council e 
pela US Interntional Development 
Finance Corporation (DFC).

A Organização Nacional dos Professores (ONP), hoje, Sindicato Nacional dos Professores Moçambicanos (SNPM), 
denuncia um caso arrepiante, envolvendo um professor que, de forma repetida, violou e engravidou três alunas, em 
igual número de estabelecimentos de ensino, localizados no distrito de Marracuene, província de Maputo. Para a 
infelicidade, o professor-violador não foi responsabilizado pelos seus actos, mantendo-se impune e a trabalhar nor-
malmente, como s nada tivesse acontecido.

Governo prioriza agricultura 
para desenvolvimento 

Professor engravida três alunas

tar Moçambique rumo à FOME ZERO. 
Por isso queremos empresários norte-
americanos a apostarem no investi-

belecimento de ensino, é transmitir 
valores aos seus alunos.

O cenário ocorre também na 
província central de Tete onde, se-
gundo a fonte, alguns professores dor-
mem com as suas alunas em troca de 
notas, algumas das quais, acabando 
por contrair gravidezes, levando-as à 
desistência.

Entretanto, Muidumbe diz-se feliz 
por o número de casos envolvendo o 

que o assédio sexual não só acontece 
nas escolas, mas também a nível dos 
outros sectores de actividade, sendo 
grave o seu impacto, pelo menos na 
formação de gerações futuras, ape-
lando a sua prevenção, mediante a 
tomada de medidas de penalizações 
exemplares contra os infractores.

OUTROS PROBLEMAS

Noutro desenvolvimento, a fonte 
explicou que apesar dos esforços do 
governo no que tange à melhoria 
das condições do Professor, ainda 
prevalecem problemas de atraso no 
pagamento de horas extraordinárias, 
falta de assistência médica e medica-
mentosa, falta de políticas de habita-
ção que beneficiem o professor, falta 
de divulgação da lei sobre a Pensão 
de Sobrevivência para os filhos de 
professores falecidos, magros salários, 
péssimas condições de trabalho, falta 
de bolsas de estudo e o desrespeito de 
que o professor tem sido alvo perante 
à sociedade moçambicana.

COVID-19

mento na agricultura do país”, afirmou 
o Presidente Nyusi.

Segundo o estadista, os projectos 

assédio sexual de alunas estar a reduzir 
nos últimos tempos, apesar de, na 
ocasião, não ter demonstrado dados 
elucidativos.

A redução de casos de assédio e de 
violação sexual no sistema nacional de 
ensino, afirma, é fruto da sensibilização 
pública que o SNPM tem levado a 
cabo a nível das instituições de ensino 
em todo o território nacional.

Ao Público Muidumbe asseverou 

Noutra abordagem, a fonte fez sa-
ber que, o Covid-19 alterou o decurso 
normal de ensino para com os alunos, 
indicando que os professores não es-
tão em condições para se adaptar ao 
novo normal e ao uso das tecnologias 
que é a recomendação que está a ser 
dada aos profissionais do sector.

“Maior parte dos nossos profes-
sores não estão em condições de dar 
aulas com essa nova metodologia via 
plataformas digitais, porque não estão 
preparados. Precisaram de uma capaci-
tação para o efeito” sublinha, indicando 
que a nova metodologia usada não 
está a ajudar, não só os professores, mas 
também aos próprios pais e encarrega-
dos de educação. “Há famílias, por ex-
emplo, que vivem nas zonas recônditas 
que não têm condições para comprar 
um rádio ou televisor para que os seus 
educandos possam acompanhar as 
aulas”, afirmou Muidumbe, para quem 
nos moldes actuais difícil é administrar o 
ensino aos alunos, recomendando des-
de já a necessidade de intensificação de 
capacitação de professores em matéria 
relacionada para que estes saibam tra-
balhar na base de plataformas digitais.

ceitas devem ser derivadas para outras 
áreas com o intuito de diversificação 
da economia, destacando a agricul-
tura como a área com maior poten-
cial, visto que o mercado regional da 
SADC comporta mais de 300 milhões 
de consumidores, e o africano mais de 
um milhão e duzentos. 

“Queremos promover a cadeia de 
comércio regional e africano e dinami-
zar as trocas comerciais. Queremos ser 
modelos na aplicação do investimen-
to em África”, afirmou. 

O Presidente da República anotou 
ainda que desde a independência 
nacional, é a primeira vez que se aloca 
10 porcento do Orçamento do Estado 
para a agricultura, acompanhada pela 
criação de zonas francas assim como 
pela introdução de incentivos fiscais 
para investidores na área. 

O Presidente da República agra-
deceu ainda o Development Finance 
Corporation pelo trabalho desenvolvi-
do em Moçambique, nos sectores de 
gás, energia e financiamento de pro-
jectos sócio-económicos.

De referir que o Development 
Finance Corporation já investiu em 
Moçambique um total de 1.7 biliões 
de dólares norte-americanos nas áreas 
de gás e geração de electricidade a 
partir do gás natural. (Redacção)

de gás estão já em acção, só que ainda 
não estão a produzir receitas para o 
país, mas ao ser produzidas, essas re-

Na sua intervenção, o Chefe do Es-
tado afirmou que os recursos prove-
nientes da exploração do gás natural, 
serão investidos noutros sectores pri-
oritários, sobretudo na agricultura que 
deve ser a maior fonte de subsistência, 
apontando o exemplo do lançamento 
do SUSTENTA, que tem como pilares 
essenciais a aposta na investigação, 
provisão de insumos para se produzir 
durante todo o ano, melhoramento da 
comercialização agrícola e incentivo 
do processamento dos produtos no 
país, acções que irão criar 200 mil em-
pregos directos, e mais de um milhão 
de autoemprego.

“Queremos com o investimento 
na agricultura criar oportunidades 
para mais 200 mil empregos e mais 
de um milhão de auto-emprego dos 
moçambicanos, com destaque para 
o empoderamento da mulher e dos 
jovens, o que vai nos permitir alimen-

- Destaca Presidente da República, Filipe Nyusi na conferência Virtual “Investindo no Futuro de África”

- O mesmo continua impune e a trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido

Filipe Nyusi, Presidente da República no encontro virtual sobre inestimento em África

Teodoro Muidumbe, secretário-geral do SNPM

DESTAQUE

Um dos estabelecimentos comerciais do empresário assassinado
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Novas revelações sobre o vídeo-
crime, divulgado nas redes soci-
ais, sobre a violação de menor de 
13 anos de idade, cujos suspeitos 
viriam a ser detidos, após a con-
firmação do facto pela Procura-
doria-Geral da República (PGR), 
desmentem a primeira versão, de 
a criança ter sido abusada sexu-
almente. No entanto, no lugar de 
abuso, como se procura dar a en-
tender, novas revelações feitas ao 
Público, fazem crer que esta terá 
mantido relações sexuais com o 
namorado, após uma sessão de 
bebedeira com amigos, numa das 
casas de pasto, algures na Mach-
ava, um bairro eminentemente 
residencial na província de Ma-
puto onde, um dos amigos, sem 
que ninguém o visse, foi fazendo 
os vídeos divulgados nas redes 
sociais, enquanto decorria o acto 
sexual.

É chegado o momento de os 
jovens moçambicanos, sem dis-
tinção da origem étnica, tribal, 
racial, religiosa e cor partidária, 
envolverem-se activamente na 
luta contra o terrorismo que af-
ecta a província de Cabo Delgado 
e na luta contra os ataques arma-
dos protagonizados pela Junta 
Militar da Renamo, nas províncias 
de Manica e Sofala. Para o efeito, 
o Presidente da Fundação Ngun-
gunhane e membro sénior do 
Partido Frelimo, Joel Nhumaio, 
afirma que, no mundo contem-
porâneo, a luta contra qualquer 
tipo de invasão territorial, mesmo 
em conflitos internos, o uso das 
tecnologias de informação e co-
municação assume um papel de 
relevo na manobra militar, por 
isso, convida a jovens moçambi-
canos, primeiro, a unirem-se em 
torno da agenda do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, que se re-
sume no combate cerado contra 
o terrorismo no norte do país, os 
ataques armados na região centro 
e, segundo, a juntar-se aos esfor-
ços das Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS), dando informações, 
através de uso positivo das TICs, 
sobre a posição e a movimenta-
ção dos terroristas, bem como, na 
disseminação de mensagem de 
desencorajamento de boatos e da 
desinformação sobre a explora-
ção dos recursos naturais.   

Abuso de sexo ou sexo consentido?
Reivindica-se activismo juvenil 

na luta contra terrorismo

de familiares da vítima e dos órgãos 
de comunicação social, de um caso de 
violação de uma menor de 13 anos de 
idade, ocorrido no Bairro da Machava, 
na Matola, no dia 12 de Setembro.

Realizadas diligências preliminares, 
no dia 01 de Outubro corrente, foi pro-
movida a validação e manutenção da 
prisão dos arguidos, nomeadamente, 
Idílio José Moreira, Jusidino Leonardo 
Chambisse, Shelton Vanildo Arlindo 
Cumbe, Edmilson dos Santos, Leia An-
tónio Cumbane, Claudio Júlio Mateus 
e Charles Mauaie, por suspeita de práti-
ca de crimes legais, acima indicados.

Refira-se que, o processo em alusão, 
devido a sua natureza, corre termos 
na Procuradoria Provincial de Maputo, 
em detrimento da Procuradoria do 
Distrito da Matola, sob o número no 
786/1001/P/20, elucidando a PGR que, 
o mesmo está na fase de instrução 
preparatória, de modo a que se es-
clareçam os factos e se responsabili-
zem os implicados. Paralelamente a 
este processo, os órgãos de comuni-
cação estão a fazer o seu papel, repor-
tando qualquer incidente relacionado 
com este assunto, numa singela con-
tribuição para que a justiça seja justa 
no tratamento desta matéria. É desta 

Ainda na sua abordagem sobre o 
papel da juventude na promoção do 
desenvolvimento e na protecção da 
soberania nacional, o Presidente da 
Fundação Ngungunhane, justifica a 
imperiosidade dos jovens usar as tec-
nologias, para aproveitando-se da sua 
fácil inserção nas comunidades, poder 
vigiar os movimentos diários dos 
membros do grupo terroristas, saber 
com quem se relaciona, onde corta 
cabelo, come e bebe.

“É que, não se compreende por 
que é que os jovens de 25 de Setem-
bro, sem acesso á armas modernas, 
tecnologias e conhecimento cientí-
fico, foram capazes, através da união e 
coesão de libertar a terra e o homem 
do domínio colonial português, por 
que, hoje, não estamos a conseguir 
vencer em Cabo Delgado”, questiona-
se Joel Nhumaio. 

Para o entrevistado, não faz sentido 
que Moçambique, 45 anos depois da 
independência, volte a sofrer agressão 
externa que se manifesta em acções 
terroristas que se verificam nos dis-
tritos costeiros da província de Cabo 
Delgado. 

Por isso, afirma o representante da 
Fundação Ngungunhane, os jovens 
têm nesta fase histórica do país um 
papel fundamental a desempenhar. 
“Os jovens não devem aceitar esta 
agressão externa, devem mostrar sua 
irreverência, dizendo não ao terror-
ismo em Moçambique”, disse.

feita que o Público traz nesta edição 
novas revelações que, a prior, colocam 
em xeque a teoria de violação sexual.

OS CONTORNOS DO CASO

Os contornos do mediatizado caso 
de violação de menor de 13 anos de 
idade, na Machava, província de Ma-

Sublinha que “Se os jovens não as-
sumirem agora o seu protagonismo 
na contra o terrorismo, Moçambique 
poderá ser como a Líbia que, em 2011 
enfrentou uma onda de revolta popu-
lar, que culminou com o fim do regime 
de Muammar Kadhafi, que estava no 
poder há quase 42 anos”.

Nessas manifestações, as cidades 
de Benghazi, Tobruk e Derna, foram 
tomadas por oposicionistas. Mas ci-
dades mais próximas à capital Trípoli, 
como Minsratah e Zawiya também 
ficaram sob controlo dos rebeldes. O 
comando ficou na mão de "conselhos 
populares" que foram se formando ao 
longo dos dias e depois se uniram em 
torno do Conselho Popular Líbio, com 
sede em Benghazi, no leste, epicentro 
dos protestos.

Na altura dos protestos que depois 
deram em guerra civil que perdura até 
hoje, a Líbia tinha uma economia mais 
estável da África, com investidores es-
trangeiros e grandes petroleiras, como 
a BP e a Exxon Mobil presentes. 

Em 2010, segundo o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), a Líbia cresceu 
10,6% ano e a previsão para 2011, ano 
que eclodiu a invasão, foi de crescer 
cerca de 6,2%. Por isso, de acordo com 
Joel Nhumaio, tal como justificaram 
na Líbia, hoje, as mesmas forças exter-
nas que tentam a todo custo colocar 
o povo contra seu Governo, tentam 
fazer passar a mensagem de que 
uma das principais razões por trás das 

puto, têm início num sábado, 12 de 
Setembro último, quando no princípio 
da noite do mesmo dia, um grupo de 
jovens, que se acredita, vizinhos, encon-
tra-se numa das casas de pasto, base-
ada na zona. O meeting, ao que tudo 
indica, tinha como objecto a diversão, 
como sempre o grupo o fazia, na com-
panhia de uma cerveja, tratando-se de 
um fim-de-semana. 

No grupo, como disseram ao Pú-
blico fontes próximas do processo, es-
tava uma menina dos seus 13 anos de 
idade que, mais tarde, viria a ser dada 
como tendo sofrido abuso sexual, 
supostamente, perpetrado por um 
grupo de quatro jovens, entre os quais, 
um agente do Serviço Nacional de In-
vestigação Criminal (SERNIC).

Revestidas de anonimato, ao Público, 
as fontes em alusão disseram igualmente 
que, entre os quatro jovens, um era namo-
rado da suposta vítima, acrescentando 
que, depois de “muitos goles” de cerveja, 
todos ficaram embriagados, tendo um 
dos elementos do grupo sugerido que 
fossem à casa dele, na Machava, para des-
cansar, ao que todos anuíram. 

Refira-se que é lá na residência deste 
jovem que disponibilizou a sua casa 
para o repouso dos seus amigos, onde 

acções terroristas que que se verificam 
em Cabo Delgado é a riqueza supos-
tamente proveniente da exploração 
dos recursos naturais que não está a 
chegar à população. 

“Mas todos sabemos que isso não é 
verdade, porque os recursos naturais 
existentes em Cabo Delgado, princi-
palmente os hidrocarbonetos, a sua 
exploração ainda não começou a pro-
duzir riqueza porque s sua exploração 
não começou ainda”, explicou o mem-
bro sénior da Frelimo.

Dai que, este chamamento de jo-
vens à luta contra o terrorismo, obser-
va, é crucial na agenda do Presidente 
Nyusi, de vencer o terrorismo e abrir 
caminhos para que os moçambicanos 
e a população de Cabo Delgado, em 
particular, possa usufruir da paz e dos 
benefícios da exploração dos recursos 
naturais.

Refira-se que o executivo de Filipe 
Nyusi criou recentemente a Agência 
de Desenvolvimento Integrado do 
Norte (ADIN), uma instituição pública 
com o objectivo de aproveitar as po-
tencialidades e os recursos naturais ex-
istentes para promover o desenvolvi-
mento integrado das províncias da 
região norte do país, nomeadamente, 
Cabo Delgado, Niassa e Nampula.

INCENTIVO AOS JOVENS

O incentivo aos jovens que se en-
contram em frente do teatro operacio-

tudo aconteceu.
Na verdade, segundo mesmas fon-

tes, a cópula não foi colectiva, como se 
pretende dar a entender, avançando 
que a menina apenas manteve rela-
ções sexuais com o seu namorado. 
Entretanto, “sem que ninguém o visse, 
um dos amigos, por sinal, de má-fé, foi 
fazendo os vídeos, enquanto decorria 
o acto sexual”, segredaram ao Público 
fontes acima referenciadas.

O mesmo filmador, acrescentam, 
em clara demonstração da sua parte 
maldosa, depois de fazer os seus 
vídeos, espalhou-os nas redes sociais, 
estimulando um sério debate que, 
culminaria com a detenção de, pelo 
menos, três dos quatro acusados de 
prática dos tipos legais de crime de vi-
olação; ministração de substância no-
civas à saúde; corrupção de menores; 
utilização de menores na pornografia.

As fontes, numa outra variante, 
afirmam que, o porte físico da me-
nina tida como violada sexualmente, 
não aparenta ser de uma pessoa que 
tenha 13 anos de idade.

Ao Jornal, as fontes reconhecem 
haver crime nesta matéria, mas os 
fundamentos que estão a ser ventila-
dos para o sustento da acusação não 
têm legitimidade, porque o crime de 
violação de que se fala no processo e 
em diversos corredores, em nenhum 
momento teve lugar. Aliás, afirmam 
que, não só não teve lugar o crime de 
violação sexual, como também não 
chegou de se registar a “ministração 
de substância nocivas à saúde”, avan-
çando que, o acto sexual foi consen-
tido entre as partes, visto estes serem 
namorados), após sessão de bebedei-
ra, na Machava. 

No entanto, durante o acto sexual, 
apontam os informadores, o que pode 
ser tomado como crime, é a produção 
indevida de vídeos registando o mo-
mento que, mais tarde, viriam a ser espal-
hados nas redes sociais, estimulando-se 
o debate que culminaria com a deten-
ção do grupo, acusado de cometimento 
de crimes supostamente legais. 

nal norte e centro, deve ser outro foco 
do país, segundo ainda Joel Nhumaio, 
que apela a todos os jovens moçambi-
canos a se juntarem às FDS. “Devemos 
apoiar e seguir os exemplos destes 
jovens que mesmo sem água, comida 
ou outros víveres, incluindo famílias 
que deixaram para trás, estão neste 
momento a enfrentar os terroristas em 
defesa da soberania nacional”, sugeriu.

Os jovens têm a responsabilidade de 
esclarecer aos muitos moçambicanos 
que, as informações divulgadas por al-
guns círculos de opinião, de que o gás 
e o petróleo não estão a beneficiar os 
moçambicanos, são inteiramente falsas. 

Até ao momento, fora do gás de 
Temane, os recursos naturais ainda 
não estão a produzir riqueza porque 
a fase de exploração não começou 
ainda. Dai que, a fonte aconselha aos 
moçambicanos a não se deixarem en-
ganar e vender a Nação com base em 
falsas informações, intrigas e fofocas.

Nhumaio aponta como único 
caminho para alcançar-se este de-
siderato, a união e a coesão entre os 
moçambicanos. 

Destaca ainda que, neste momen-
to, o mais importante, é a lavagem 
de cérebro de todos jovens e dos 
moçambicanos em geral, da necessi-
dade de encontrar a luz para os prob-
lemas que afectam o país.

O OBREIRO DA ESTABILIDADE

Na mesma entrevista que con-
cedeu ao PÚBLICO, Nhumaio fez 
saber que Filipe Nyusi, Presidente da 
República, é o obreiro da estabilidade 
e melhor exemplo que merece ter 
seguidores não só em Moçambique, 
mas pelo mundo todo.

“Sem igual na história recente da de-
mocracia moçambicana, o Presidente 
da República tem estado a abandonar 
o conforto do seu gabinete de trabalho 
em Maputo e deslocar-se às matas de 
Gorongosa, sedes distritais e capitais 
provinciais à busca de soluções para 
a estabilidade do país, tendo já relan-
çado o processo de Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegração (DDR), 
que até meados de 2021 levará a pou-
cos mais de cinco mil guerrilheiros da 
Renamo à vida civil”, frisou.

Para o Presidente da Fundação 
Ngungunhane, o compromisso pelo 
bem-estar dos moçambicanos, prin-
cipalmente com o desenvolvimento 
sustentável do país, tem-se revelado 
igualmente a cada que dia passa e su-
perado expectativas de muitos todos.

O exemplo elucidativo, segundo 
Joel Nhumaio, é a distinção de figura 
do ano de África 2020, que o Presi-
dente Nyusi recebeu da AFRICA Oil & 
Power, um prémio concedido a per-
sonalidades excepcionais que demon-
stram uma verdadeira capacidade de 
liderança e de pensamento inovador, 
ao guiarem os seus países para a van-
guarda do sector de energia global.

Por isso, “não há dúvidas que, o Pres-
idente Nyusi, é um verdadeiro obreiro 
de estabilidade e de desenvolvimento 
sustentável de Moçambique”, realçou 
Nhumaio.

- Novas revelações desmentem a teoria de “abuso sexual” da menor e avançam que esta terá mantido relações sexuais com o namorado, após uma sessão de bebedeira, na Machava 
- Dizem ainda que, o porte físico da menina tida como violada sexualmente, não parece ser de alguém que tenha 13 anos de idade, aparentando ter uma idade superior a esta - “Se os jovens não assumirem agora o seu protagonismo na contra o terrorismo, Moçambique poderá ser como a Líbia que, em 

2011 enfrentou uma onda de revolta popular, que culminou com o fim do regime de Muammar Kadhafi, que estava no poder 
há quase 42 anos” - Joel Nhumaio, Presidente da Fundação Ngungunhane

Violação de menor, na Machava, ainda no adro 

MIGUEL MUNGUAMBE                                                              
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Na verdade, o caso que está a gerar 
um grande pandemónio e indignação 
em Moçambique, tem o outro lado de 
verdade que, pela sua qualidade, pode 
anular todos os fundamentos da versão 
que levou os suspeitos aos calabouços. 
De facto, contra os suspeitos, havia 
razões suficientes para a validação e ma-
nutenção da prisão, porque os mesmos 
estavam e continuam a ser acusados 
de prática dos tipos legais de crime de 
violação; ministração de substância no-
civas à saúde; corrupção de menores; 
utilização de menores na pornografia.

O suposto crime legal, quando foi 
divulgado a partir das redes sociais, 
gerou muitos alaridos, com diversos 
actores sociais, o caso do Centro de in-
tegridade Pública (CIP), a endurecerem 
o apelo para que a justiça fosse feita. À 
luz deste pressuposto, a reposta não de-
morou, tendo a Procuradoria-Geral da 
República (PGR), através de uma nota 
de imprensa, anunciado a instauração 
de um processo-crime na Procuradoria 
Provincial de Maputo, depois de tomar 
conhecimento, através da denúncia 

ANSELMO SENGO                                                          
Foto: Sansão Mazive                                             

Para Joel Nhumaio, que falou de-
pois de ministrar uma formação aos 
jovens da Frelimo dos diferentes dis-
tritos Municipais da cidade de Maputo 
sobre o seu papel na promoção do 
desenvolvimento e da segurança da 
soberania, fez saber que este é o mo-
mento certo para este grupo etário 
da população moçambicana usar a 
sua vasta riqueza de conhecimentos, 
sobretudo, as tecnologias de comuni-
cação e informação para a segurança 
da soberania nacional e a criação de 
desenvolvimento nacional. 

“Todos sabemos que, os Jihadistas 
sempre usaram as tecnologias de co-
municação e informação para aliciar e 
recrutar jovens, incluindo mulheres. Vi-
mos isso um pouco por todo o mundo 
e a nossa realidade, não foge à regra”, 
referiu.

Por isso, acrescenta, para contrariar 
esta tendência, isto é, combater a 
acção dos terroristas que afectam os 
distritos costeiros de Cabo Delgado, 
destruindo infraestruturas públicas e 
privadas e ceifando vidas a cidadãos 
indefesos, e causando deslocados, a 
solução passa necessariamente da ex-
ploração positiva das TICs.

“Em Moçambique, a população 
jovem é maioritária da população, de-
tém um vasto conhecimento técnico-
científico e metodológico, incluindo o 
domínio das tecnologias de informa-
ção e comunicação. Por isso, o apelo 
que faço, é que os jovens, usem as 
tecnologias para alimentar as FDS so-
bre as posições e movimentação dos 
grupos terroristas e denunciar todas 
tentativas de aliciar ou recrutar jovens 
para ingressar nas fileiras dos jihadis-
tas”, disse Nyumaio.

Representantes da Sociedade Civil em protexto à violação da menor

Um dos supostos envolvidos

Joel Nhumaio, presidente da Fundação Ngungunhane

DESTAQUE DESTAQUE
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Existem muitas acções 
planificadas e outras em 
curso no nosso país mas 
que nem sempre se tra-
duzem no desenvolvim-
ento económico ou que 
criam o bem-estar social. 
Falamos daquelas que 
tem a ver com a despesa 
em bens que não pro-
duzem valor, tais são os 
casos de viaturas para 
dirigentes e imoveis que 
são construídos..............

O Estado, certamente 
que se beneficiaria na 
medida em que a base 
tributaria se alargaria via 
taxas mais suaves e tal 
permitiria a arrecadação 
fiscal concernente. Dirão 
os mais entendidos que 
os particulares não po-
dem ter muito dinheiro 
nas suas mãos porque 
isso pode gerar inflação. 
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Sapiência

Política Económica e Desenvolvimento

Enterre-se já a proposta absurda da StayAway Covid

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

As proposições da economia posi-
tiva não perdem importância quando 
consideramos a política económica e 
normativa como factor importante 
na dinamização de desenvolvimento 
de qualquer economia. Vale dizer 
que a economia política e norma-
tiva é a arte da economia política e 
do desenvolvimento e na verdade é 
indispensável, tanto para a focaliza-
ção racional de medidas específicas, 
como para a avaliação das implica-
ções das grandes questões políticas 
que um país tem na sua agenda de 
desenvolvimento económico e so-
cial. Quando interpretamos os planos 
e politicas económicas vigentes no 
país, deparamos com o dilema de sa-
ber o que estamos a fazer, para onde 
caminhamos e o que pretendemos 
atingir com vista a desenvolvermos 
cada vez mais o nosso Pais, rumo 
ao bem-estar social. Existem muitas 
acções planificadas e outras em curso 
no nosso país mas que nem sempre 
se traduzem no desenvolvimento 
económico ou que criam o bem-es-
tar social. Falamos daquelas que tem 
a ver com a despesa em bens que 
não produzem valor, tais são os casos 
de viaturas para dirigentes e imoveis 
que são construídos para acomo-
dar um e outro dirigente quando e’ 
nomeado. Algumas são realizadas 
tendo em conta a ocasião e outras 
forçadas por factores exógenos. In-
dependentemente das posições de 
política económica que o Governo 
possa pretender justificar a sua re-
alização, são, todavia, insuficientes 
para a orientação de uma política 
económica concertada e que tragam 
resultados que interessam a socie-

MANUEL DE CARVALHO

Não há, por isso, alternativa: enterre-
se já essa proposta insensata. Quanto 
mais não seja, porque está a destruir o 
lado bom da aplicação e a impedir que 
a sociedade portuguesa se concentre 
no essencial.

Só um governo desorientado por 
um forte abanão poderia cometer o 
erro que o Governo de António Costa 

dade. As medidas específicas e a ori-
entação geral da política económica 
valem por serem meritórias e oportu-
nas conforme seus efeitos e impacto 
social, e não apenas segundo suas 
conformidades com aspectos que 
preocupam mais directamente os 
interesses políticos ou de um grupo 
de uma classe dominante. Que re-
sultados, afinal, apresentam a nossa 
política económica? Sob um ponto 
de vista fundamental, a avaliação da 
política económica actual é profun-
damente influenciada pelas posições 
políticas e por julgamento de valores 
e, mais especialmente, pela opinião 
de cada um sobre o tipo de activi-
dade que deve merecer atenção pelo 
ganho que o mesmo proporciona. 
Essas considerações, porém, não 
influenciam com o mesmo peso o 
juízo sobre todas as medidas políti-
cas que poderiam dinamizar a vida 

cometeu ao querer impor por força da 
lei e da vigilância policial a instalação 
de uma aplicação informática. A ideia 
peregrina é tão absurda que está con-
denada a perecer pelas suas próprias 
fragilidades, não apenas porque viola as 
mais elementares liberdades pessoais, 
como o seu alcance é inútil e a sua ex-
equibilidade nula – uma “maluqueira”, 
como aqui escrevemos. Querer gastar 
tempo no Parlamento com um nado-
morto é, por isso, puro desperdício; ad-
mitir como possível que a proposta do 
Governo passe, um perfeito pesadelo. 
Mate-se a coisa, pronto.

Ao contrário de um certo 
tremendismo que se vai instalando 
que ora ataca os poderes públicos 

O transporte semicolectivos de 
passageiros de, e para os diver-
sos pontos das principais cidades 
moçambicanas, com destaque para 
as cidades de Maputo e Matola, é 
um problema extremamente com-
plicado que, apesar de já possuir 
barbas brancas, é um assunto, cuja 
solução ainda não se vislumbra. O 
cenário – que se diga, penalizante 
– agravou-se em weste ano, em 
decorrência da Covid-19, que ditou 
algumas limitações dos passageiros 
aos transportadores. É que, no lugar 
da lotação dos transportes, em re-
sposta à prevenção da doença, há 
que respeitar o distanciamento físi-

co, o que veio a reduzir o número de 
pessoas por transportar, numa altura 
em que, por causa do crescimento 
demográ� co, nos principais centros 
urbanos, a procura dos transportes 
cresceu de forma expressiva.

No desenvolvimento do País, o 
sector de transportes contribui com 
cerca de 10% no Produto Interno 
Bruto (pib), o que lhe confere a ter-
ceira posição nos sectores de econo-
mia que directamente galvanizam o 
crescimento económico. Contudo, 
se considerarmos que essa contri-
buição resulta dos dividendos que 
advêm dos passageiros semicolecti-
vos, é importante que que se encon-

O Canhão

O preço de amantismo

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

“Quem semeia vento colhe tem-
pestade”, diz o velho ditado. Dentro 
do sistema, quer familiar, quer orga-
nizacional, existe a necessidade de 
compensação entre perdas e ganhos, 
entre dar e receber. É um sentido forte 
de equilíbrio que ocorre nos níveis 
conscientes e inconscientes. Não de-
vemos desejar o mal às pessoas, pois 
podemos receber de volta, de uma 
forma ou de outra, alguma reacção 
contrária. 

Mesmo quando nada recebe, fica 
sempre com a amargura de ter mer-
gulhado em águas sujas e correntes 
tortuosas. O melhor ensinamento 
que aprendi sobre este assunto, foi de 
Mahatma Gandhi, o grande activista 
indiano, que dizia que o princípio do 
“olho por olho” faria um mundo todo 
cego. Mas sei que é difícil livrar-se de 
ensinamentos tão antigos que têm 
origem nos primeiros sistemas sociais, 
onde a noção de justiça era a retalia-
ção. Este princípio de que o outro deve 
pagar pelo que fez e a punição deve 
ser proporcional ao mal causado, aca-
bou por virar o “olho por olho” e “dente 

por dente”.
Este artigo que, agora, o caro leitor 

está a consumir, vem à luz de traição. 
A traição é uma doença, particular-
mente quando entra numa casa se 
transforma num veneno mortífero e a 
sua vítima é sempre o homem, apesar 
desta teoria ser um assunto consid-
erado tabu. 

Existem amigos de boa-fé que não 
gostam de ver seus amigos mergul-
hados na traição e, muito menos, no 
barulho por estarem a trair ou a serem 
traídos, mesmo que se saiba que há 
“pulga por trás da orelha”.

Quando um amigo diz-te para fi-
cares atento, é porque viu algo não 
abonatório, ou seja, viu a tua mulher 
com um outro homem. Com isso, 
quero dizer que, há homens que 
quando descobrem a mulher com 
um outro homem preferem também 
trair as esposas como forma de retri-
buir ou retaliar pela mesma moeda e 
vice-versa. Este tipo de retribuição, não 
ajuda em nada, muito pelo contrário, 
produz ódio e reduz a confiança para 
a vingança, o que pode levar o casal à 
separação. 

Já vivi um cenário idêntico de um 
amigo, cuja esposa amantizava com 
um fulano e o namoro era feito em 
lugares abertos. Paravam na zona da 
praia, compravam comida, trocavam 
beijos e depois faziam mais coisas den-
tro do carro em plena luz do dia. Na 
verdade, o meu amigo não tinha ainda 
descoberto, o pior de tudo é que mais 
tarde descobriu e veio a saber que a 
filha que tinha com a esposa não era 

dele, na verdade era do seu amante. 
Foi uma grande decepção desse 
amigo e acabou por pedir transferên-
cia para Beira na empresa Geologia e 
Minas, onde anos depois acabaria por 
perder a vida. Sua alma que descanse 
em paz! 

Acima de tudo, vou aqui descrever 
a teoria de Félix Mezé, sociólogo 
brasileiro que diz que a traição não 
deixa de ser uma mancha numa rela-
ção. "Os contornos e efeitos psicológi-
cos deste mal são os mesmos para os 
homens e as mulheres. Para o caso de 
trabalhadores, estes têm sinais fortes 
e diminuem o rendimento, muitos fi-
cam com níveis de stress elevado que 
acaba em vícios como o álcool, tabaco 
e drogas. Para os homens a traição 
está ligada à noção de poder, especial-
mente para aqueles que melhoram o 
nível de vida e pensam que têm que 
recuperar o tempo perdido esban-
jando o dinheiro em muitas parceiras. 
Já as mulheres, traem porque querem 
retribuir pela mesma moeda o que o 
parceiro fez ou mesmo porque sen-
tem-se insatisfeitas sexualmente ou 
em termos de afecto.

Nos casos mais complicados, o 
psicólogo destaca que trair o parceiro 
pode tornar-se um vício e a pessoa 
que busca outro não consegue expli-
car porquê que teve uma relação ex-
traconjugal. É difícil esquecer um caso 
de traição porque deixa sempre uma 
mancha na relação, mas é possível re-
construir a relação e viver feliz”, realçou 
o psicólogo.

 Até lá se Deus Quiser.

tre resposta para o problema, por o 
contributo destes ser importante á 
economia nacional.

O sistema de transportes constitui 
um factor determinante da coesão 
social e territorial, e da competitivi-
dade económica do País. Para que 
o sistema desempenhe o seu papel 
deve se dar atenção especial à mel-
horia das infraestruturas ao nível 
nacional, tendo em conta as neces-
sidades de equidade e solidariedade 
de todos os cidadãos na garantia da 
sua mobilidade e dos seus bens. 

O uso e� ciente de um sistema 
de transportes pressupõe a existên-
cia de uma rede de subsistemas de 

transportes rodoviários, ferroviários, 
aéreos e marítimos que funcio-
nem de forma interligada, onde as 
ligações entre os subsistemas con-
stituem nós logísticos operacionais 
e e� cientes quer para carga, quer 
para passageiros. Isto racionaliza os 
custos, aumenta a acessibilidade e 
amplia as opções dos cidadãos e dos 
investidores em geral. A dependên-
cia numa única forma de energia 
mostrou e provou a sua fragilidade e 
a sua vulnerabilidade. Daí que na es-
colha dos meios de transporte e das 
infraestruturas relacionadas deve se 
ter em conta a necessidade de uso 
de diferentes fontes de energia, com 
incidência para aquelas que se mos-
trem renováveis ou sustentáveis.

A implantação das infraestruturas 
rodoviárias deve obedecer à neces-
sidade de ancorar o desenvolvim-
ento económico dos distritos do 
Pais, dando primazia aqueles que 
tem potencial económico dormente 
e obedecendo ao princípio da com-
plementaridade com as vias maríti-
mas, ferroviárias e aéreas. Mas antes 
de agente falar deste ponto, seria 
crucial que se resolvesse o problema 
dos transportes públicos de pas-
sageiros, por estar a afectar o tecido 
social e económicos, com muitos ci-

dadãos que mal conseguem chegar 
à casa ao posto de trabalho, devido 
ao problema dos transportes. É 
que, nas paragens, incluindo ter-
minais rodoviários, parece já estar 
criada a cultura de os cobradores 
dos “chapas” não levarem os pas-
sageiros, por mera questão de o 
destino � nal dos mesmos ser distan-
tes. Para ser mais explícito, vale dizer 
que os cobradores têm perguntado 
aos passageiros acerca dos seus 
destinos, como fundamento para 
não os levar, caso o destino seja dis-
tante. Isso, acaba contribuindo para 
as enchentes que se registam nas 
paragens e nas terminais, para além 
de que, os passageiros posicionados 
nas terminais têm sidos obrigados 
a fazer ligações, para acederem ao 
transporte semicolectivos de pas-
sageiros.

Entretanto, este cenário, embora 
não medido, gera um impacto 
devastador para o passageiro, que 
chaga a gastar mais do que previa 
em transporte, o que consequent-
emente, cria um dé� ce para o seu 
bolso, já per si, descapitalizado, sen-
do por isso recomendável que as 
inspecções funcionem, em defesa 
do cidadão que, também, integra o 
sector de produção nacional.

empresarial e emprestar uma maior 
dinâmica da atividade dos agentes 
económicos rumo ao desenvolvim-
ento económico do país. A falta de 
uma política monetária e a política 
fiscal bem concertada, constitui as-
pecto de fundo a ter em conta se 
pretendemos dinamizar a economia 
nacional. Estamos a dizer que o din-
heiro e o fisco devem merecer con-
sideração especial para não serem 
usados de forma a sufocar os agen-
tes económicos. Devem ser flexibi-
lizados como forma de impulsionar 
a actividade económica. Isto poderá, 
significativamente, fazer com que a 
circulação monetária seja mais fluida 
e forte e tenhamos a riqueza a circular 
por mais agentes económicos. Muita 
gente pagaria impostos cuja receita 
o Estado ambiciona. O Estado, certa-
mente que se beneficiaria na medida 
em que a base tributaria se alargaria 
via taxas mais suaves e tal permitiria 
a arrecadação fiscal concernente. 
Dirão os mais entendidos que os 
particulares não podem ter muito 
dinheiro nas suas mãos porque isso 
pode gerar inflação. Ora, essa! Este é 
o velho problema que gera descon-
forto e conflitos económicos e sociais, 
pois, enquanto o rendimento estiver 
concentrado cada vez mais no Estado 
e não nos particulares continuaremos 
a ter os mesmos problemas que são 
gerados pela pobreza. Os agentes 
económicos é que desenvolvem a 
actividade económica e geram renda 
o que permite que o Estado se aprop-
rie de uma parte para realizar as suas 
necessidades. Não pode ser o Estado 
a ficar com quase ou mesmo todo o 
rendimento e os agentes económi-
cos sentirem-se apertados. É, pois, ne-
cessário apelar para posições políticas 
e pontos de vista mais abrangentes 
quando se fala da política económica 
concertada cujo impacto se pode-
ria observar em pouco tempo na 
vida económica e social e no desen-

por actuar, como o faz por não actuar, 
o primeiro-ministro esteve bem ao 
pretender “abanar” a sociedade por-
tuguesa face ao aumento dramático 
das infecções. Um país que em me-
nos de uma semana passa de mil 
casos diários para mais de dois mil 
encontra-se numa situação “grave”, 
como referiu António Costa. E, se as-
sim é, é dever do Governo dramatizar 
para tentar afastar os cidadãos da 
fadiga, do torpor e da facilidade que, 
naturalmente, se instalaram após tan-
tos meses de covid-19. E, mais do que 
alertas, espera-se que um governo at-
ento tome medidas para dar coerên-
cia à situação de calamidade em que 
o país se encontra.

volvimento económico do país. O 
Estado moçambicano não pode falar 
de política económica sem aplicar 
na prática medidas concertadas de 
redução de taxas de juros nos financia-
mentos bancários, aliviar as medidas 
de política monetária, de circulação 
monetária entre outras para que a 
actividade económica flua e se evite o 
aperto dos agentes económicos com 
medidas fiscais punitivas e taxas de ju-
ros proibitivas. As actuais taxas de IVA, 
de IRPC e IRPS não estimulam a ge-
ração e utilização do rendimento por 
parte dos agentes económicos. Taxas 
elevadas estimulam a fuga ao fisco. 
“Para se caçar um pássaro coloca-se o 
milho e vários pássaros irão se aproxi-
mar e assim será possível apanhá-los 
até de forma selectiva”. O Estado deve 
colocar meios à disposição dos agen-
tes económicos. Esses meios são co-
locados na política económica – com 

É aqui que convém discutir até 
onde pode ir o Governo nessa natural 
missão de avisar, prevenir e até coa-
gir ante comportamentos de risco. 
Podemos considerar que a imposição 
das máscaras é um exagero ou que a 
proibição de concentrações de mais 
de cinco pessoas uma alucinação. 
Mas não é sério considerar errado 
que o Governo (vejam-se os casos Eu-
ropa fora) decida agir, quando os con-
tágios crescem exponencialmente. 
Desde que, claro está, haja propor-
cionalidade e legalidade nas medidas 
adoptadas.

Chegamos então ao absurdo da 
StayAway Covid. Como seria de es-
perar, o grau de intrusão associado à 

realce para a política monetária e fiscal. 
Analisados estes assuntos, poder-se-ia 
denominá-los e tratá-los mais apropri-
adamente, como dilemas da política 
económica e questões políticas que 
interferem no desenvolvimento so-
cioeconómico do País. Isso, porque, 
ainda que os resultados das diferentes 
orientações políticas económicas que 
são aplicadas hoje pelo Governo se 
considerem de fácil previsão, a escolha 
da melhor entre várias alternativas 
não poderia ser estabelecida sem am-
biguidade, uma vez que os defensores 
de tais políticas certamente e como é 
lógico, não concordam entre si sobre a 
importância a ser dada aos diferentes 
resultados económicos esperados. 
Aliás, nem sempre se podem prever 
com clareza os resultados, mas tentar 
aplicar uma política que apresente al-
gum resultado satisfatório é possível, 
necessitando somente de coragem. 
O Governo tem dirigentes com capa-
cidade técnica e cientifica para pensar 
sobre políticas económicas aplicáveis 
e de impacto social notável. Pena não 
exteriorizarem os conhecimentos 
técnicos e científicos que possuem. 
Porquê? O conflito entre as vantagens 
e desvantagens de se ser rico e/ou po-
bre no nosso país, depende das dife-
rentes orientações e de pensamento 
de como agir em matéria de política 
económica baseado em julgamentos 
objectivos e subjectivos, em conhe-
cimentos da análise económica e na 
avaliação das possibilidades políticas 
e administrativas existentes nas cir-
cunstâncias específicas em que cada 
agente económica opera. Criar riqueza 
no país e’ possível. Tudo depende da 
vontade politicar. Devemos desenhar 
a nossa própria política económica 
baseada numa realidade em que é 
preciso criar condições para que todos 
possamos gerar um rendimento e de-
ixarmos de choramingar e reclamar 
porque uns tem mais, outros tem me-
nos e alguns não tem nada.

imposição do seu uso legitima os re-
ceios de que está a germinar uma cul-
tura de controlo de direitos individ-
uais inaceitáveis. A ideia de permitir 
à polícia que consulte os nossos tele-
fones, verifique as nossas aplicações e 
nos multe pela falta de uma é digna 
do terror soviético. Não perceber isso 
à partida só se compreende pelo 
desatino, pela fadiga ou pela desori-
entação. Não há, por isso, alternativa: 
enterre-se já essa proposta insensata. 
Quanto mais não seja, porque está a 
destruir o lado bom da aplicação e a 
impedir que a sociedade portuguesa 
se concentre no essencial. Há por aí 
um vírus à solta que todos temos o 
dever de combater.
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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

A Presidente da Autoridade Tribu-
tária de Moçambique (AT), Amélia 
Muendane, afirma, na sua obra, 
inserida na primeira edição da 
“Colectâneas de Estudos Adua-
neiros e Tributários”, lançada Sex-
ta-feira, em Maputo, que o con-
trabando em Moçambique pode 
estar associada, por um lado, à 
penetração portuguesa e início da 
desapropriação da terra aos nati-
vos e, por outro, a ampla autono-
mia das companhias majestáticas, 
que pode ter aberto espaço para 
o comércio ilícito como via para 
contornar os direitos aduaneiros 
exigidos pela Coroa Portuguesa 
nas operações externas. A obra 
de Muandane considera também 
que a guerra de desestabilização 
verificada após à independência 
nacional pode ter contribuído 
para a prosperidade do negócio 
ilícito em Moçambique.

Insegura estimula contrabando do país

tar o volume de trabalhadores sem 
erviço nas minas da RSA, como forma 
de aumentar os rendimentos prove-
nientes das transferências da RSA para 
Moçambique, nos termos do contrato 
comercial firmado com o Governo sul-

africno, na época.
A 1ª Edição da “Colectâneas de Estu-

dos Aduaneiros e Tributários” considera 
que o movimento migratório incre-
mentou o fluxo de famílias com inter-
esse em estabelecer contractos com as 
empresas mineiras sul-africanas, facto 
que trouxe como consequências um 
elevado êxodo rural, em detrimento do 
desenvolvimento agrário e da explora-
ção das riquezas nacionais, bem como, 
a queda da capacidade produtiva na-
cional e a generalização da dependên-

cia de Moçambique das importações 
de produtos sul-africanos.

Observa ainda que os comerciantes 
de Lourenço Marques, mercê do movi-
mento migratório à favor do rand, viram 
os seus negócios enfraquecidos, tendo 

- Considera Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Amélia Muendane, na sua obra inserida na primeira edição da “Colectâneas de Estudos Aduaneiros e Tributários”, lançada última sexta-feira

ANSELMO SENGO                                                         
Fotos:   Sansão Mazive                                                      

A obra que sai sob a chancela do 
Centro de Estudos Aduaneiros e Tribu-
tários (CEAT), e com a apresentação 
de Jorge Ferrão, Reitor da UP-Maputo 
e apreciação de António Matabele, 
propõe-se a contribuir para um maior 
envolvimento de diversas forças socie-
dade, sobretudo a academia, na pes-
quisa de temas tributários e aduaneiros.

Depois de dissecar sobre o con-
trabando no quadro teórico concep-
tual; no perfil do contrabando em 
Moçambique e nas estimativas do 
peso económico do contrabando em 
Moçambique, Amélia Muendane con-
clui que a concorrência entre Portugal e 
a RSS nas importações de vinhos, pode, 
igualmente, ter sido outra vertente que 
estimulou o contrabando em Moçam-
bique.

Outro aspecto está associado ao 
modelo económico de desenvolvim-
ento de Moçambique e deriva do facto 
de este ter assumido o comércio e ser-
viços como principais fontes de riqueza, 
o que resultou na implantação de in-
fraestruturas portuárias para a maximi-
zação dos fluxos de mercadorias de e 
para o hinterland. 

A Presidente da AT constata tam-
bém no seu livro que resulta da tese 
Doutoramento em Estudos Estratégi-
cos Internacionais pela Faculdade de 
Economia e Ciências Económicas da 
Universidade do Rio Grande do Sul do 
Brasil, que a hegemonia económica da 
África de Sul transformou a região sul 
de Moçambique, sobretudo em Gaza 
e Inhambane, como fonte de mão-de-
obra, factor que constrangeu o desen-
volvimento económico desta região, 
aumentando a sua dependência das 
importações da RSA.

Refere ainda que a emigração para a 
“terra do rand” resultou na escassez da 
mão-de-obra em Moçambique, de-
rivada sobretudo da intensificação da 
procura por trabalho, visando aumen-

na sua maior parte declarado falência 
por falta de mão-de-obra, associado à 
concorrência desleal com a entrada dos 
produtos sul-africanos, muitas vezes, 
recorrendo a circuitos ilícitos.

Nesse contexto, a obra observa que 
Moçambique foi reconhecido inter-
nacionalmente no tráfico de marfim, 
ouro e pedras preciosas, explorados 
nos planaltos de Manica e em Niassa e, 
mais tarde, de oleaginosas na Zambézia 
e Inhambane.

Contudo, as receitas aduaneiras pro-

vindas da exportação desses recursos 
pouco serviram para a transformação 
económica de Moçambique, visto que 
os seus rendimentos eram transferidos 
para a Coroa. Este facto, lê-se no livro, 
deixa claro que o regime português 
estabeleceu um modelo de organiza-
ção aduaneira centrado no enriqueci-
mento da metrópole, não tendo sio 
para o desenvolvimento da colonia de 
Moçambique ou que visasse o com-
bate ao contrabando. 

A 1ª Edição da “Colectâneas de Estu-
dos Aduaneiros e Tributários” considera 
ainda que a guerra de desestabiliza-
ção verificada após à independência 
nacional pode ter contribuído para a 
prosperidade do negócio ilícito, assim 
como, as reformas aduaneiras que se 
seguiram à liberação económica, e que 
resultaram na criação da AT, trouxera, 
elementos novos na gestão do sistema 
tributário, cujos resultados, no curto pra-
zo, foram de melhoria de eficiência, cuja 
manutenção requer esforços adicionais 
devido aos constrangimentos que, en-
tretanto, tem surgido.

Além disso, segundo a obra, o mod-
elo herdado do sistema colonial de or-
ganização das Alfândegas em Moçam-
bique, apresenta algumas fragilidades 
em termos de capacidade de gestão 
das fronteiras. Por exemplo, a autora do 
livro aponta que, a elevada porosidade 
das fronteiras dificulta aos aduaneiros 
o controlo do contrabando e outras in-
fracções fiscais.

Observa, igualmente, que existe 
uma tendência de concentração de 

funcionários especializados na região 
sul, em detrimento do controlo das 
zonas de produção e ricas em recursos 
naturais, o que tem estimulado o con-
trabando nas exportações de ouro, pe-
dras preciosas, marfim, madeira e out-
ros recursos de elevado valor ao longo 
do corredor de Nacala e da Beira.

PESO DO CONTRABANDO

Segundo a “Colectâneas de Estudos 
Aduaneiros e Tributários” publicada 

sexta-feira passada, em Moçambique, 
os níveis de contrabando são muito el-
evados, atingindo 10 a 15% do PIB. Em 
média, relata no livro, as perdas de recei-
tas nas importações em relação ao PIB 
foram de 18%, enquanto nos regime 
de exportações e de trânsito foram de 
12.9% e 7%, respectivamente.

Estes dados, lê-se no livro, remetem 
a uma média global agregada de per-
das de Moçambique por contrabando, 
em relação ao PIB, na ordem de 12.6% 
e esta média está muito do dobro da 
média mundial para o período de 200-
2016, que se cifrou em 6%.

Contudo, Amélia Muendane de-
screve no seu livro que o perfil geral e 
os produtos com maior peso no contra-
bando em Moçambique são similares 
aos observados nos outros países da 
região e no mundo.

Em termos geográficos, a obra revela 
que o contrabando ocorre em quase 
todas as fronteiras, envolvendo fun-
cionários, gestores, famílias, importado-
res e comerciantes locais, o que exige 
medidas criteriosas que passam pela 
mudança de mentalidade dos diferen-
tes actores e apropriação de valores e 
princípios éticos e morais.

Para a proliferação do contrabando 
em Moçambique, existem igualmente 
razões económicas, que incluem po-
breza, desemprego e sociais que resul-
tam das relações de afinidade entre as 
comunidades dos países que partilham 
a fronteira com Moçambique.

Entretanto, a obra anota que em al-
gumas fronteiras, existem conflitos na 
delimitação real do território aduaneiro 
nacional, o que eleva a vulnerabilidade 
de Moçambique ao contrabando, tal 
como acontece na fronteira de Man-
dimba, onde a população malawiana 
“ocupou” o território moçambicano, 
explorando o comércio e a agricultura.

Para além da porosidade das fron-
teiras, a autora do livro indica que os 
superlucros provenientes do comércio 
ilícito, a ausência de controlo rigoroso 
no movimento migratório ao longo das 
fronteiras, às elevadas taxas aduaneiras 
e os procedimentos burocráticos com-
plexos, a corrupção, tráfico de influên-
cias e o nepotismo contribuem para o 
contrabando.

No entanto, a análise factorial feita 
por Amélia Muendane permitiu con-
cluir que os principais esquemas utiliza-
dos pelas redes criminosas na prática 
do contrabando incluem o conluio en-
tre os funcionários da AT e os importa-
dores; a fraqueza de procedimentos na 
articulação entre os funcionários que 
administram as fronteiras e a fraca su-
pervisão, por vezes, deliberada com vis-
ta a propiciar o contrabando. Incluem 
ainda o uso de passagens clandestinas 
e vias de acesso alternativas ao longo 
dos espaços que separam os postos de 
fiscalização, mercê da porosidade das 
fronteiras.

Amélia Muendane, presidente da AT

Pôse da foto de família dos presentes no lançamento do livro
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Depois do sucesso no país, nas 
redes sociais e na diáspora com a 
música “culpado, o cantor Zam-
beziano, natural de Lugela, David 
Américo Tomás, mais conhecido 
por irmão Mbalua, volta à boca do 
mundo. Desta vez, não por boas 
coisas, porque segundo a Igreja 
Católica de Moçambique, através 
da sua Diocese de Quelimane, ofen-
deu autoridade máxima da Igreja 
Católica, Papa Francisco, e todos os 
fiéis católicos, ao atentar à unidade 
e comunhão das confissões religio-
sas adscritas a esta comunidade em 
Moçambique.

Sob lema “Por uma comunicação 
institucional eficiente”, decorreu 
semana passada, na vila turística 
de Bilene, o Fórum dos Fomunica-
dores do Governo, que tinha como 
objectivos analisar panorama 
actual da comunicação social em 
Moçambique, partilhar as novas 
demandas dos públicos interno e 
externo, aprofundar os conceitos 
de credibilidade e reputação e sua 
aplicabilidade na gestão das ex-
pectativas da sociedade, traduzir as 
políticas dos Governo em pautas de 
comunicação, entre outros.

O Presidente da República, Filipe Nyusi, igualmente, líder em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), acaba de estabelecer um contacto telefónico com o enviado do seu homólogo do Botswana, 
Mokgweetsi Masisi, com quem abordou temas como terrorismo e Covid-19 na região.

Irmão Mbalua ofende Papa Francisco
Comunicadores do Governo discutem  

melhores formas de serviro  público

Terrorismo no epicentro da discussão

esclarecer junto àqueles, o que culmi-
nará com uma conferencia de imp-
rensa para o esclarecimento público.

Relatando as incidências do mundo, 
irmão Mbalua canta ainda que “…hoje 
o Papa é considerado como o pai de 
todas as igrejas do Mundo e o melhor 
governante que controla as leis de cada 
país/… mas Jesus Cristo advertiu que a 
ninguém chamará de vosso pai na terra 
porque o vosso pai é o único que está 
no Ceu/ … mas mesmo assim, como 
aconteceu com o povo de Israel, o povo 
de hoje desobedeceu as advertências 
divinas e o resultado são os virgens que 
são lançados ao mundo”.

Entretanto, a música caiu mal nas 
hostes da Igreja Católica, principal-
mente nas da Santa Sé. Por isso, em 
carta datada de 29 de Setembro pas-
sado, a Diocese de Quelimane envia 
uma carta ao Conselho Executivo 
provincial da Zambézia, através da Di-

tratégica da instituição.
“O assessor deve ser proactivo, trans-

mitir tudo o que existe sobre o facto, 
para evitar especulações e seu alastra-
mento, pois a falta de informação ou a 
demora duma informação oficial pode 
gerar especulações ou mal-entendidos 
na imprensa e na opinião pública” – 
apontou Leonilda Sanveca,  falando 
também da necessidade de o assessor 
produzir um discurso sobre a crise, reali-
zar conferência de imprensa e servir-se 
de um porta-voz para narrar ou elucidar 
os factos com precisão. 

Ressalta neste aspecto a pertinência 
dos fóruns dos comunicadores, que se 
realiza início desde 2011, altura tam-
bém que foram criados os fóruns dos 
Recursos Humanos, como espaços 
para discutir, formar ou analisar matéri-
as relevantes sobres aqueas duas àreas.

Verlopes Nhampossa, assessor de 
imprensa no Ministério dos Trans-
portes e Comunicações, que participa 
dos fóruns desde 2011, reconhece que 
os encontros ajudam a harmonoizar a 
actuação dos comunicadores. “Cada 
um relata as suas experiências, desa-
fios, medos e num ambiente forma-
tivo e orientados pelos especialistas da 
àrea de comunicação elaboramos as 
metodologias e estratégias de actua-
ção, num exercício que vale a pena”.

Em debates do fórum, os comu-
nicadores propõem que se definam 
os critérios de admissão dos asses-
sores de imprensa, que embora seja 
uma função de confiança, na qual o 
dirigente indica o seu comunicador, 
o GABINFO deve, entretanto normar 
o perfil e termos de referência desse 
profissiomal, pois ele deve ser uma 
figura que granjeia respeito, simpatia 
e reconhecimento nos meios de co-
municação social, mercê ao seu per-

recção provincial da Cultura e Turismo, 
datada de 14 de Outubro de 2020 
corrente, a fazer uma apreciação nega-
tiva do conteúdo da música intitulada 
“Acontecimentos dos últimos dias”.

“Neste contexto e nos demais de 
Direito, a Diocese de Quelimane, de-
plora e repudia as ofensas à imagem 
e autoridade do Sumo Pontífice”, lê-se 
no documento em posse do Jornal 
PUBLICO.

Para sustentar as acusações contra o 
músico Irmão Mbalua, a Igreja Católica 
refere que a cooperação do Estado do 
Vaticano com outros Estados não é de 
subordinação mas sim de relações bi-
laterais entre Estados e nunca o Papa se 
colocou como Pai de todos os Estados 
do Mundo, como pretende insinuar a 
música em voga, citando para o efeito, 
o artigo 2 e seguintes do acordo sobre 
princípios e disposições jurídicas para 
o relacionamento entre a República de 

curso profissional e outros elementos 
a serem definidos.

O fórum dos comunicadores do 
governo 2020 encarregar-se-á de fazer 
a indução dos novos comunicadores, 
tendo em conta a governação descen-
tralizada em vigência no país. O ICS, 
delegação de Tete tem o desafio de 
assessorar o governo e a secretaria do 
Estado, porque ainda não têm asses-
sores de imprensa. “Nós é que asses-
soramos as duas instâncias, sobretudo, 
quando se trata de grandes eventos, 
como as visitas presidenciais àquela 

tados, assim como, no que concerne 
às origens e realidades da doença da 
Covid-19”. A missiva é assinada pelo 
Bispo de Quelimane, Hilário da Cruz 
Massinga e ainda pelo Chanceler e 
pelo secretário particular do Papa, no-
meadamente, Rui Mulieca Migano e 
Novais Amado.

Entretanto, o Conselho Executivo 
da Zambézia, através da Direcção Pro-
vincial da Cultura e Turismo, notificou 
o músico David Américo Tomás, ou 
simplesmente, irmão Mbalua no dia 
14 de Outubro corrente por intermé-
dio dos Serviços Distritais de Educação, 
Juventude e Tecnologia de Lugela.

No documento, a Direcção Provin-
cial da Cultura e Turismo, escreve que 
“o Sector da Cultura e Turismo recebeu 
a nota Ref.n488/APZ/ST/066/2020 e a 
carta da Igreja da Católica de Moçam-
bique- Diocese de Quelimane, datada 
de 29.09.2020, com o teor sobre apre-
ciação negativa do conteúdo da músi-
ca de autoria do músico Zambeziano, 
irmão Mbalua, residente no distrito de 
Lugela com o tema Acontecimentos 
dos últimos dias”.

A Direcção Provincial da Cultura 
e Turismo orienta ainda os Serviços 
Distritais de Educação, Juventude e 
Tecnologia de Lugela, com conhe-
cimento do respectivo Administrador 
Distrital “para fazer face aos esclare-
cimentos e resolução do conflito entre 
as partes, bem como a reposição da 
verdade, vimos por este meio, pedir a 
V.Excia, para mobilizar esforços no sen-
tido de auscultação das motivações 
do autor sobre o assunto em alusão e 
encaminhar o depoimento ao sector 
para servir de instrumento básico para 
a sua tramitação às entidades lesadas”.

imagem, gostaria de ver abordada a 
questão das carreiras profissionais dos 
comunicadores do Governo, pois, ai-
nda não estão enquadrados”.

Entretanto, ele reconhece a pro-
gressão no campo da assessoria ao 
governo; nota-se um  crescimento 
da consciência da importância insti-
tucional por parte dos assessorados 
e, pouco a pouco, a comunicação vai 
ganhando seu espaço nas instituições 
públicas, não obstante a falta de apet-
rechamento dos departaentos de co-
municação.

A gestão da comunicação interna 
vs comunicação externa, no âmbito 
das novas tecnologias informação e 
comunicação, é outro desafio apon-
tado por Jabar Madinho, deplorado, 
entretanto, a circulação de documen-
tos institucionais, antes da publicação 
oficial.

O Fórum dos comunicadores 
decorre num momento em que 
Moçambique e o mundo atravessam 
uma das maiores crises sanitárias de 
que temos conhecimento, a Pan-
demia da Covid-19, que diariamente 
tem registado casos crescentes no 
nosso país, facto que teria retardado a  
formação, que normalmente ocorre 
entre o primeiro e segundo trimestre 
de cada ano.

“Inclusive reduzimos o número de 
participantes no evento, mesmo di-
ante da pandemia não poderíamos 
deixar de orientar as actividades dos 
profissionais de comunicação social 
do sector público para o presente ci-
clo de governação” – anotou Emília 
Moiane.

Diante desta crise é preciso con-
tinuar a comunicar, e principalmente 
comunicar à sociedade que o Gov-
erno não parou e que continua a 
envidar todos os esforços em prol do 
desenvolvimento do país e das nossas 
comunidades.

Moçambique e a Santa Sé, do Boletim, 
I Série, 13 de Abril de 2012.

“Como se disse anteriormente, o 
Papa é Pastor da Igreja Católica em todo 
Mundo e tem o direito de visita-la para 
animar os seus irmãos Bispos e todos 
os fiéis, levando uma mensagem de es-
perança, como o fez ao vir para o nosso 
País no pretérito mês de Setembro de 
2019”, escreve a Diocese de Quelimane.

Analisando o conteúdo da música 
em realce, de acordo com a reacção da 
Diocese de Quelimane, vislumbra-se 
ser um ataque religioso dirigido à Igre-
ja Católica, na pessoa do Santo Padre 
Papa Francisco, vigário de Cristo, em 
particular e que “no nosso entender, 
ele não tem nada a implicar sobre a 
existência da pandemia que assola o 
mundo, pelo contrário, é para ele tam-
bém, matéria de muita preocupação”.

A Igreja Católica refere ainda que, 
pela maneira como o autor da música, 
denota o desrespeito pela Constitu-
ição da República de Moçambique, 
no seu artigo 12º nºs 3 e 4, conjugado 
com os artigos 39º, 41º e 54º, todos da 
Constituição da República e demais 
leis que advogam, inequivocamente, 
a liberdade religiosa e o respeito pelas 
diferenças.

Para a Igreja Católica, a música 
“Acontecimentos dos últimos dias”, do 
irmão Mbalua “é um atentado contra 
a saúde pública por desinformação 
contra Covid-19, preparando o povo 
moçambicano a negar a vacina contra 
a Covid-19, caso venha a existir”.

Nesse sentido, “a Diocese de Que-
limane, vem mpor este meio, pedir a 
quem de direito para exigir a reposição 
da verdade tanto que diz respeito ao 
relacionamento do Papa com os Es-

província”- anotou Olinda Escondido 
delegada do ICS  por exemplo, 

“Neste momento a delegação do 
ICS em Tete está a trabalhar com s 
duas instâncias, sobretudo quando se 
trata de grandes eventos como são as 
visitas do Chefe de Estrado à província” 
– relatou Olinda Escondido, delegada 
em Tete

É que Flávio Chitsondzo, delegado 
do Instituto de Comunicação Social 
em Nampula, gostaria de ver discu-
tidas as teorias da comunicação, de 
modo a melhorar a sua relação com 
o seu assessorado e jornalistas. “O 
debate pode ajudar os três actores a 
interagirem em prol do desenvolvi-
mento institucional, porque ainda 
subsistem lacunas de comunicação” – 
reconhece Chitsondzo, acrescentado 
que grande parte dos assessores, pre-
ocupa-se mais em informar e formar a 
opinião pública.

Chitsondzo quer ver esclarecida a a 
questão da dupla função  dos  delega-
dos do ICS e assessores do governo 
em simultaneo, sobretudo, quando se 
trata da governação descentralizada, 
o que segundo ele, tem suscitado 
choques. “Em Nampula, o delegado 
do ICS tem o desafio de assessorar 
as duas entidades. Não é possível!”- 
lamenta o delegado do ICS.

Para Jabar Madinho é assessor 
da Ministra de Educação e Desen-
volvimento Humano, o maior con-
strangimento dos comunicadores 
do executivo está aliado à falta de 
enquadramento nas carreiras de 
comunicação.“Com o surgimento dos 
departamentos de comunicação e 

- E Igreja Católica escreve ao Governo provincial da Zambézia, exigindo reposição da verdade

Segundo Igreja Católica, em Moçambique
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Em causa, está a letra da música in-
titulada, “Acontecimentos dos últimos 
dias”, na qual, o irmão Mbalua diz que 
vê que o mundo está a ser enganado 
e doente, por causa de Papa Francisco. 

Na polémica letra, o músico Zambe-
ziano que se notabilizou com a música 
“culpado”, refere que, “o senhor avisou 
que a união com Papa é perigosa…,o 
senhor avisou que o sorriso do Papa 
não é verdadeiro”, por isso, defende 
na música que “vale a pena morrer do 
que a vossa vacina, não quero eu rece-
ber e testar”.

Desta feita, o Público, contactou a 
assessorara do Governador da provín-
cia da Zambézia, Felicidade Consula 
que, por suas vez, confirmou o facto e 
disse que o músico já foi convocado 
pelos representantes da igreja Católica 
naquela província, devendo este via-
jar de Lugela para Quelimane, para se 

Na sessão de abertura do evento, 
Emília Moiane, Directora do Gabinete 
de Informação (GABINFO), disse que 
os  temas em análise nos três dias 
de debates têm em conta o Plano 
Económico e Social (PES) e Programa 
Quinquenal do Governo (PQG), na 
perspctiva de harmonizar a coordena-
ção das actividades de imprensa entre  
este órgão, o Instituto de Ccomuni-
cação Social (ICS) e as assessorias de 
imprensa nas Secretarias de Estado e 
governos provinciais.

O condão dos temas em debate é 
melhorar a forma como a imagem dos 
sectores e dos assessorados é reflecti-
da diante da imprensa e, consequent-
emente, diante da sociedade, exercício 
que pressupõe a harmonização da 
actuação dos comunicadores, sabido 
que alguns integram a classe no actual 
ciclo de governação. 

“Espero ver melhorada a forma 
como a imagem dos sectores e dos as-
sessorados é reflectida na imprensa e, 
consequentemente, na da sociedade”, 
disse  Emília Moiane.

Os comunicadores discutem igual-
mente os fluxos de informação, nos 
ambientes interno e externo às in-
stituições do Estado, os conceitos de 
credibilidade e reputação e sua apli-
cabilidade na gestão das expectativas 
da sociedade, traduzir as políticas dos 
Governo em pautas de comunica-
ção, evidenciando os pontos fortes, 
aprimorá-los e transformar os pontos 
fracos em oportunidades.

Sobre o tema em debate, Leonilda 
Sanveca, uma das faciltadoras do evento, 
entende que a Comunicação Institu-
cional Integrada deve constituir o foco 
de todas as acções de comunicação, 
porque ela procura responder e se adap-
tar a cenários e demandas que surgem, a 
apartir das transformações tecnológicas, 
económicas, políticas e sociais.

E sobre a Comunicação em Tempo 
de Crise, ficou assente a ideia segundo 
a qual todos os acontecimentos que 
geram crise provocam danos quando 
mal administrados,  chegando até a 
prejudicar a reputação das pessoas e 
das instituições. Não importa a sua in-
tensidade, mas o fundamental é que 
o assessor de impresa intermedeie a 
situação entre as instituições e os mei-
os de comunicação social.

A gestão de uma crise comunica-
cional depende muitas vezes da ex-
periência e a flexibilidade do assessor, 
na condução de uma série de atitudes, 
acções preventivas, incluindo a capa-
cidade de tomar decisões. A gestão 
depende também da planificação es-

Com efeito, Nyusi e Masisi “tro-
caram informações sobre a situação 
da segurança prevalecente na SADC, 
com realce para o terrorismo e outras 
ameaças nos dois países e na região, 
em geral”, refere um comunicado en-
vidado à Redacção deste semanário.

Recorda-se em Maio último, a SADC 
fez uma exortação aos países mem-
bros deste bloco, para que apoiassem 
Moçambique na sua luta contra o “ter-
rorismo”, em Cabo Delgado, que se diz 
estar ligado ao Estado Islâmico.

Os dois representantes de Estado, 
Filipe Nyusi e Mokgweetsi Masisi, re-
spectivamente, trocaram ainda infor-
mações “sobre a situação da covid-19 
e o impacto socioeconómico das 
medidas de prevenção e mitigação da 
pandemia nos dois países”.

“Para fazer o devido acompanha-
mento dos assuntos de cooperação 

bilateral e multilateral, os dois esta-
distas acordaram em trocar visitas de 
delegações para trabalharem nos de-
talhes”, acrescenta o documento.

Os governantes “comprometeram-
se em continuar a manter consultas e 

a apoiar-se mutuamente no exercício 
das suas funções, na qualidade de 
Presidente em exercício da SADC e da 
Troika do Órgão para a Cooperação 
nas áreas de Política, Defesa e Segu-
rança da SADC”. (Redacção)

Emília Moiane, directora do GABINFO

Filipe Nyusi falando da instabilidade no norte com o presidente de Botswana

Irmão Mbalua Papa Francisco
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A nova tese que, de forma estra-
nha e unilateral, é defendida, nos 
últimos dias, pelos empregadores, 
segundo a qual, a suspensão e 
não cancelamento das negocia-
ções do processo negocial para o 
reajuste de salários mínimos por 
sectores de actividades, referentes 
ao ano de 2020, foi por motivos 
económicos, está a indignar e a 
revoltar a Organização dos Trabal-
hadores de Moçambique, Central 
Sindical (OTM-CS) que, terça-feira, 
comemorou os 44 anos da sua cria-
ção. Segundo o Secretário-geral da 
OTM-CS, Alexandre Munguambe, 
a razão da suspensão e não cancel-
amento das negociações foi única e 
exclusivamente para melhor cum-
prir-se as Medidas de prevenção de-
cretadas pelo Estado de Emergên-
cia que entrava em vigor a 1 de Abril 
de 2020. Relativamente ao impacto 
da pandemia da Covid-19, na eco-
nomia e no mercado de trabalho, 
onde reina uma incerteza, Alexan-
dre Munguambe fez saber que, até 
Agosto último, 32.191 trabalha-
dores em 1.033 empresas viram os 
seus contratos de trabalho suspen-
sos, 1.624 trabalhadores em 27 em-
presas perderam definitivamente 
os seus postos de trabalho e foram 
indemnizados, 3.729 trabalhadores 
em 176 empresas foram considera-
dos força-de-trabalho excedentária 
e foram indemnizados e 175 Em-
presas obrigaram 1.559 trabalha-
dores a entrar em férias colectivas. 

Novas fábulas dos empregadores irritam OTM-CS

alguns sectores já tinham concluído o 
processo negocial ou seja, já tinham al-
cançado acordos e outros, os progres-
sos estavam acima de 50%”, disse.

No entanto, o Secretário-geral da 
OTM-CS indicou que a razão da sus-
pensão e não cancelamento das nego-
ciações foi única e exclusivamente para 
melhor cumprir-se as Medidas Decreta-
das pelo Estado de Emergência que 
entrava em vigor a 1 de Abril de 2020.

No entanto, Alexandre Munguam-
be esclarece que a suspensão das 
negociações nunca foi por motivos 
económicos como estranhamente, 
nos últimos dias, tem vindo a ser ven-
tilado de forma unilateral como nova 
tese pelos empregadores. 

Por outro lado, prossegue, 

IMPACTO DA COVID-19 NO 
TRABALHO

Em Moçambique, de acordo com 
o SG da OTM-CS, a pandemia do Cov-
id-19, está a criar um enorme impacto 
negativo no tecido social e noutras 
áreas e cada Moçambicano já sente de 
forma directa ou indirecta, os efeitos 
nefastos desta doença. 

“A Covid-19 está colocar em risco a 
saúde das populações e dos trabalha-
dores em particular, que no intuito de 
se deslocarem ao trabalho, usam na 
sua maioria, transportes públicos que 
teimam em não observar com rigor as 
regras de prevenção, verificando-se o 
mesmo nas zonas de maior concentra-
ção como paragens, mercados e praias”, 
fez saber Alexandre Munguambe.

De forma particular, acrescentou o 
SG da OTM-CS, a Covid-19 está afectar 
a economia e o mercado de trabalho.

“Infelizmente, alguns locais de trab-
alho foram e estão sendo seriamente 
afectados, deixando por conseguintes 
os trabalhadores sem produzir, o que 
coloca o seu futuro laboral numa situa-
ção de incerteza”, lamentou.

Para elucidar o impacto desta 
Pandemia no mercado de trabalho, 
Alexandre Munguambe fez saber 
que até Agosto findo, 32.191 trabal-
hadores em 1.033 empresas viram os 
seus contratos de trabalho suspensos, 
1.624 trabalhadores em 27 empresas 
perderam definitivamente os seus 
postos de trabalho e foram indem-
nizados, 3.729 trabalhadores em 176 
Empresas foram considerados força-
de-trabalho excedentária e foram 
indemnizados e 175 Empresas obriga-
ram 1.559 trabalhadores a entrar em 
férias colectivas.

ATAQUES ARMADOS NO 
CENTRO E NORTE

A par dos desafios colocados pela 
pandemia do Covid-19, Alexandre 
Munguambe observou que Moçam-
bique regista ataques de homens 
armados da Renamo na zona centro 
e actos terroristas na zona norte, mais 
precisamente na Província de Cabo-
Delgado onde concidadãos indefesos 
são barbaramente assassinados e out-
ros tantos foram e estão sendo força-
dos a abandonar as suas zonas de ori-
gem para outras mais seguras, o que 
gera pobreza absoluta e uma situação 
de incerteza sobre o seu futuro.   

“Uma vez mais, repudiamos de 
forma veemente estes ataques contra 
a nossa soberania, destruição de in-
fraestruturas económicas e sociais, blo-
queio da circulação de pessoas e bens 
e assassinato de cidadãos inocentes e 
indefesos”, condenou, para de seguida, 
reiterar o seu apelo ao Governo no 
sentido de encontrar, tão cedo quanto 
possível, a melhor plataforma para a 
reposição da paz definitiva em todo o 
território nacional.

Neste contexto, “encorajamos sua 
Excelência Presidente da Republica de 
Moçambique para que com a mesma 
dedicação e espirito de diálogo que o 
caracteriza, acelere o processo visando 
acabar em definitivo com o sofrimen-
to dos moçambicanos”, frisou.

INVENÇÃO DOS
 EMPREGADORES REVOLTA 

OTM-CS

Ainda na sua intervenção, o SG da 
OTM-CS lamentou o facto de o esforço 
que o Movimento Sindical tem estado 
a empreender nos últimos tempos 
e os apelos que tem feito visando 
a criação de harmonia nas relações 
laborais, não encontrar infelizmente 
alinhamento desejado no seio dos 
parceiros sociais, particularmente com 

“quando celebramos o Memo-
rando de Entendimento de suspen-
são das negociações que agora está 
a ser rompido pelos empregadores 
unilateralmente, não dissemos nunca 
que esta decisão revoga os Acordos 
Colectivos de Trabalho nem os out-
ros instrumentos de regulamentação 
colectiva porque todos sabemos que 
isso é de lei e não dos Memorandos. 
Todos sabemos que a pandemia do 
Covid-19 afectou e está a afectar a eco-
nomia mas o país não foi empurrado 
para estaca zero como se tem procu-
rado incutir na opinião pública”.

Só para ilustrar, o Secretário-geral da 
OTM-CS apontou o sector de turismo, 
como aquele que foi seriamente af-
ectado pela convida-19.

as associações empresariais.
A título de exemplo, Alexandre 

Munguambe revelou que no primeiro 
trimestre do presente ano, muito antes 
do registo do primeiro caso do Co-
vid-19 no país, a 22 de Março, os trab-
alhadores e os empregadores haviam 
iniciado o processo negocial visando 
o reajustamento dos Salários Mínimos 
por Sectores de Actividades, referentes 
ao ano de 2020.

Porém, por força da entrada em vigor 
do primeiro Estado de Emergência no 
país devido ao Covid-19, em sede de 
Concertação Social, decidiu-se por con-
senso que se deveria suspender o pro-
cesso negocial para uma outra altura.

“Quando suspendemos as nego-
ciações para o reajustamento salarial, 

No entanto, explicou que devido à 
pandemia, os sectores em funciona-
mento que constituem a maioria, são 
obrigados a duplicar a sua produção 
para resolver a demanda de procura 
de bens ou serviços.

Dai que, para Alexandre Munguam-
be, a generalização e o pessimismo 
adoptado pelos empregadores na 
avaliação do impacto económico da 
Covid-19 prejudica os que todos os 
dias e com a doença já na fase de pico, 
acordam e vão para os seus locais de 
trabalho para darem o seu máximo 
pelas empresas e por este país.

“Temos que agir de forma humana, 
sabermos incentivar os que em tem-
pos difíceis como este, nunca vergam 
e são os trabalhadores”, exortou, sa-

mínimos dos trabalhadores que estão 
a ser defendidos o seu reajustamento, 
são um importante instrumento de 
combate e prevenção contra Co-
vid-19-19.

“Em momento de crise como este, 
a preocupação imediata não deve ser 
de fechar, dificultar tudo e recorrer ao 
unilateralismo. Em momentos de crise, 
a fórmula de despedir mão-de-obra e 
aumentar os preços dos produtos es-
senciais, não se mostra razoável nem 
recomendável”, apela para depois 
ressalvar que, o Governo e os Em-
pregadores sabem que a maioria dos 
trabalhadores moçambicanos, sobre-
tudo os professores, pessoal da saúde, 
funcionários de outras instituições do 
Estado, operários das médias e peque-

nas empresas, recebem salários míni-
mos que não estão à altura de desafiar 
o actual custo de vida.

Para Alexandre Munguambe, 
“pagar salários justos aos trabalha-
dores deve ser entendido como um 
investimento de que se deve esperar 
retorno, através do aumento do poder 
de compra e de consumo dos assala-
riados”, por isso, “ o bom censo convi-
da-nos para uma maior reflexão sobre 
a vida das pessoas mas se a posição 
dos Empregadores e do Governo de 
Moçambique é agora de trocar a sus-
pensão das negociações por cancel-
amento das mesmas, então, que se 
pronunciem em público para todos 
ouvirmos e tomarmos conhecimento”.

NYUSI ENALTECE OTM-CS

Em associação às festividades do 
Dia da Organização dos Trabalhadores 
de Moçambique, a OTM- Central Sin-
dical, o Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi afirma que os sindicatos 
são um mecanismo social determi-
nante para a promoção dos direitos 
humanos, a promoção do equilíbrio 
entre os interesses dos trabalhadores, 
empregadores e do Estado. 

“Por essa efeméride saúdo, em 
nome do Governo da República de 
Moçambique e no meu próprio, a 
OTM-Central Sindical que desde a 
sua criação em 1976, chamou a si 
a responsabilidade de coordenar e 
apoiar as intervenções na conquista 
e defesa dos direitos, representação 
e promoção dos reais interesses dos 
trabalhadores”, lê-se na mensagem de 
saudação do Chefe do Estado enviada 
à Redacção do Público. 

A mesma acrescenta que, ao defend-
er aos trabalhadores, a actuação dos sin-
dicatos reflecte o esforço na construção 
da jovem democracia moçambicana 
rumo a um país cada vez mais igual, 
mais produtivo e próspero.

Para Filipe Nyusi, os trabalhadores 
são os implementadores por excelên-
cia da nossa agenda de desenvolver 
Moçambique.

“Os trabalhadores são imprescind-
íveis para o alcance dos resultados que 
pretendemos na nossa economia e na 
promoção do bem-estar dos moçam-
bicanos. Quero por isso, saudar, de forma 
efusiva, ao trabalhador moçambicano 
que tem sabido cumprir, com êxito, a sua 
missão no meio de muita adversidade, 
mantendo a veia patriótica, característica 
dos moçambicanos”, disse.

Ciente dos desafios que afectam o 
trabalhador moçambicano, o Presi-
dente da República reiterou o compro-
misso do Governo de continuar a tra-
balhar na promoção do trabalho justo 
e digno para todos os moçambicanos 
para o benefício das suas famílias, a so-
ciedade e economia nacional.  

lientando que, se a economia registou 
prejuízos, todos devem discutir na 
mesa das negociações em cada sector 
e não recorrendo a despachos ou me-
didas unilaterais”.

E mais, “estamos a falar de nego-
ciações salariais que têm a ver com o 
que produzimos no ano 2019 e não 
o que estamos a produzir em 2020 
porque isso será matéria de discussão 
e negociação em 2021, segundo as 
regras que todos aprovamos em sede 
de Concertação Social”, esclareceu 
Alexandre Munguambe, para depois 
recordar que o país e o mundo estão 
agora num novo normal de como 
viver e conviver com o Covid-19.

A OTM-CS recorda também que os 
salários mínimos que são rendimentos 

CENTRAIS CENTRAIS

- Em causa aproveitamento barato da Covid-19 para justificar a suspensão das negociações de salários mínimos. 
- “Os trabalhadores são implementadores por excelência da nossa agenda de desenvolver Moçambique”, Filipe Nyusi, Presidente da República, na sua mensagem de saudação.

ANSELMO SENGO                                       
Fotos:   Sansão Mazive & Arquivo                                       

Falando na praça dos heróis depois de 
depositar uma coroa de flores, Alexandre 
Munguambe, reafirmou que, a razão 
de existência da OTM-CS, é a defesa dos 
direitos e interesses dos trabalhadores, a 
promoção da justiça laboral e social, do 
patriotismo e do espírito de amor à Pátria.

As comemorações do 44º an-
iversário da OTM-CS constituem um 
marco histórico para os trabalhadores 
Moçambicanos, tendo em conta que 
foi, criada a 13 de Outubro de 1976, 
pelo falecido Presidente Samora Moi-
sés Machel, numa reunião realizada 
com os representantes da Classe Op-
eraria na Escola Secundária Josina Ma-
chel em Maputo para reflectir sobre o 
papel da Classe trabalhadora no pro-
cesso de reconstrução nacional e con-
solidação da Independência Nacional.

As comemorações do 13 de Outu-
bro de 2020, tal como foi com o 1º de 
Maio, aconteceram numa altura em 
que o mundo atravessa momentos 
difíceis devido à pandemia do Co-
vid-19 que com a sua letalidade, não 
se recomenda a concentração e circu-
lação de pessoas em maior número e 
nos moldes tradicionais que caracter-
izam as comemorações destas datas 
no país.

Alexandre Munguambe, SG da OTM-CS
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O Porto de Maputo manuseou 
cerca de 21 milhões de toneladas, 
em 2019, uma cifra histórica que 
representa um crescimento de 
cerca de 8%, quando comparado 
com 2018, anunciou, quarta-feira, 
dia 14 de Outubro, o Ministro dos 
Transportes e Comunicações, Jan-
far Abdulai, no final da visita efec-
tuada aquela infra-estrutura.

Saído do Ministério da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural (MAD-
ER), iniciado em Agosto de 2019, 
foi já apresentado publicamente, 
na última segunda-feira, em Lich-
inga, capital provincial do Niassa, 
o Draft do Plano Mestre do Pro-
jecto da Cadeia de Valor e Desen-
volvimento de Mercado ao longo 
do Corredor Pemba-Lichinga 
(VACMAD), uma iniciativa visan-
do desenvolver um agro-negócio 
competitivo entre as províncias 
de Niassa, Cabo Delgado e Nam-
pula, situadas ao Norte do país, 
provisoriamente para um período 
de cinco anos, com financiamento 
do Banco Africano para o Desen-
volvimento (BAD), mesmo sem 
informações em poder do jornal 
sobre os valores monetários en-
volvidos no projecto.

O Access Bank Moçambique (ABM) assinou há dias um protocolo de cooperação com a Agência para a Pro-
moção de Investimento e Exportações (APIEX, IP). 

Porto de Maputo manuseia 21 milhões de toneladas
Economistas no Niassa exigem 

seriedade 

Access Bank promove 
oportunidades de negócio

crescimento da carga manuseada que 
o Porto de Maputo tem vindo a registar 
nos últimos 15 anos, como resultado 
dos investimentos que tem vindo a ser 
efectuados.

No tocante aos congestionamentos 
causados pelos camiões que escalam o 
Porto, através da N4, o Ministro disse ter 
constatado, com satisfação a tendência 
da migração da carga transportada por 
camiões para a via ferroviária. De Janeiro 
a Setembro deste ano a carga ferroviária 

O Porto de Maputo é a infra-estrutura 
estratégica para o cumprimento desta 
meta pois, contribui com mais de 40% 
da carga manuseada no país.

Para a melhoria da capacidade de 
manuseamento de carga, o Porto de 
Maputo está a implementar um Pro-
jecto de cerca de USD 94 milhões na 
ampliação e modernização dos cais 6, 
7, 8 e 9, aumento da capacidade de ar-
mazenamento em mais 3 milhões de 
toneladas por ano, bem como a draga-

cresceu cerca de 40% e a carga rodoviária 
baixou cerca de 30%, facto que permitiu 
a redução de cerca de 120 camiões que 
escalavam o porto diariamente.

O Ministro visitou o Porto de Maputo 
no âmbito da monitoria da implemen-
tação dos principais Projectos do Sector 
inscritos no PQG (2020-2024). “Fixa-
mos como meta o aumento de carga 
manuseada nos nossos portos dos ac-
tuais cerca de 48 milhões de toneladas 
para 82 milhões de toneladas até 2024. 

gem dos cais para melhorar a profun-
didade dos actuais -10 para -16 metros, 
de modo a harmonizar com a profun-
didade do canal de acesso dragado, em 
2016 (de -11 para -14.4m). 

No final da visita a estas obras, o Min-
istro constatou que estas decorrem 
a um bom ritmo, devendo ser con-
cluídas dentro do prazo estabelecido 
(Janeiro de 2021), não obstante alguns 
constrangimentos causados pela pan-
demia do COVID-19. (Redacção)

apresentado projectos. Pretendemos 
ter coisas concrectas. Não vamos de-
senhar programa, enquanto não sabe-
mos quando ou como irá acontecer”, 
disse Sitõe.

Por sua vez, Leonid Moisés, director 
da Faculdade de Ciências Agrárias da 
Universidade Lúrio (UniLúrio), para o 
sucesso, apelou a necessidade de in-
vestimento no capital humano.

Já para o director provincial das Ob-
ras Públicas, Habitação e Recursos Hídri-

cos, João Ricotso, veio, igualmente, dar a 
sugestão de uso de infra-estruturas, aci-
ma de tudo relacionado com irrigação, 
uma vez que mesmo que a província 
de Niassa ostente represas para o efeito, 
as mesmas não têm sido levadas em 
consideração pelo sector de agricultura.

“As represas, até ao presente mo-
mento, são usadas pela população e 
que não têm resultado algum proveito 
considerável”, frisou Ricotso. 

Por seu turno, em resposta às 

questões apresentadas, o Assessor do 
MADER, Carlos Mucavele, esclareceu 
que, em breve, o projecto do Corredor 
Pemba-Lichinga será levado avante e 
que, evidentemente, acerca a forma-
ção profissional está na linha, com vista 
a tornar o sonho em realidade.

Sobre a utilização de barragens, afir-
mou que foi um dos pontos prioritári-
os alavancados para o aprimoramento 
do sucesso do projecto, em cada um 
dos locais que já ostentam tais objec-
tos de índole infra.estrutural.

Antecedendo ao momento de 
encerramento do evento, o director 
dos Serviços Provinciais de Economia e 
Finanças, Mariano José, em representa-
ção do Secretário de Estado no Niassa, 
disse que o Plano Mestre do Projecto da 
Cadeia de Valor e Desenvolvimento de 
Mercado ao longo do Corredor Pemba-
Lichinga (VACMAD) está na ordem 
para que reine uma maior expectativa, 
às províncias em alusão, em particular, 
gerando renda e emprego às comuni-
dades através da prática agrícola 

Mariano José garantiu ainda que 
as autoridades governamentais pre-
starão uma boa colaboração junto dos 
respectivos implementadores.

Director do gabinete da governa-
dora, Mauro Pius, em nome do Con-
selho Executivo Provincial deu boas-
vindas aos mentores e patrocinadores 
do projecto que juntos levaram passos 
significantes rumo a promoção de 
agro-negócio competitivo nas provín-
cias abrangidas.

seminário de Lichinga, exigiram aos re-
spectivos executores para que o acto 
em destaque venha a ser pautado por 
algum espírito digno e de seriedade 
no compromisso de honra das acções 
plasmadas rumo ao sucesso, isto é, 
para que o pensamento não venha 
apenas “brilhar fonologicamente”, mas 
que se torne em algo prático e atinja os 
objectivos estabelecidos.

O presidente do Conselho Empre-
sarial da Confederação das Associa-
ções Económicas de Moçambique 
(CTA) em Niassa, Inocêncio Sotomane, 
deu favoritismo ao plano em abor-
dagem, uma vez que, segundo ele, 
irá responder às boas tentativas para 
prática agrícola em função das poten-
cialidades de cada uma das áreas onde 
constam os respectivos fazedores, ol-
hando como prioritários.

Porém, considerando haver factores 
de risco, o representante da CTA em Ni-
assa questionou até que ponto os pro-
tagonistas, sobretudo os de baixo nível, 
estarão e como serão inclusos porque, 
segundo sua intervenção, há quem 
produz mas não tem mercado para os 
que queiram adquirir produtos.

“Não ficou muito claro quais serão 
os modelos de implementação do 
projecto. Por exemplo, sobre o zonea-
mento. Quais serão as áreas para que 
não tenhamos resultados negativos 
como do ProSAVANA, que acabou ter-
minando porque o grande problema 
foi o conflito de terras. Não falou, tam-
bém, muito bem do processo de aqui-
sição do DUAT e tratamento do inves-
timento. Quero aproveitar esta ocasião 
para chamar atenção para que se paute 
por uma digna seriedade, porque há 
um estudo que foi feito em Niassa so-
bre zoneamento há pelo menos cinco 
anos. Então, recolham estes resultados”, 
não afastou destacar Sotomane.

Rogério Sitõe, da União de Campone-
ses e Associações, não deixou de lado 
a nota segundo a qual, em momentos 
anteriores, programas há que foram 
apresentados à província. Mas, até então, 
nem são visíveis as suas execuções.

“Então, não precisamos apenas ser 

O Ministro disse ter constatado, com 
satisfação, a contínua consolidação do 

Moçambique tem “dois tipos de 
empréstimos com a China”, a dívi-
da com o Governo e outra perante 
o sistema bancário, num total de 
1,3 mil milhões de dólares (1,1 mil 
milhões de euros), detalhou terça-
feira num debate na Internet no 
âmbito dos encontros anuais do 
Banco Mundial.

Moçambique pede perdão à China

parente, pedindo que o Governo 
moçambicano explique como vai 
gerir o encargo, num contexto em que 
está sufocado pela covid-19.

Recentemente, a organização da 
sociedade civil moçambicana fez um 
estudo, estimando que o país devia 
à China cerca de dois mil milhões de 
dólares (1,7 mil milhões de euros) até 
ao final de 2019 – números superiores 
ao divulgado pelo ministro da Econo-

mia e Finanças, Adriano Maleiane.
O CIP critica o facto de os relatórios 

da dívida pública do Estado moçambi-
cano não incluírem informações sobre 
juros e amortizações na dívida com a 
China, “o que representa uma fraqueza 
para um documento que na sua gen-
eralidade tem um conteúdo rico”.

Aquela organização assinala que o 
Estado moçambicano vem contrain-
do empréstimos à China desde antes 

de 2010, mas o endividamento entrou 
num ritmo acelerado em 2016, princi-
palmente com o China Export-Import 
Bank (CEIB).

Num comentário à imprensa, 
Agostinho Mondlane, economista do 
Centro para a Democracia e Desen-
volvimento (CDD), organização da 
sociedade civil moçambicana, consid-
erou que os contratos de dívida com 
a China têm sido caracterizados pela 
“opacidade e sem informação pública 
sobre os termos e condições em que 

as dívidas devem ser amortizadas”.
Por outro lado, algumas infraestru-

turas financiadas com o dinheiro 
chinês são de retorno económico 
duvidoso, porque não tem havido a 
diligência de realizar estudos de viabi-
lidade consistentes.

Fonte da embaixada da China em 
Maputo disse que o seu Governo não 
vai discutir publicamente aspetos 
inerentes a acordos de dívida com o 
Estado moçambicano, escusando-se 
a entrar em pormenores sobre o tema.

“Também lhes escrevemos”, referiu, 
tal como foi pedido alívio aos restantes 
credores bilaterais para o país poder 
responder à covid-19, aguardando-se 
uma resposta.

Maleiane foi orador numa troca de 
ideias em que o papel da China esteve 
em discussão, nomeadamente sobre 
se estará alinhada com a Suspensão 
do Serviço da Dívida (DSSI) do Clube 
de Paris e G20 – 19 maiores economias 
do mundo mais a União Europeia (UE) 
– anunciada em Abril para vigorar até 
final do ano e cuja extensão para 2021 
está em aberto.

As dívidas de África à China têm 
motivado diversas análises a propósito 
dos encargos com a covid-19.

O Centro de Integridade Pública 
(CIP), ONG moçambicana, considera 
a dívida de Moçambique ao gigante 
asiático “assustadora” e pouco trans-

João Ricotso, director provincial das BPHRH Carlos Mucavele, Assessor do MITADER
Mário Pius, director do gabinete da 
Governadora

- Àquele país, a dívida moçambicana está na casa de 1.3 mil milhões de dólares americanos

Na execução do Projecto Corredor Pemba-Lichinga

Em parceria com APIEX

PEDRO FABIÃO, EM LICHINGA                                      
Fotos:   Pedro Fabião                                      

O Assessor do Ministério de Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural para As-
suntos Institucionais, Carlos Mucavele, 
disse, no mesmo instante, que o VAC-
MAD, é resultado da consistência de 
diagnósticos que vieram dar sucesso à 
sua elaboração do projecto, contemp-
lando três componentes, designada-
mente, de construção ou reabilitação 
de infra-estruturas de apoio a produção 
agrícola; promoção de cadeias de va-
lores e competividade de mercados; e 
de gestão e coordenação de projectos.

Desta feita, segundo o assessor Mu-
cavele, a racionalidade de adopção do 
modelo de desenvolvimento para o 
VACMAD, dentre várias, são de atrair in-
vestidores privados para criar fábricas de 
produção e processamento de grande 
e pequena escala; reduzir as perdas pós-
colheita, agregar valor ao conteúdo 
local dos alimentos; e criar emprego e 
impulsionar o crescimento económico 
rural do corredor em Moçambique. 

Especificando sobre Niassa, Carlos 
Mucavele destaca que pelo menos 77 
porcento dos agricultores desta região 
são considerados como de menor 
peso, dai a inclusão dos mesmos no 
programa, para alavancar o seu nível 
de desenvolvimento.

“Digo que é uma honra para todos 
porque tenho impressão de que en-
contramos resposta aos desafios recor-
rentes ao sector agrário. É resposta não 
global, isto é, parcial, porque ainda es-
tamos a trabalhar com o corredor, mas 
as experiências irão levar-nos, se poder, 
para todo país. Quem produz, de facto, 
é o sector agrário. A produção sem re-
alização, assim, ela não significa nada. 
Quando digo de menor peso não é 
exclusão”, sublinhou Mucavele.

Sobre a zona que abrange o Cor-
redor Pemba-Lichinga, o assessor do 
Ministério de Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural não deixou de exprimir 
elogio que a mesma tem enorme 
potencialidade de água e que estão já 
inclusas, seis bacias, pese embora não 
ter dado respectivas nomenclaturas. 

APELO À SERIEDADE 

Entretanto, agentes económicos 
na província de Niassa, presentes no 

A cerimónia decorreu no edifício 
sede do Access Bank, em Maputo, e 
contou com a presença de Marco Ab-
alroado, Administrador Delegado do 
ABM, e de Lourenço Sambo, Director 
Geral da APIEX.

O objectivo deste protocolo passa 
por desenvolver acções para a pro-
moção e divulgação das oportuni-
dades de negócio no país, bem como 
a implementação de projectos de 
investimento.

Por outro lado, permite ao Access 
Bank trabalhar de forma estratégica 
com a APIEX, IP, facilitando contactos 
com potenciais investidores e exporta-
dores em Moçambique, dando tam-
bém maior visibilidade à marca Access, 
no mercado nacional e estrangeiro.

O protocolo de cooperação prevê 
ainda a possibilidade de ser cedido 
ao Access Bank um espaço físico nas 
instalações da APIEX,IP, para prestação 
de serviços. 

Marco Abalroado, Administrador 
Delegado do Access Bank Moçam-
bique, adianta que esta “é a primeira 

parceria que o Banco formaliza no país”, 
marcando “o início da contribuição do 
Banco e do Grupo Access Bank en-
quanto agente de desenvolvimento 
sustentável em Moçambique, promov-
endo em conjunto com a APIEX,IP a 
maximização do potencial económico 

do país nos vários mercados”.
Focado num serviço de excelência 

no apoio aos clientes dos diferentes 
segmentos, o Access Bank aposta em 
parcerias estratégicas que fortaleçam o 
papel do Banco em Moçambique e no 
mundo. (Redacção)

Ministro dos Transportes e Comunicações no Porto de Maputo

Adriano Maleiane, Ministro da Economia e Finanças
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Empresas do ramo mineiro, base-
adas em zonas de ocorrência e 
exploração mineira, não realizam 
investimentos em áreas sociais, o 
que consequentemente contribui 
para o agravamento dos índices 
de pobreza no seio das comu-
nidades locais. A constatação é da 
Kuwuka/JDA, uma organização 
da Sociedade Civil (OSC) moçam-
bicana, virada ao desenvolvim-
ento sustentável, advogando a 
justiça social e económica como 
direitos fundamentais para o de-
senvolvimento das comunidades 
vivendo em zonas de ocorrência 
de minerais.

Mineradoras 
abortam investimentos sociais 

Segundo o oficial de pesquisa 
da KUWUKA JDA, Zito Covane, na 
província de Tete, estão no activo três 
grandes multinacionais, nomeada-
mente a ICVL, Jindal e Vale que, no 
entanto, pouco ou nada fazem em 
prol de desenvolvimento social. “Estas 
multinacionais apenas estão no ter-
reno para explorar os recursos, sem 
olhar para a componente social, o que, 
consequentemente, afecta o direito de 
as comunidades locais se desenvolver”, 
frisou, indicando que, quando fala 
de investimento social, não se refere 
a muita coisa, “apenas queremo-nos 
referir aos centros de saúde que as pes-
soas procuram quando doentes; as es-
colas para permitir que as crianças es-

tudem e furos de água para se garantir 
que as comunidades não percorram 
longas distâncias para terem acesso ao 
precioso líquido”, frisou.

A fonte esclarece ainda que, em al-
guns casos em que as mineradoras re-
alizam algum investimento no campo 
social, o fazem com muitas limitações, 

fazendo com que o produto final não 
tenha a qualidade desejada.

Covane que, há dias, falava durante a 
conferência provincial sobre o mecanis-
mo de partilha dos beneficios resul-
tantes da exploração mineira, indicou 
que houve um episódio, na cidade de 
Moatize, em Tete, em que, o Mercado 

25 de Setembro, construído pela min-
eradora Vale, no âmbito da responsabi-
lidade social, foi rejeitado pelo antigo 
governador da província de Tete, Paulo 
Auade, porque não reunia os padrões 
para albergar os vendedores. 

“As comunidades também alega-
ram nesse período que o mercado não 

tinha vedação e que não se podiam faz-
er ao mesmo”, afirmou Covane, acres-
centando que, não só o mercado gorou 
a expectativa das comunidades, como 
também, na mesma cidade, foi con-
struído um complexo desportivo que 
não apresenta padrões de qualidade.

A aludida infra-estrutura, segundo 
a fonte, nos dias de chuva, enche de 
água, o que quer dizer que o empre-
iteiro não seguiu à risca todos padrões 
de qualidade das obras. 

As empresas mineradoras, ao que 
tudo indica, no exercício das suas activ-
idades, não cumprem com o que vem 
estabelecido na política de responsabi-
lidade social, instituída em 2014. 

Refira-se ainda que, as empresas 
têm também acções de responsabi-
lidade social de uma forma unilateral, 
ou seja, sem seguir a política de re-
sponsabilidade social. 

A Política de Responsabilidade so-
cial (PRS) é um conceito que engloba 
as acções voluntárias da empresas que 
actuam em benefício do seu público, 
tanto interno quanto externo.

As organizações socialmente re-
sponsáveis são aquelas que repensam 
suas posturas, comportamentos e 
condutas actuais e, dessa forma, se 
estruturam para colocar em prática ati-
tudes que promovam o bem-estar das 
comunidades locais. (Redacção)

Numa altura em que a revital-
ização do sector industrial volta 
a entrar na agenda do Governo, 
através do Ministério da Indús-
tria e Comércio, que, por sinal, já 
desencadeou um programa de 
mapeamento com a finalidade de 
apurar a real situação actual, João 
Figueiredo, Presidente do Con-
selho de Administração (PCA) do 
Moza Banco, João Figueiredo, diz 
que, a pequena e média indústria 
deve procurar, sempre, manei-
ras de se sustentar com capitais 
próprios, porque a banca não 
poderá intevir na dianteira desse 
processo. 

Banca dá costas à indústria

de factores, a indústria nacional per-
deu a sua exuberância, deixando o país 
numa situação de extrema dependên-
cia de importações até de produtos 
básicos, havendo agora a necessidade 
de levantar a indústria, numa opera-
ção que, se acredita, dependerá muito 
da disponibilidade de financiamento, 
numa altura em que a banca se revela 
fechada ao assunto, a julgar pela fresca 
constatação de Figueiredo que olha 
para indústria como não prioritária 
para o financiamento bancário.

“A banca vai sempre olhar para a 
indústria no quadro daquilo que ela 
puder trazer como sustentabilidade”, 

afirma João Figueiredo, avançando a 
necessidade de se olhar, “a nível das 
nossas pequenas e médias indústrias, 
é preciso olhar para a sua capacidade 
ou incapacidade de ter capitais. Não 
se pode estar à espera que a banca 
suporte quem não tiver capacidade 
de capitais próprios, porque ela não 
vai fazer”, daí que, segundo o PCA do 
Moza Banco, “o desafio é: como é que 
a indústria consegue se capacitar em 
termos de capitais”.

Além da capcidade em capitais, o 
especialista diz que a PME deve se ca-
pacitar em termos de qualidficações 
da sua mão-de-obra (que considera 

ainda barata em Moçambique), para 
que possam ter produtos de quali-
dade internacional e isso, fará diferença 
“no objectivo de reduzir importações e 
aumetar as exportações”.

O banqueiro mostra uma in-
cogruência entre a dimensão e contri-
buição e explica. “Em moçambique, 90 
porcento das empresas industriais são 
Pequenas e Médias Empresas, mas 70 
porcento da produção industrial em 
Moçambique é feita pelas grandes 
empresas industriais”, e a reversão de-
sta disproporcionalidade acaba por ser 
um dos maiores desafios da indústria. 

Mas o desafio não termina nos 
empresários ou pequenas e médias 
indústrias, vai também, como diz o 
banqueiro, para o regulador da indús-
tria em Moçambique. “O desafio tem 
a ver com a nossa capacidade de criar 
uma regilamentação que crie um am-
biente favorável à vinda de capitais de 
risco para o nosso país. Os capitais de 

risco são fundamentais no sentido de 
nos suportar”, explica.

E mais, Figueiredo diz que a indúst-
rai moçambicana deve ser integrada 
numa cadeia de valor forte e capaz de 
acresceentar valor. Ou seja, é preciso que 
produção industrial, com recurso a maté-
rias-primas existentes em Moçambique, 
seja iniciada e concluída dentro do país. 

Outra proposta de João Figueiredo 
é a necessidade de criação de tribunais 
arbitrários para julgamento de proces-
sos e casos de execução pós-financia-
mentos bancários e das garantias e 
ele justifica a necessidade: “A morosi-
dade dos processos dos processos nas 
acções de execução fazem com que 
muita gente da banca seja mais con-
servadora e pensalizante para os agen-
tes económicos, nomeadamente, 
para a indústria”, explica, esclarecendo 
que se o processo leva mais tempo do 
que se espera, o banco fica penalizado. 
(Redacção)

Figeuredo que falava num webinar, 
organizado para reflectir em torno do 
papel do sector financeiro na indús-
tria em Miçambique, onde, além dele, 
como representante do Moza e espe-
cialista da banca, participaram outros 
intervenientes da indústria, bem como 
da banca, disse que, os dois sectores 
precisam de criar “uma relação biunívi-
ca”, ou seja, uma situação de interajuda, 
sem que nenhum dos dois dependa 
inteiramente do outro. 

Aliás, o economista levantou a ne-
cessidade de se discutir também a 
contribuição da indústria para que 
“tenhamos um sistema financeiro 
saudável”, numa altura em que, a in-
dustrialização, está entre os quatro pi-
lares de desenvolvimento, assentes no 
Plano Quinquenal do Governo (PQG 
2020-2024).

Refira-se que, ao longo do tempo, 
em decorrência de uma combinação 
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João Figueredo, PCA do Moza Banco

ECONOMIA



Público Público
Segunda-feira 19 de Outubro de 2020 Segunda-feira 19 de Outubro de 2020

18 19

NACIONALNACIONAL PUBLICIDADEPUBLICIDADE

O Instituto para Democracia Mul-
tipartidária (IMD), na pessoa do 
respectivo gestor, Osman Cossing, 
defende maior equilíbrio no par-
lamento moçambicano, no que 
tangem particularmente a debates 
que mexem com a vida e direitos do 
povo, defendendo também uma 
maior representatividade de jovens 
e de mulheres na magna casa do 
povo, onde os dados actuais ilus-
tram que, dos 250 deputados, ape-
nas 17 são jovens e 42 mulheres.  

IMD quer equilíbrio no parlamento

Desporto moçambicano de luto

datários.
“Queremos uma maior inclusão da 

“O futebol nacional está de luto!”, 
assim afirmou Filipe Nyusi, para de-
pois acrescentar na sua mensagem 
enviada igualmente à nossa Rdacção 
que “acabamos de receber a triste notí-
cia do desparecimento físico, na tarde 
de hoje, 13 de Outubro de 2020, de 
Augusto Matine, desportista nacional 
e homem de futebol por toda a sua 
vida”.

Durante a sua trajectória no futebol, 
Matine foi jogador de mais alto nível, 
tendo representado, em Moçam-
bique, o Clube de Futebol o “Central”, 
de onde o seu talento e performance 
despontaram interesse nas equipas 
portuguesas, dentre elas o Benfica, 
Vitória de Setúbal, Portimonense, Aves 
e Estrela da Amadora, assim como 
a selecção nacional daquele país, na 
qual deixou a sua marca de grande 
jogador.

Abraçou, ainda naquele país, a car-
reira de treinador com elevado grau 
de profissionalismo, revelou alta ex-
periência na área de pesquisa e desco-
berta de novos talentos de futebol, 
tendo projectado e lançado vários 
jogadores com potencial que contri-
buiram e contribuem no desenvolvi-
mento do futebol. 

Dedicido a regressar à Pátria Amada, 
para além de ter sido seleccionador na-
cional, Augusto Matine foi dirigente de-
sportivo dos mais notáveis que Moçam-
bique já teve, contribuindo com a sua 
experiência adquirida nos melhores 
palcos do futebol mundial para o desen-
volvimento do nosso desporto.

“Neste momento de dor e conster-
nação, quero, em nome do meu Gov-
erno e no meu próprio, endereçar as 
mais sentidas condolências à família 
e a todos os amantes do desporto”, lê-
se na mensagem do Chefe do Estado. 
(Redacção)

juventude na Comissão Nacional de 
Eleições (CNE), Secretariado Técnico 
de Administração Eleitoral (STAE), nos 
debates que decorrem na Assembleia 
da República (AR), em suma, em todo 
o processo de boa governação em 
Moçambique, porque afinal de contas 
eles são os pilares de desenvolvimento 
do país”, frisou, elucidando que, neste 
momento, só 17 jovens é que fazem 
parte da magina casa, num universo 
de 250 deputados. Aliás, afirma ainda 
que dos 250 deputados, apenas 42 
são mulheres.

“É preciso que, fique claro para to-
dos os moçambicanos saibam que, só 
há democracia quando houver pari-
dade por um lado, por outro, quando 
os partidos políticos estiverem unidos 
entre si”, aconselhou, 

políticos devem estimular mais de-
bates para o desenvolvimento de ide-
ias com os jovens, “só assim podemos 
ter e viver a verdadeira democracia em 
Moçambique”, refere.

     ATAQUES NO CENTRO E 
NORTE 

Mudando de assunto, a fonte fa-
lou acerca do autoproclamado líder 
da Junta Militar da Renamo, Mariano 
Nhongo, um grupo que está a criar 
instabilidade social e política na zona 
centro do país, aludindo que este e o 
seu grupo devem se abrir ao diálogo, 
“porque constitui um perigo para o 
processo de pacificação deste país”.

A fonte refere que, até hoje, nin-
guém conhece quais são as motiva-
ções que levam à rebelião do grupo 
comandado por Mariano Nhongo, 
nem do lado dos terroristas, em Cabo 
Delgado, existam motivações claras, 
capazes de justificarem as suas in-
cursões.

Na sua visão, o processo de Desar-
mamento, Desmobilização e Reinteg-
ração (DDR) dos homens armados da 
Renamo está muito avançado porque 
já foram desactivadas algumas bases 
da Renamo. “Esperamos que, até em 
Junho de 2021, todos os homens da 
Renamo saiam das matas para a vida 
civil”, apontou, sem deixar de recon-
hecer que, o processo de DDR, em 
curso no país, está a criar uma mais-
valia para os moçambicanos que, nos 
últimos anos, viviam com medo por 
causa de ataques protagonizados pe-
los guerrilheiros da Renamo. 

Num outro desenvolvimento, a 
fonte sublinhou que, o país precisa de 
partidos fortes e com uma aborda-
gem programática. “Os partidos políti-
cos devem encontrar uma plataforma 
para interagirem com o cidadão. Nós, 
como IMD, estamos com as portas 
abertas para apoiar a todos partidos 
políticos a fortificarem as suas ideias”, 
disse.

   APROFUNDAMEDNTO 
DEMOCRÁTICO 

A fonte fez notar que, é importante 
que os processos de eleições sejam 
livres e transparentes, é preciso tam-
bém que os actores políticos respeit-
em certos princípios, como por exem-
plo, os direitos humanos e do cidadão, 
integração ou inclusão de todos os 
moçambicanos na gestão de boa gov-
ernação, paz e reconciliação nacional, 
“porque a falta deste elemento, pode 
pôr em causa a qualidade da democ-
racia”, observou.

Aliás, disse estar ciente de que o país 
está no processo de transição, mas 
é preciso muito esforço sobretudo 
por parte dos jovens na consolidação 
desta jovem democracia. “A represen-
tatividade de jovens no parlamento 
moçambicano é muito baixa e isso 
para nós constitui um grande desafio, 
dai que a nossa luta é mobilizar actores 
políticos para que assentos de jovens 
aumentem na Assembleia da Repúbli-
ca”, indicou.

Para tal, refere a fonte, as ligas juvenis 
devem activar o seu empreendedoris-
mo politico, por outro lado, os partidos 
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Segundo Osman Cossing, um dos 
grandes desafios de momento é incre-
mentar a representatividade de jovens 
e de mulheres em todos os processos 
democráticos, visto a presença destes 
dois grupos na presente legislatura 
estar em número reduzido de man-

“Moçambique está de luto pela 
partida de uma das figuras mais em-
blemáticas do atletismo e do desporto 
em geral, cuja carreira brilhante deixou 
um legado como um dos maiores re-
cordistas no salto em comprimento, 
especialidade que o levou a repre-
sentar o nosso país nos Jogos Olím-
picos de Moscovo em 1980”, lê-se na 
mensagem de condolências do Presi-
dente da República enviada à nossa 
Redacção.

Para Filipe Nyusi, a ligação de Stélio 
Craveirinha com o desporto, com o 
atletismo em particular, continuou 
mesmo depois de deixar de competir, 
tendo abraçado a carreira de treina-
dor, transmitindo a experiência e sua 
paixão para gerações mais novas.

Segundo o Presidente da Repúbli-
ca, foi pela mão de Stélio Craveirinha, 
como treinador, que “a nossa menina 
de Ouro, a Lurdes Mutola, ingressou 
no atletismo e fez soar o Hino Nacional 
de Moçambique nos melhores palcos 
do atletismo do mundo, quando se 
sagrou campeã mundial e campeã 
olímpica dos 800 metros planos”.

Para além da Lurdes Mutola, a veia 
de sucesso de Stélio fez despontar 
outros talentos como a Elisa Cossa, Ar-
gentina da Glória, entre outros talentos 
que dignificam o nosso país nas mais 
diversas competições internacionais.

“O país perde uma das suas grandes 
referências que muito de si deu para 
o desenvolvimento e sucesso do de-
sporto nacional, e do atletismo em 
particular, cujo vazio nos deixa mais 
pobres nessa área”, escreve Filipe Nyusi. 

Ora, dois dias depois, isto é, no dia 13, 
o Presidente da República enderença 
uma outra mensagem também de 
condolências pelo desaparecimento 
físico, igualmente por doença do fute-
bolista e treinador Augusto Matine.

Informe de Nyusi aquece segunda 
sessão da AR
A informação Anual do Chefe de 
Estado, Filipe Nyusi e a eleição dos 
membros da Comissão Nacional de 
Eleições (CNE), marcam a segunda 
Sessão Ordinária da IX Legislatura 
da Assembleia da Repúblic (AR) que 
arrancou última quinta-feira, com 
os habituais discursos dos chefes da 
bancadas.

três bancadas parlamentares o debate 
de instrumentos normativos impor-
tantes para a melhoria de vida do povo 
moçambicano como o Orçamento Rec-
tificativo, o Plano Económico e Social e 
Orçamento do Estado para 2021. 

Com o Provedor da Justiça, os 
moçambicanos terão a oportunidade 
de acompanhar o funcionamento da 
Administração Pública, em particular 
no que tange ao nível de resposta às 
queixas e petições feitas pelos nos-
sos compatriotas dentro do esforço 
depromoção da transparência e boa 
governação.

 Eleição dos Membros da Comissão 
Nacional de Eleições, provindos da 
Sociedade Civil será outro momento 
marcante desta segunda sessão or-
dinária, tendo em conta que, os actuais 
membros estão fora de mandato. Re-
corde-se que, quando a Assembleia da 
República aprovou em finais de Julho 

do ano passado a revisão pontual da 
Lei orgânica da Comissão Nacional de 
Eleições, previa a prorrogação de man-
datos de alguns vogais da CNE uma 
vez que os mesmos tomaram posse 
em 2013 e o seu mandato terminava 
em Maio de 2019. Na altura a primeira 
comissão do parlamento defendeu a 
prorrogação do mandato até 30 Abril 
de 2020. O objectivo era evitar que 
a CNE funcionasse em condições ir-
regulares, assim como evitar perturbar 
o processo eleitoral que se avizinhava.

A eleição irá permitir que o órgão 
assegure a preparação e gestão dos 
processos eleitorais.

Já com a proposta da lei de recupe-
ração de actos, o Governo pretende 
estabelecer o regime jurídico de perda 
alargada de bens e recuperação de 
ativos, que é prova inequívoca da sua 
vontade em reprimir e combatera cor-
rupção. (Redacção)

Nesta mesma sessão, será igual-
mente prestada a Informação Anual 
do Provedor de Justiça, Isaque Chande, 
numa altura em que o estado da Justiça 
se ressente de vários factores, com de-
staque para a lentidão na tramitação 
processual a nível dos diferentes órgãos 
de administração da justiça.

A ida Filipe Nyusi à Assembleia da 
República é aguardada com muita ex-
pectativa, uma vez que se espera ouvir 
informação sobre vários aspectos da 
vida política, económica e social do país.

De igual modo, merecerá atenção das 

Osman Cossing
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O vendaval que, há dias, fustigou 
a província central de Manica, cau-
sando danos patrimoniais e não 
só, foi responsável, até hoje, de 
pelo menos oito óbitos. Trata-se 
de pessoas que perderam a vida 
em circunstâncias diferentes em 
decorrência do ciclone, antes não 
visto na província. 

A insegurança que se vive nas províncias de Manica e Sofala, no cen-
tro do país, incluindo Cabo Delgado, no note, aumenta a preocupação 
no seio dos mandatários do povo que decidiram enviar uma equipa 
da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Le-
galidade (CACDHL), às províncias acima mencionadas, para averiguar a 
situação e apresentar até 30 do Outubro corrente o respectivo relatório.

O Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profission-
al, Gabriel Ismael Salimo, dirigiu recentemente em Maputo, a cerimónia 
de homenagem à Professora Catedrática Sarifa Abdul Magide Fagilde e, 
à Doutora Raquel Matavel Chissumba, pelos feitos nobres e prestigiant-
es recentemente alcançados.

Macuacua disse ainda que, os 
ataques provocaram a deslocação de 
1018 famílias, correspondente a 5536 
pessoas, das suas zonas de origem 
para as outras consideradas seguras, 
fugindo de ataques.

Neste momento, segundo a fonte, 
os deslocados estão, maioritaria-
mente, acomodados em dois centros, 
criados no distrito de Gondola.

"Criámos ao nível da província 
uma comissão multissectorial que 
envolve instituições públicas, com 
destaque para o instituto nacional 
de acção social, instituto nacional de 
gestão de calamidades, a direcção 
de assuntos sociais e também fazem 
parte desta comissão entidades não-
governamentais que cooperam com 
o Estado, com particular destaque 
para o Programa Mundial para a 
Alimentação-PMA, FAO, Save the 
Children, UNICEF, Cruz Vermelha de 
Moçambique, entre outros parceiros", 
enfatizou.

No entanto, o secretário do Estado, 
Edson Macuácua, fez saber ainda que 
as FDS continuam no terreno para ga-
rantir a plena circulação de pessoas e 
bens ao longo das estradas nacionais 
números um e seis (EN1 e EN6) que, 
geralmente, têm sido alvos de ataques 
protagonizados pela Junta Militar.

Refira-se que, em Manica, os 
ataques armados desta facção da Re-
namo ocorrem frequentemente nos 
distritos de Gondola, Sussundenga 

avel Chissumba, pesquisadora do Instituto 
Nacional de Saúde (INS) venceu, recente-
mente, o prémio “Early Career Fellowshirp”, 
no âmbito da iniciativa da Organização 
para Mulheres em Ciência para o Desen-
volvimento, um programa de bolsas de 
estudos da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) que apoia mulheres cientistas 
em início de carreira de pesquisa.

Importa recordar, que o MCTESTP é o 
pelouro governamental que, dentre out-
ras, tutela as áreas do Ensino Superior e 
da Investigação Científica no país, campos 
de actuação estratégicos e estruturantes 
para a promoção do crescimento e de-
senvolvimento socioeconómico nacional.

Para além da direção máxima do 
MCTESTP e das congratuladas, partici-
parão na sessão em alusão, membros 
do Conselho Consultivo do Ministro da 
Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e 
Técnico Profissional e, convidados afins, 
sendo que serão respeitadas todas as 
medidas do protocolo sanitário e distan-
ciamento físico exigidos nesta fase de 
luta contra a pandemia do novo Coro-
navírus (COVID-19). (Redacção)

e Macate, onde para além de vitimar 
pessoas, deixam um rasto de destru-

ições de importantes empreendimen-
tos sociais e económicos.

Óbitos sobem para oito em Manica

Insegurança preocupa mandatários do povo

Professora catedrática 
honrada 

Em causa vendaval

No centro e norte do país

BENEDITO COBRISSUA                                                               
Fotos:  Benedito Cobrissua                                                                    

Com efeito, a mais recente actu-
alização de dados, indica que, para 
além de óbitos, a queda da chuva di-
luvial acompanhada por ventos fortes 
e granizo, destruiu total e parcialmente 
mais de seis centenas de habitações, 
maior parte das quais, precárias.

Os dados veiculados na última quarta-
feira, pelo Instituto Nacional de Gestão 
de Calamidades (INGC) apontam igual-
mente para o registo de sete feridos, 
entre graves e ligeiros, destruição parcial 
de três unidades sanitárias e duas escolas.

O delegado do INGC em Manica, Au-
gusto Alexandre, que avançou os dados 
oficiais à imprensa, frisou que a intempé-
rie afectou mais de duzentas famílias, cor-
respondentes a 2 mil pessoas.

Afiançou que, das residências que 
desabaram, destaque vai para as con-
struídas com base no material precário 
que pouco ou nada ofereceram em 
termos de residência face às fortes 
chuvas acompanhadas de ventos 
fortes e queda de granizo.

Augusto Alexandre assegurou que, 
daquele número, pelo menos cem famí-
lias cujas casas ficaram totalmente destruí-
das, já beneficiaram de abrigo temporário 
e outras 29 receberam apoio alimentar.

"O kit alimentar é composto por uma 
ração de 50 kg de arroz, 10 kg de feijão, 
um litro de óleo e três sardinhas; até ag-
ora nós conseguimos fazer a distribuição 
para cerca de 29 famílias", explicou Alex-
andre, tendo salientado que "até agora 
já distribuímos acima de dois mil quilos 
de arroz, cerca de 3000 quilos de feijão e 
igualmente estamos na casa de mais ou 
menos 100 à 200 litros de óleo e o pro-
cesso de assistência continua".

Refira-se que as famílias a beneficia-
rem de apoio social, são aquelas que, na 
sequência do vendaval, perderam um 
pouco de tudo. O INGC activou o Cen-
tro Operativo de Emergência (COE) que 
se desdobra a todo terreno com vista a 
apoiar mais famílias necessitadas.

Para o efeito, segundo o chefe da 
delegação do INGC naquela parcela do 
país, já está em curso a negociação com 
outras entidades no sentido de se ter 
reforço em alguns bens, tais como lonas 
e tendas para o abrigo das famílias, nos 
distritos de Gondola, Vandúzi e Chimoio, 
regiões mais fustigadas pelo temporal.

O INGC fala igualmente de oito pes-
soas que terão perdido a vida devido 
às descargas atmosférica e queda de 
paredes e muros por conta da intensi-
dade da chuva e ventos.

EDM LESADA

Entretanto, ainda em consequência 
do mau tempo que se abateu sobre a 
província de Manica, a empresa Electri-

BENEDITO COBRISSUA                                                                                                                                     

Em Manica, a referida comissão pre-
tende aferir se do ponto de situação 
das populações deslocadas ora alber-
gadas nos centros de acomodação, 
conforme deu a conhecer Osório João 
Sotho, que encabeça os membros 
da primeira comissão da chamada 
casa do povo destacada para aquela 
província.

"Há uma violação crassa dos direitos 
humanos que, primeiro, se consub-
stancia em mortes resultantes desses 
ataques e, segundo, pela deslocação 
massiva da população para zonas, 
sem condições para uma vida acei-
tável”, referiu Osório Sotho, ajuntando 
que é por esta e outras razões que a 
Comissão está aqui hoje junto com as 
entidades do governo e outros inter-
venientes relevantes para tentar perce-
ber de como esta situação de conflito 
pode ser resolvido.

Na ocasião, o secretário do Estado 
de Manica, Edson Macuácua, realçou 
no informe apresentado à primeira 
Comissão da Assembleia da República 
que, os ataques armados da Junta Mili-
tar da Renamo a nível da província de 
Manica, tiveram início a 17 de Setem-
bro de 2019, tendo de lá à esta parte 
culminado com a morte de 11 pes-
soas, entre as quais, dois membros das 
Forças de Defesa e Segurança (FDS) e 
11 feridos graves, sendo três membros 
das FDS.

Com a cerimónia, o MCTESTP pretendi-
aenaltecer os mais recentes feitos das refe-
ridas concidadãs e, valorizar a importância 
que os mesmos terão para o contínuo 
desenvolvimento do ecossistema da Ciên-
cia e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico 
Profissional no país, na região e no mundo.

A cerimónia em referência, foi cor-
porizada, entre outros, pela entrega de 
Diplomas de Honra pelo Ministro da 
Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e 
Técnico Profissional às concidadãs con-
gratuladas, bem como a partilha da men-
sagem institucional sobre o significado e 
importância dos feitos recentemente 
alcançados por essas concidadãs, para 
o Sistema Nacional de Ciência e Tecnolo-
gia, Ensino Superior e Técnico Profissional 
e, para o país, como um todo.

Recorde-se que a 01 de Outubro cor-
rente, a Profa. Doutora Sarifa Abdul Mag-
ide Fagilde, primeira mulher moçambi-
cana doutorada em Matemática, prestou 
na Universidade Pedagógica de Maputo 
(UP MAPUTO) provas públicas de concur-
so à promoção para Professor Catedrático, 
na Cátedra de Educação Matemática.

Por seu turno, a Doutora Raquel Mat-

cidade de Moçambique (EDM) àquele 
nível, não escapou estimando-se em 
pouco mais de cinco milhões de met-
icais o grau dos prejuízos.

Segundo Sílvia Macamo, delegada 
daquela instituição pública que zela pela 
distribuição da corrente eléctrica, há reg-
isto de mais de cinco milhões de Meticais 
perdidos por conta do fenómeno.

Macamo, que apresentou o balan-
ço preliminar dos estragos causados 
pelo vendaval, explicou que pelo me-
nos 86 postes que suportam as linhas 
de alta tensão e 16 de média tensão 
tombaram, vincando que técnicos da 
empresa continuam a trabalhar afinca-
damente para a reposição da corrente 
eléctrica em todos os distritos afecta-
dos, nomeadamente Vandúzi, Guro, 
Macossa, Sussundenga, Gondola a 
cidade de Chimoio.
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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)

Os músicos moçambicanos, na sua 
maioria jovens, não têm formação 
específica, facto que, muitas vezes, 
dificulta a composição dos seus 
trabalhos. O facto é levantado por 
Lemon Pinto, um dos renomados 
cantores do país que, em nome da 
boa qualidade da música, defende 
a formação de músicos em matéria 
relacionada. 

O jornalista e escritor moçambicano Tomás Vieira Mário lançou, na sexta-
feira, 16 de Outubro, a sua mais recente obra, intitulada “Carta ao Meu Pai e 
Outras Memórias”. Através da obra, patrocinada pela empresa de telefonia 
Tmcel-Moçambique Telecom, o autor narra as suas vivências, desde a ado-
lescência no meio rural em que nasceu e cresceu, na província de Inham-
bane, até às peripécias do seu percurso profissional, de mais de quatro 
décadas.

Músicos devem ir à escola
ROGUE – SELVAGEM FUNAN

Hollywood recupera 
da Covid-19

TENET

Vimaró homenageia Pai

ZAQUEU MASSALA                                      
Foto:  José de Carvalho

Lemon Pinto, que por diversas vezes 
emprestou a sua voz e talento ao grupo 
RM, sublinha que, muitos músicos, entre 
novos e velhos, não sabem ler uma pauta 
musical, porque não possuem formação 
específica. “Eu pessoalmente, já trabalhei 
com músicos que, para compor as suas 
músicas, recorrem a outros artistas, por 
não entenderem nada sobre a matéria”, 
disse, argumentando que esta situação 

resulta do facto de muitos músicos não 
terem passado pela escola de formação 
para se inteirarem de como podem pas-
sar a lidar com os instrumentos musicais. 

Alguns artistas, refere, só imitam os 
talentos dos outros que já estão na 
praça há bastante tempo, ou seja, há 
muitos jovens que do nada querem 
seguir a carreira musical só porque 
o fulano ou o sicrano tem boa fama, 
não se dando tempo de se matricular 
numa escola de formação de músicos 
para obter algumas noções de como 

lidar com os instrumentos musicais.
Por isso mesmo, sublinha, a maior 

parte das músicas produzidas por este 
tipo de artistas não tem qualidade para o 
consumo público. Aliás, a fonte questio-
na: Como é que um musico quer ter um 
trabalho bem feito num estúdio quando 
não sabe mexer instrumento musical? 
Será que há falta de escolas para a for-
mação dos músicos? Ou os músicos não 
querem saber da sua formação?

Refira-se que Lemon Pinto é dos 
grandes músicos moçambicanos que 
trabalhou ao lado de grandes artistas 
no Grupo RM, como por exemplo 
Wazimbo, e igualmente tocou para a 
banda Eclipse. Mais tarde, abandonou 
a banda para tocar a soul. “Neste mo-
mento, tenho dois álbuns, já grava-
dos, o primeiro, nos Estados Unidos 
da América (EUA), e o segundo, em 
Moçambique”, explicou.

COVID-19 MULTIPLICA 
PREJUÍZOS

Noutra variante, Lemon Pinto que, diz 
ter aprendido a tocar orquestra muito 
cedo, na Missão São José, em Maputo, 
afirma que, a pandemia está a criar mui-
tos prejuízos no seio comunidade dos 
artistas moçambicanos, que por causa 
de limitações impostas pela doença, os 
músicos não podem realizar espectácu-
los, sob pena de concentrar muitas pes-
soas e o vírus se espalhar, facilmente. 

Apontou que, o Governo através 
do Ministério da Cultura deve apoiar 
os músicos, dando-lhes os recursos 
necessários para o sustento das suas 
famílias, incluindo meios de preven-
ção da Covid-19, para que não fiquem 
vulneráveis à doença.

Segundo Lemon Pinto 

-Nunca é tarde aprender a tocar, porque a musica não tem idade

Dividido em seis capítulos ou ciclos 
(Nzualo, Maputo, Niassa, Lisboa, Roma 
e Universal), o livro, prefaciado por 
Almiro Lobo, é, ainda, uma homena-
gem aos seus pais (Florinda Nambu-
rete Pale e Mário Tene da Silva Nzualo), 
já falecidos, e marca a celebração dos 
seus 43 anos de carreira jornalística, 
iniciada na Rádio Moçambique, em 
Outubro de 1977.

Tomás Vieira Mário começou a es-
crever o livro na madrugada de Maio 
de 2009, movido, segundo contou, por 
uma imensa necessidade de agradecer 
ao seu pai e à sua mãe pela vida e pelo 
carinho, mas acabou por incluir a sua 
terra natal e a sua profissão na obra.

“Pela sua obra, considero que a 
minha mãe era uma feiticeira, e os 

Dirigido pela cineasta M. J. Bassett, 
realizadora guiada pelo texto que 
escreveu em parceria com a sua filha, 
Isabel Bassett (tem um papel na fita, 
Tessa), o filme é um veículo para a actriz 
Megan Fox ir um pouco além do que a 
indústria cinematográfica oferecera no 
passado – normalmente personagens 
transformadas em objectos sexuais 
para o olhar masculino,– e “mostrar das 
suas”. Samanta O’Hara (Megan Fox) 
lidera uma equipa de mercenários 
com a missão de salvar a filha de um 
governador que foi raptada pelos 
“maus da fita”, algures em África. O 

Inserido no mês do cinema de Ani-
mação, o Cineclube do Centro Cultural 
Franco-Moçambicano programou para 
hoje Funan, primeiro filme do francês de 
origem Cambodjana Denis Do.

Denis Do baseia-se nas memórias 
da sua mãe, uma sobrevivente do 
genocídio no Cambodja, para explorar 
a crueldade quotidiana que ocorreu 
nos campos de trabalho dos Khmers 
Vermelhos. A animação tradicional 
possui uma grande força narrativa e 

Estreado há cerca de quatro sema-
nas, Tenet, de Christopher Nolan, con-
tinua em exibição naquilo que repre-
senta como a estreia mais aguardada 
do ano. Praticamente toda a filmogra-
fia de Nolan tem ligação com o tempo. 
Seja o do esquecimento de Memento 
(2000); do stress e da angústia em Insó-
nia (2002); da iminência em A Origem 
(2010) e Dunkirk (2017) e da culpa e 

Estúdios de Hollywood têm estado 
a mudar datas de lançamento de no-
vos filmes enquanto a indústria tenta 
se recuperar da paralisação mundial 
dos cinemas. Por exemplo, a Universal 
Pictures anunciou recentemente que 
adiou o lançamento de "Jurassic World: 
Dominion" em um ano, até Junho de 
2022. O novo episódio de uma das 
maiores franquias do cinema é o mais 
recente filme a ser adiado em meio à 
pandemia de coronavírus. 

Os estúdios de Hollywood têm 
mudado as datas de lançamento en-
quanto a indústria tenta se recuperar 
de uma paralisação mundial dos cin-
emas em Março. 

As salas de cinema reabriram em 
alguns países, mas continuam em 

resgate não sai como planeado e a 
equipa tem de fugir (felizmente com a 
filha do governador e mais duas don-
zelas), no meio de uma perseguição 
alucinante e tiros por todos os cantos. 
Durante a fuga, encontram refúgio 
numa casa deserta no meio do mato 
– descobrem que o abrigo funciona 
como uma espécie de zoológico para 
tráfico de felinos bem como armazém 
dos troféus de caça. Entretanto, o líder 
dos malfeitores, Zalaam (Adam Dea-
con) – um inglês radicalizado que caça 
animais selvagens para negócio – con-
tra-ataca e não dá descanso enquanto 

sobriedade visual, e ajuda-o a docu-
mentar o horror com delicadeza e 
sem usá-lo para mostrar ou explorar as 
vítimas. Funan  consegue ser um olhar 
escuro convincentemente preciso e 
comovente sobre uma das maiores 
atrocidades do século XX, permitindo-
nos reflectir para além do formal, gri-
tando pelo indivíduo que na época 
teve que se calar para sobreviver.

Em exibição no CCFM hoje às 18 
horas

distanciamento em Interestelar (2014). 
A cena de abertura, um ataque a 

uma ópera, com centenas de figuran-
tes e explosões, deixa evidente que o 
orçamento de mais de 200 milhões 
de dólares não foi para brincadeiras! 
Em Tenet conhecemos The Protago-
nist (John David Washington), um 
homem sem nome com a missão de 
impedir a Terceira Guerra Mundial com 

ritmo lento nos Estados Unidos. A 
rede de cinemas Cineworld afirmou 
na segunda-feira que estava fechando 
instalações nos EUA que haviam sido 
reabertas em agosto. 

Os cinemas ainda estão fechados 
nos principais mercados do país, Nova 
York e Los Angeles. 

"Jurassic World: Dominion" é estrela-
do por Chris Pratt e Bryce Dallas How-
ard, em mais um spin-off do block-
buster de 1993 "Jurassic Park" sobre o 
retorno dos dinossauros. 

O segundo filme na nova trilogia, 
"Jurassic World: Reino ameaçado" 
(2018), buscou inspiração no clima e 
nos robôs dinossauros do primeiro, 
disse o diretor J. A. Bayona ao G1 na 
época. 

não recuperar a sua relíquia e acabar 
com todos os mercenários. 

Filme de acção à Michael Bay, Sa-
mantha comporta-se como uma 
heroína que mata tudo que aparece 
pela frente, estilo Rambos & Comandos 
de outrora, com doses de violência e 
algum sangue à mistura (ou molho de 
tomate, como preferirem) e nos últimos 
minutos a acção decorre em piloto au-
tomático para o gáudio dos espectado-
res! E anda um animal à solta...

Pelo meio fica um apelo à preserva-
ção da fauna bravia.

Em exibição na NU Metro

apenas uma palavra: Tenet; entrando 
no perigoso mundo de espionagem, 
com um alto-conceito científico, onde 
a relatividade do tempo pode ser o 
fim do mundo. Para isso, vai usar uma 
manobra singular: não a viagem no 
tempo, mas a inversão do tempo! Ele 
terá que lutar contra incursões cós-
micas do futuro, enquanto o tempo 
flui para trás e para frente ao mesmo 
tempo. Se o lado B é o ponto forte de 
Tenet, onde vemos um Boeing 747 
de carga a embater contra o termi-
nal de um aeroporto, perseguições 
de automóveis em dois momentos 
temporais distintos, mas de forma si-
multânea, ou de nos mostrar balas re-
vertidas, que regressam da parede de 
onde estavam para a arma, deixando 
o espectador maravilhado com o es-
pectáculo que lhe está a ser apresenta-
do, o lado A é o que puxa o filme para 
baixo, tornando Tenet num produto 
mais confuso do que era necessário, 
para além das duas horas e meia de 
duração, com algum excesso de cenas 
de acção que não acrescentam muito 
ao trama.

Em exibição na NU Metro

no desenvolvimento e divulgação da 
arte, no geral, e da literatura, em par-
ticular.

O envolvimento da empresa, 
prosseguiu Mahomed Rafique Jusob, 
tem-se notabilizado pelo seu papel na 
dinamização da literatura e da cultura 
nacionais, o que contribui para o alar-
gamento do espaço de debate e de 
interpretação da literatura e arte con-
temporâneas no País.

“Fomos motivados pela intenção 
filantrópica, mas os resultados alcança-
dos e a tradição enraizada no panora-
ma cultural nacional transformaram-
nos em parceiros e partes relevantes 
da cultura e das artes. Ao longo destes 
anos, realizámos concursos literários, 
exposições artísticas e bienais, entre 

crentes diriam milagreira” e “Papá, 
ninguém no mundo foi pai como tu” 
foram as frases que marcaram a inter-
venção de Tomás Vieira Mário, quando 
procurava explicar a imensurável di-
mensão dos seus progenitores.

“Ao escrever este livro, quis realizar três 
objectivos, nomeadamente celebrar a 
vida, prestando uma singela homena-
gem aos meus pais; prestar um singelo 
tributo à minha terra natal (Nzualo), que 
me recebeu e criou; e prestar uma ho-
menagem ao ofício da escrita, quer do 
lado da criação literária, quer do trabalho 
jornalístico”, explicou o autor.

Na ocasião, o presidente do Con-
selho de Administração da Tmcel-
Moçambique Telecom, Mahomed 
Rafique Jusob, referiu que o lançamen-
to do livro de Tomás Vieira Mário está 
inserido no compromisso assumido 
pela empresa, de dar o seu contributo 

outras iniciativas”, disse o presidente do 
Conselho de Administração da Tmcel.

 Por seu turno, o secretário-geral da 
Associação dos Escritores Moçambica-
nos, Carlos Paradona, falou do percurso 
do autor na literatura e no jornalismo, 
incluindo a sua passagem pelas revistas 
(Charrua, Tempo, entre outras) e órgãos 
de informação (RM-Rádio Moçam-
bique e AIM-Agência de Informação de 
Moçambique) de referência.

Para Carlos Paradona, o talento e a 
dedicação às duas áreas (literatura e 
jornalismo) demonstrados, na altura, 
por Tomás Vieira Mário, davam claras 
indicações de que seria uma referência 
no País. “Ao longo do tempo, divulgou, 
sempre que pôde, os valores da cul-
tura moçambicana. Por isso, estamos 
em crer que este livro ocupará o lugar 
que merece na galeria da nossa litera-
tura”. Redacção & FDS

Lemon Pinto
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A rúbrica “Bons Exemplos”, reservada às en-
tidades e individualidades que se destacam no 
desempenho das suas funções, vai esta semana 
para a Presidente da Assembleia da República 
(AR), Esperança Bias. No ritual habitual que marca 
a abertura de cada sessão parlamentar, no caso 
em apreço, da segunda sessão que arrancou últi-
ma quinta-feira, Esperança Bias, focalizou o seu 
discurso na situação político-militar nas regiões 
centro e norte do país. Mas, o que mais chamou 
a atenção dos “Bons Exemplos”, o foi discurso 
conciliar da Presidente da AR, ao chamar à razão 
ao grupo da Junta Militar da Renamo que, con-
tra toda corrente, insiste em usar das armas para 
reivindicar espaço político dentro do seu partido.

Em sessões solenes como esta, que contam 
com a presença de membros do Governo, do 
corpo diplomático e de outros convidados, é este 
tipo de discurso, que reflecte a situação de guerra 
e de deslocados, vivida pelas populações das 
regiões do centro e norte do país que os moçam-
bicanos querem ouvir. Basta de usar a casa mag-
na do povo para querelas que nunca acabam!

As populações destas regiões precisam de 
palavras de esperança, de conforto e de soli-
dariedade e, Esperança Bias, que cumpre o seu 
primeiro mandato no parlamento, depois de 
assumir vários cargos governativos, soube usar 
o tempo que lhe foi reservada na abertura da 
segunda sessão ordinária para dizer o que é im-
portante à sociedade. 

Os moçambicanos sabem e o mundo tam-
bém que a região centro, está sendo fustigada 
por atrocidades que estão a ser protagonizadas 
pela Junta Militar da Renamo, liderada por Maria-
no Nhongo e há necessidade de todos juntarem 
vozes de condenação e de exortação no sentido 
de parar com as acções de instabilidade.

A condenação aberta e incisiva da Presidente 
da Assembleia da República às acções terroris-
tas deve merecer igualmente eco no seio dos 
moçambicanos, os quais, são instados a colabo-
rar nesta guerra que está a violar os direitos hu-
manos e a causar situações de emergência hu-
manitárias. Por isso, esta semana, Esperança Bias, 
é a nossa figura eleita para receber este galardão!

BONS EXEMPLOS
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