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DESTAQUE

Terrorismo será eliminado 
pela raiz

A situação de ameaça à segurança e integridade territorial na província de Cabo Delgado, por grupos terroristas, 
será eliminada pela raiz, através da união dos esforços das autoridades dos países do bloco regional da Comuni-
dade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) que, na última cimeira da Dupla Troika, realizada em Maputo, 
decidiram reforçar a capacidade operacional das Forças de Defesa e Segurança (FDS) para combater o terrorismo. 

Coesão reafirmada na Frelimo 

sede da sessão do CC que a Frelimo 
continua sempre inspirada no povo e, 

por isso, para além de uma profunda 
radiografia sobre a situação política, 

económica e social do País, os quadros 
e militantes do partidos discutiram so-
bre as sextas Eleições Gerais, Presiden-
ciais, Legislativas e para as Assembleias 
Provinciais e a celebração da vitória 
histórica que o Partido alcançou.

Para além do balanço eleitoral, a 
sessão, segundo Manasse, passou em 
revista, de forma profunda, os even-
tos que marcam a vida dos moçam-
bicanos e do País, com realce para o 
combate ao terrorismo, o processo 
do Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) e o impacto nega-
tivo da pandemia da COVID-19. 

REESTRUTURAÇÃO 

Sobre a reestruturação, 
Manasse preferiu não co-
mentar, avançando apenas 
que, com isso, o Partido 

saiu da quarta sessão do 
Comité Central coeso e 
fortificado.

Em sede da quarta 
comissão, segundo 
Manasse, novos chefes 
de brigadas provinci-
ais foram designados 
pelo Presidente do 

Partido e outros ces-
saram. Afirmou ainda 

que alguns destes, por força 
da restruturação do Partido, 

visando conferir-lhe uma 
maior dinâmica, ti-

veram que pas-
sar de uma 

província a outra, não constituindo 
isso algum problema para o partido, 

- SADC reforça capacidade operacional das Forças de Defesa e Segurança (FDS), garantindo a segurança fronteiriça, 
eliminação das fontes de � nanciamento do terrorismo e reconstrução das infra-estruturas destruídas.

Uma semana depois da quarta 
sessão do Comité Central, re-
unida na Matola, província de 
Maputo, o assunto continua a ser 
dominante, com vários actores 
a analisarem o evento de várias 
formas. Mas a Frelimo mantém 
a sua firmeza de que o mais im-
portante evento do seu órgão 
contribuiu para a reafirmação da 
unidade e coesão interna do par-
tido, reforçadas com o processo 
democrático interno que culmi-
nou com a recondução de Filipe 
Nyusi, como seu candidato e a sua 
consequente vitória nas eleições 
presidenciais de 2019.

Chefes dos Estados presentes na última Cimeira da TROIKA da SADC

Filipe Nyusi, Presidente em exercício da SADC

MIGUEL MUNGUAMBE                                     
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Com efeito, o Presidente da Repúbli-
ca e em exercício da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), Filipe Nyusi, no seu discurso 
alusivo ao encerramento da Cimeira 
da Dupla Troika desta organização 
regional, disse que o encontro serviu 
para adoptar medidas visando elimi-
nar pela raiz as acções terroristas em 
Cabo Delgado.

“Saímos desta Cimeira da Dupla 
Troika da SADC, com o sentido de 
cumprimento do nosso dever, por-
quanto abordámos com profun-
didade e perspectivámos medidas 

MIGUEL MUNGUAMBE                                
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Na verdade, foi com renovada 
emoção que os quadros desta forma-
ção política se reuniram nos dias 22 e 
23 do mês em curso, em quarta sessão 
do Comité Central (CC). O momento, 
como diz Caifadine Manasse, porta-voz 
do partido, foi singular para o reencon-
tro dos quadros e militantes do órgão 
máximo da FRELIMO, no intervalo entre 
os congressos. Estes quadros, segundo 
Manasse, vieram de todas as províncias 
deste belo Moçambique, para partici-
parem da sessão que, mais do que dis-
cutir assuntos meramente partidários, 
reflectiu em torno de actual situação do 
País, com realce para a situação de ame-
aça à segurança e à integridade territori-
al em Cabo Delgado, numa perspectiva 
de busca de propostas de solução para 
o problema que já causou uma crise 
humanitária jamais vista no País.

Aliás, além da insurgência em Cabo 
Delgado, Manasse avança que, de forma 
aberta, os quadros reflectiram em torno 
do relatório das eleições gerais de 2019 
que culminaram com a vitória retum-
bante do Presidente Filipe Nyusi, reeleito 
ao seu segundo e último mandato gov-
ernativo que termina em 2024.

Ao Jornal, Manasse assegurou 
que o partido e os seus membros de 
“cartão de vermelho”, durante a sessão 
que durou dois dias, foram capazes de 
mostrar a sua união, coesão e firmeza, 
garantindo que todos os moçambi-
canos se sintam donos da sua própria 
pátria, una e indivisível. 

Sob a condução de Nyusi, afirma 
Manasse, a sessão decorreu de forma 
livre e aberta, com os quadros a de-
baterem as suas ideias num ambiente 
democrático que, entretanto, é carac-
terísticos deste partido.

Manasse diz que, a Frelimo privi-
legia a união e coesão, porque sabe 
que sem união, coesão e firmeza no 
que faz, não será possível alcançar 
o desenvolvimento sustentável em 
Moçambique, sendo a Frelimo um 
partido no poder.

Segundo Manasse, o Presidente do 
Partido e da República, avançou, em 

conjuntas e coordenadas para fazer 
face às ameaças à paz e estabilidade 
social e económica dos nossos países, 
em benefício dos nossos povos”, sa-
lientou Nyusi, que avança que, neste 
encontro, foi consolidada “a nossa 
coesão, como bloco regional e aflo-
rámos as melhores formas de coop-
eração para ultrapassar os desafios de 
segurança decorrentes do terrorismo 
e extremismo violento, bem como as 
parcerias necessárias para a reposição 
da paz, reforço da estabilidade políti-
ca e económica na região, evitando a 
destruição de infraestruturas sociais e 
económicas”. 

Nyusi disse ainda que, na Cimeira, 
foi decidido o reforço da capacidade 
operacional das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS), no seu combate, 
que consiste em garantir a seguran-
ça fronteiriça, eliminação das fontes 
de financiamento do terrorismo e 
reconstrução das infraestruturas 
destruídas.

A Cimeira, afirma, constituiu mais 
uma ocasião para os países membros 
da SADC reiterarem, com firmeza, 
que rejeitam nesta região actos sub-
versivos, quer de criminosos, ou de 
grupos associados ao terrorismo 
global. “Saímos desta Cimeira mais 
resolutos, fortalecidos e claros dos 

passos concretos que devemos dar 
para conter os ataques protagoniza-
dos por homens instrumentalizados 
por mandantes que vivem do crime 
organizado”, vincou, apontando, mais 
uma vez, ter-se adoptado medidas, 
visando eliminar pela raiz as acções 
terroristas, através do reforço da ca-

pacidade operacional das Forças de 
Defesa e Segurança no seu combate; 
segurança fronteiriça; eliminação de 
fontes de financiamento do terroris-
mo e reconstrução de infraestruturas 
destruídas.

TEMÁTICA

Por enquanto, explica o Presi-
dente em exercício da SADC, foram 
abordados com profundidade e 
foram perspectivadas medidas con-
juntas coordenadas para fazer face 
às ameaças à paz, estabilidade social 
e económica dos países em benefí-
cio dos seus povos.

Para Nyusi, o evento permitiu ainda 
estabelecer parcerias necessárias para 
a paz, reforço da estabilidade política e 
económica na região da SADC, o que 
vai evitar a destruição de infra-estrutur-
as sociais e económicas.

O Presidente em exercício da SADC 
avançou ainda que, na cimeira, houve 
espaço para a região, mais uma vez, re-
iterar com firmeza a rejeição aos actos 
subversivos e criminosos de grupos 
associados ao terrorismo global.

“Reconhecemos a importância 
de uma acção colectiva para vencer 
este mal, daí a importância de tornar 
operante a força em estado de alerta, 
como quadro que pode cobrir as in-
tervenções bilaterais em função das 
vantagens activas e circunstanciais”, 
afirmou.

Na primeiro evento, a Cimeira da 
Troika do Órgão da SADC, os líderes 
regionais adoptaram medidas aper-
feiçoadas para combater o terrorismo 
e extremismo violento na região, que 

Todos os países do bloco region-
al, segundo Nyusi, têm consciên-
cia de que a adopção de medidas 
aperfeiçoadas para combater o 
terrorismo e o extremismo vio-
lento, exige de todos o recurso ao 
passado, e um entendimento pro-
fundo das novas dinâmicas para 
melhor se perspectivar acções co-
ordenadas. Este exercício, reitera, 
pressupõe consultas regulares e é 
o que “estamos a fazer para melhor 
abordagem dos desa� os que se co-
locam nos diferentes níveis e, assim, 
apoiarmos as nossas Forças de De-
fesa e Segurança no combate a este 
fenómeno”. 

Nyusi disse ainda ser importante 
que se faça maior investimento no 
reforço da segurança, traduzido, en-
tre outros, na formação e capacitação 
das FDS, partilha do conhecimento 
sobre as dinâmicas do fenómeno do 
terrorismo e extremismo violento, 
das melhores formas de lidar com as 
organizações terroristas, bem como o 
apoio logístico necessário. 

Nyusi disse estar certo de que o 
compromisso do bloco regional na 
adopção de um conjunto de medidas 
práticas e sustentáveis que se tradu-
zam, com urgência, em acções enérgi-
cas, irá repelir os terroristas. 

segundo eles, exige um entendimen-
to das novas dinâmicas, para melhor 
perspectivar acções coordenadas, 
bem como, a conjugação de esforços 
para a erradicação do terrorismo par-
ticularmente na província de Cabo 
Delgado.

Refira-se que, para além de Nyusi, 
participaram na Cimeira os presiden-
tes do Botswana, Mogkweetse Ma-
sisi, do Malawi, Lazarus Chakwera, da 
África do Sul, Cyril Ramaphosa, da Tan-
zania, Samia Suluhu, do Zimbabwe, 
Emmerson Mnagwagwa, e ainda a 
secretária executiva da SADC, Stergo-
mena Lawrence Tax.

VISÃO DE SEGURANÇA

Cenário começa a mudar em Cabo Delgado Ainda sobre o Comité Central mas um activismo muito forte para o 
partido.

Lembre-se que, de 2019 a 2021, al-
gumas brigadas centrais de assistência 
às províncias eram chefiadas por pes-
soas que não pertenciam à Comissão 
Política. É caso de Luísa Diogo que, em 
sede da sessão do CC, perdeu o cargo 
que detinha de Chefe da Brigada Cen-
tral na província de Tete. Trata-se, por 
exemplo, de Carmelita Namashulua 
(que chefiava a Brigada Central de As-
sistência à província de Maputo); Luísa 
Diogo (em Tete); e Esperança Bias (na 
cidade de Maputo, porém, integrou a 
Comissão Política em 2020, em virtude 
de ser Presidente da Assembleia da 
República). Os seus vice-chefes eram 
apenas membros do Comité Central, 
nomeadamente, Bruno Morgado (ci-
dade de Maputo); Arlindo Chilundo 
(Gaza); Chakil Aboobacar (Inham-
bane); Celmira da Silva (Sofala); Leonor 
das Neves (Manica); Eduardo Abdula 
(Tete); Carlos Mesquita (Nampula); 
Cidália Chaúque (Cabo Delgado); e 
Atanásio M’Tumuke (Niassa).

O Presidente do Partido e da Repúbli-
ca agradeceu o contributo dado por to-
dos, incluindo aqueles que, não sendo 
membros do Comité Central, chefia-
vam brigadas centrais nas províncias e 
no seu lugar, em jeito de reestruturação 
do partido, nomeou outros.

Aliás, de acordo com o Presidente da 
Frelimo, para Chefe da Brigada Central 
de Assistência à província de Niassa, foi 
indicado Sérgio Pantié e Jaime Basílio 
Monteiro adjunto; Alcinda de Abreu 
Mondlane, para Cabo Delgado tendo 
como chefe adjunto Caifadine Manasse; 
Eneas Comiche, auxiliado por Carlos 
Agostinho do Rosário lidera a brigada 
que assiste a província de Nampula. Para 
a província da Zambézia, Filipe Nyusi an-
unciou Eduardo Mulembwe como che-
fe da brigada central e Ana Rita Sithole, 
como chefe adjunta; Conceita Sortane 
e Raiumundo Diomba em Tete; Aires Aly 
coadjuvado Por Nhelety Mondlane em 
Manica, Manuel Tomé e Esperanças Bias 
Nhiuane em Sofala; Filipe Paunde em 
Inhambane; Em Gaza Tomás Salomão 
e Francisco Mucanheia; Margarida Ta-
lapa e Mariazinha Niquice na província 
de Maputo. Verónica Macamo Dlovo 
e Chakil Aboobakar passam a chefiar a 
brigada central de assistência à cidade de 
Maputo.

económica e social do País, os quadros 
e militantes do partidos discutiram so-
bre as sextas Eleições Gerais, Presiden-
ciais, Legislativas e para as Assembleias 
Provinciais e a celebração da vitória 
histórica que o Partido alcançou.

Para além do balanço eleitoral, a 
sessão, segundo Manasse, passou em 
revista, de forma profunda, os even-
tos que marcam a vida dos moçam-
bicanos e do País, com realce para o 
combate ao terrorismo, o processo 
do Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) e o impacto nega-
tivo da pandemia da COVID-19. 

REESTRUTURAÇÃO 

Sobre a reestruturação, 
Manasse preferiu não co-
mentar, avançando apenas 
que, com isso, o Partido 

saiu da quarta sessão do 
Comité Central coeso e 
fortificado.

Em sede da quarta 
comissão, segundo 
Manasse, novos chefes 
de brigadas provinci-
ais foram designados 
pelo Presidente do 

Partido e outros ces-
saram. Afirmou ainda 

que alguns destes, por força 
da restruturação do Partido, 

visando conferir-lhe uma 
maior dinâmica, ti-

veram que pas-
sar de uma 

Caifadine Manasse, Porta-voz do partido Frelimo

DESTAQUE
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Publicidade

Colosso entra na indústria de cimentos

MIGUEL MUNGUAMBE                                      
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Implantada em Matutuíne, um 
distrito rico em matéria-prima, concre-
tamente em Mudada, posto admin-
istrativo de Bela Vista, na província de 
Maputo, a nova fábrica, denominada 
Moçambique Dugongo Cimentos, 
cuja inauguração coube às honras do 
chefe de Estado, Filipe Nyusi, pretende 
ser vector estratégico no processo de 
desenvolvimento do país, através de 
oferta de cimentos e de clínquer ao 
mercado nacional.

Isto acontece numa altura em que 
o Governo de Moçambique define o 
sector das infraestruturas como um 
importante pilar no âmbito de investi-
mento, o que explica todo o esforço de 
expansão e estabelecimento de no-
vas unidades industriais de produção 
de cimentos, o caso da Moçambique 
Dugongo Cimentos que, além de 
cimentos, produz o clínquer, o que 
consequentemente irá contribuir para 
o aumento da oferta no mercado de 
cimentos em todo o país, cooperando 

Num cenário de níveis elevados 
de procura de cimentos, face 
ao acelerado crescimento do 
ramo da construção civil, a nova 
unidade fabril de produção e for-
necimento de clínquer e cimen-
tos, entra em funcionamento em 
Moçambique, contribuindo para 
a estabilização de preços na ofer-
ta do produto e celeridade na 
infraestruturação do país. O em-
preendimento implantado numa 
área de cerca de 400 hectares, 
num investimento sino-moçam-
bicano, estimado em cerca de 
330 milhões de dólares america-
nos, é o maior e mais moderno 
de África produzindo, para além 
de cimento, o clínquer, que é a 
principal matéria-prima utilizada 
na produção de cimentos. 

assim para a contenção de inflação do 
preço de produto. 

Neste sentido, é expectável ainda 
que os custos de construção de infra-
estruturas diversas ganhem maior 
poupança dos orçamentos a que di-
zem respeito.

O COLOSSO NA INDÚSTRIA

Com a inauguração desta fábrica, 
o número de unidades industriais 
de produção e comercialização de 
cimentos sobe para 16, com uma 
produção anual de aproximada-
mente 7.315.000 toneladas de ci-
mentos de construção civil. 

Deste universo, conforme os dados 
divulgados na cerimónia que marcou 
a inauguração da Moçambique Du-
gongo Cimentos, nove unidades indus-
triais estão implantadas na província de 
Maputo e as restantes nas províncias de 

Sofala, Nampula e Cabo Delgado. 
Mas também está em construção 

outra fábrica em Beleleluane e, acredi-
ta-se que, esta entra em funcionamen-
to a qualquer momento.

Existe também um projecto de 
construção da fábrica de cimentos 
no distrito de Macomia que, como as 
unidades industriais existentes, irá din-
amizar o desenvolvimento do sector 
de construção.

Para Moçambique, o sector de con-
strução civil representa uma oportuni-
dade económica importante. Ao lado 
da indústria extractiva, gás natural, en-
ergia e negócio agrícola, a construção 
civil tem um potencial muito forte para 
se tornar numa alavanca de cresci-
mento económico. 

Um dado que, pela sua extrema 
importância, vale a pena retê-lo, é 
que, a nova fábrica localizada no dis-
trito de Matutuíne, entra forte no mer-

cado nacional, com uma capacidade 
de produção estimada em cerca de 
dois milhões de toneladas ao ano, 
representando mais de metade de 
produção de cada unidade fabril em 
funcionamento no solo moçambicano. 

Refira-se que o projecto de con-
strução da (já em funcionamento) 
fábrica, começou em 2008, mas ficou 
encalhado por muito tempo, afirman-
do o Presidente da República, Filipe 
Nyusi que, neste momento, o orgulho 
do seu Executivo é, de facto, ter conse-
guido “rebocar um carro parrado ou 
um camião enterrado e pôr a andar e 
a funcionar, com normalidade”. Aliás, 
Nyusi recordou que o Governo teve 
que fazer uma série de coisas para per-
mitir que o projecto da nova fábrica de 
cimentos se tornasse realidade.

Esta forma poética que sempre car-
acterizou os discursos de Filipe Nyusi, 
foi merecedora de aplausos por parte 

de diversos actores, entre públicos e 
privados que, na última quarta-feira, 
testemunharam em Matutuíne a ses-
são inaugural daquela que é a maior 
fábrica de produção e comercialização 
de cimentos em África, na qual, foram 
investidos pouco mais de 330 milhões 
de dólares americanos do grupo em-
presarial chinês, denominado West 
International Holding, em parceria 
com um forte clube de empresários 
moçambicanos, denominado SPI.

PAÍS AINDA ATRACTIVO AO 
INVESTIMENTO

O estabelecimento da nova fábrica 
de produção de clínquer e cimentos 
de construção civil é, aos olhos do es-
tadista moçambicano, um verdadeiro 
indicativo de que Moçambique conti-
nua a ser um país atractivo para investi-
mento directo estrangeiro.

Nyusi avançou que, não obstante 
as adversidades, o País não parou no 
tempo. Aliás, enquanto algumas eco-
nomias do mundo se contorciam, 
devido à crise sanitária, provocada 
pela evolução da Covid-19, as outras 
vislumbraram oportunidades de cres-
cimento, tornando-se destacáveis, 
sendo Moçambique um caso a citar. 
Por isso, Filipe Nyusi reafirma o com-
promisso do Governo de promover e 
atrair mais investimentos e empresári-
os para estabelecer mais unidades in-
dustriais nas diferentes regiões do país.

Nyusi, falando ainda na esteira da in-
auguração da fábrica de Matutuine, não 
desperdiçou a oportunidade para louvar 
a população e ao governo da província 
de Maputo que, de forma sábia têm sa-
bido valorizar e acarinhar os investimen-
tos que estão a ser feitos no campo da 
industrialização da província e do país, 
olhando particularmente para a indús-
tria de clínquer e cimentos, que para 
se manter operacional, recorre aos 

- Trata-se da Moçambique Dugongo Cimentos, com capacidade instalada para produzir dois milhões de toneladas, representando mais de metade da produção de cada unidade fabril em funcio-
namento no solo pátrio. 
- A missão de corte-da-� ta que marcou a inauguração desta fábrica coube ao Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, que considerou o estabelecimento da nova unidade em Matutuíne, como 
demonstração clara de que o país continua a ser atractivo ao investimento directo estrangeiro.

Presidente da República procedendo à inauguração da nova fábrica de cimentos

PR apreciando a maquete da nova fábrica de cimentos e línquer
PCA da SINOMA MDC, Victor Timóteo

Carlos Mesquita, ministro da Indústria e Comércio

Wang Fayin, PCA da West International 
Holding Limited

Num investimento sino-moçambicano

uma palavra de apreço à Moçambique 
Dugongo Cimentos, por ter depositado 
a confiança no país, sendo testemunho 
deste facto a inauguração da fábrica 
de Matutuíne, dando o seu contributo 
valioso para a dinamização da industri-
alização de Moçambique.

Neste caso, afirma Nyusi, os objec-
tivos do governo, ao aceitar um inves-
timento deste que culminou com a 
instalação de uma fábrica de clínquer e 
cimentos, é contribuir para a oferta de 
bens e serviços no mercado nacional, a 
promoção de cadeias de valores com 
a subsequente integração de iniciati-
vas empresariais de moçambicanos 
na promoção de mais conteúdo local.

O Governo, quer ainda reforçar a sua 
capacidade de resposta na luta contra 
o desemprego que afecta muitos 
moçambicanos e, no que diz respeito 
à economia em geral, espera que, 
com a entrada desta fábrica, se registe 
a redução do défice nas trocas com o 
exterior e bem assim o contributo para 
as contas públicas.

“Com a abertura desta fábrica, 
começa a nova era de parar com a 

redução do preço para o consumidor 
final e aumento de capacidade de com-
pra por parte deste”, ressalvou 

CRESCIMENTO

Para se impulsionar o crescimento, 
a produtividade e competitividade, 
segundo o Presidente da República, 
as estratégias devem estar focadas à 
produção de bens e serviços que sat-
isfaçam as necessidades básicas da 
população, tendo como vectores prin-
cipais a Agricultura e a Industrialização, 
potenciando a utilização de recursos 
naturais internos de modo a dinamizar 
a cadeia de valor nacional e, incentivar a 
modernização e a diversificação da eco-
nomia Foi assim que Nyusi, para fun-
damentar a sua consideração, acabou 
fazendo menção ao Plano Quinquenal 
do Governo (PQG 2020-2024) que tem 
a industrialização nacional como um 
dos quatro pilares de governação.

“Ao iniciarmos o segundo ciclo de 
governação, reafirmamos a nossa 
visão plasmada no PQG 2020-2024, 
no sentido de estimular o desenvolvi-
mento da indústria transformadora, 
promovendo o valor acrescentado 
de recursos naturais numa óptica de 
consolidação de cadeias de valor de 
uma forma diversificada, incluindo a 
agricultura, a pesca e os recursos min-
erais”. Assim, adiciona Nyusi, em cada 

importação do clínquer para Moçam-
bique. O clínquer já existe aqui em 
Moçambique, porque temos uma fá-
brica que produz este insumo, impor-
tante na produção de cimentos. Por 
isso, temos que começar a trabalhar 
no sentido de descontinuarmos com 
as importações do clínquer”, considera 
Filipe Nyusi, para quem a produção de 
cinco mil toneladas de clínquer por 

pilar de aposta estratégica definida 
pela política industrial, foram definidos 
programas e indicadas as entidades 

O PCA da SINOMA MDC, agradece ao 
Governo de Moçambique pela concret-
ização deste empreendimento. Afirma 
que o Governo fez muito pelo projecto, 
recordando-se do esforço que o Presi-
dente Nyusi fez para evitar o Lock-Down, 
em Moçambique, numa altura em que 
todos os países do mundo estavam a 
observar a pior crise sanitária, devido à 
pandemia da Covid-19. “Na verdade, 
se o Governo tivesse seguido o exem-
plo doutros países, tenho a máxima 
certeza que hoje não estaríamos aqui a 
celebrar a inauguração desta fábrica. Os 
trabalhos de construção estariam muito 
atrasados, com o risco de ainda perder 
o seu brio”, reconheceu Víctor Timóteo, 
endereçando o seu total agradecimento 
ao Governo, em particular, ao Presidente 
da República, pelo seu envolvimento 
na concretização de muitos projectos 
promissores que este país tem.

A fábrica Dugongo, segundo 
aquele dirigente, irá melhorar a eco-
nomia e negócios, o sector da indús-
tria de cimentos, porque implicará a 
redução das importações do clínquer 
um dos insumos mais utilizados pelos 
industriais de cimentos.

Aquele dirigente máximo da fábrica 
fez saber ainda que a entrada em fun-
cionamento desta fábrica, veio abrir 
oportunidades de emprego para mui-
tos moçambicanos, apontando que 
neste momento a unidade emprega, 
de forma directa, pouco mais de seis-
centas pessoas e muitos outros que 
muitos outros trabalhadores indirectos.

AGRADECIMENTO

Enquanto isso, Wang Fayin, o PCA 
da West Internactional Holding, um 
conglomerado empresarial chinês, 
detentor da Moçambique Dungongo 
Cimento, renova o seu agradecimento 
ao País que soube acolher o investi-
mento que se configurou na instalação 
de uma das maior e mais modernas fá-
bricas de cimentos e clínquer, em África. 
Ele afirma que, apesar de vários entraves 
não mencionados, que atrasaram o 
projecto por muito tempo, este mo-
mento é de muita satisfação, porque o 
empreendimento já está operacional.

Para a descoberta de Moçambique 
(no meio de 54 Estados africanos), 

como País certo para qualquer tipo de 
investimento, prevaleceu a histórica 
relação de cooperação e amizade 
com a China. Mas a West International 
Holding, segundo o seu PCA, não só 
tem investimentos em Moçambique, 
mas em outros países do continente, 
destacando, por exemplo, países 
como Mali, Burkina Faso, Guinea Bis-
sau, Benin, Senegal, Congo Brazzaville 
e muitos outros, com negócios que 
não só envolvem o sector de cimentos 
e clínquer, mas a hotelaria e turismo e 
indústria transformadora.

INDUSTRIALIZAÇÃO

Por seu turno, o ministro da Indús-
tria e Comércio, na sua intervenção, 
referiu que a inauguração em Moçam-
bique da maior e mais moderna fábri-
ca de cimento e clínquer em África, é 
mais um indicativo de que o Governo 
tem apostado forte na industrialização 
do país. Acrescenta que, no seu plano 
quinquenal, o Governo tem prestado 
maior atenção à Agricultura e à In-
dustrialização, conforme estabelece a 
Constituição da República. Todas es-
tas actividades contribuem de forma 
significativa para a melhoria de algo 
essencial e que se chama “emprego 
para jovens”.

O governante disse ainda que o Exec-
utivo moçambicano está a investir em 
políticas fiscais, monetárias e sectoriais, 
e melhoria de infra-estrutura e logística, 
com vista a promover a industrialização 
no País. A medida, segundo ele, visa es-
timular a produção nacional e reduzir as 
importações, o que irá concorrer para a 
diversificação da economia, com prin-
cipal enfoque na agricultura, pescas, 
recursos minerais e florestais.

“Com a promoção da industrializa-
ção, queremos criar condições para 
que o nosso país aumente a produção 
de bens manufacturados de maior val-
or acrescentado e deixe de depender 
da produção de produtos primários”, 
disse o governante, sublinhando 
que a industrialização proporciona, 
igualmente, oportunidades para o 
aumento da exportação de produtos 
manufacturados e substituição de 
importações, gerando ganhos e pou-
pança em moeda externa.                  

chave para a implementação a nível 
ministerial, considerando as seguintes 
variáveis determinantes: principais 
produtos, principais matérias-primas 
e sua respectiva localização geográfica.

Mas não só falou do que o PQG 
versa sobre a industrialização do país, 
como também evocou outras estraté-
gias, destacando a Política e Estratégia 
Industrial 2016-2025 que consiste na 
decomposição de acções para mate-
rializar a política industrial, através da 
definição de programas específicos 
para cada pilar de aposta estratégica 
com vista a sua concretização. 

CONCORÊNCIA

Por seu turno, o Presidente do 
Conselho de Administração (PCA) da 
Moçambique Dugongo Cimentos (SI-
NOMA MDC), Vítor Timóteo, intervindo 
na cerimónia de inauguração da fábrica 
de Matutuíne, sossegou o mercado, 
afirmando que a unidade industrial não 
terá concorrente, porque o seu objectivo 
não é disputar o mercado, mas resolver 
um problema que, desde há muito, vem 
preocupando o país, que é a escassez do 
cimento de construção civil.

Timóteo afirma também que, além 
de cimento, o clíquer produzido na 
fábrica, será disponibilizado para as 
outras unidades industriais baseada 
no país.

recursos locais como matéria-prima, 
nomeadamente, o calcário e argila.

O Presidente Nyusi endereçou ainda 

dia e dois milhões de toneladas de ci-
mentos por ano, isto na nova fábrica 
de Matutuíne, irá aumentar a oferta de 
cimento em todo o País, contribuindo 
para a contenção de inflação do preço 
de cimento. Neste sentido, acrescenta, 
é expectável que os custos de con-
strução de infra-estruturas diversas, 
ganhem maior poupança dos orça-
mentos a que dizem respeito.

Alude-se que, o País gasta, em 
média anual, 54 milhões de dólares 
americanos pela importação de 370 
mil toneladas de clínquer para alimen-
tar a indústria nacional de produção 
de cimento. Agora, com a entrada em 
funcionamento da Dugongo Cimen-
tos que dispõe de uma linha para a 
produção do clínquer, é expectante 
que esta despesa para o exterior re-
duza gradualmente. 

“Com a produção do clinquer no País 
estaremos a contribuir cada vez mais 
para a redução do custo de produção 
de cimentos, tendo como escopo a 
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Há motivos para alívio! Israel e Palestina

Conflito longe do fim
Editorial
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Olhando para o actual cenário, mar-
cado pela redução de casos positivos, 
internamentos e óbitos pela Covid-19, 
podemos afirmar seguramente 
que há motivos suficientes para os 
moçambicanos começarem a sorrir. 
Em outras palavras, não precisaríamos 
de nos especializar em matéria de 
saúde pública para perceber que, no 
contexto da mitigação da Covid-19, a 
situação tende a melhorar. Basta visi-
tarmos os números partilhados diaria-
mente pelas autoridades sanitárias do 
País, para chegarmos a esta conclusão.

Este quadro pintado a cor-de-rosa, 
de certeza, influenciou o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, a anunciar 
a reabertura do ensino pré-escolar, o 
acesso às praias para passeios e ban-
hos, mas sem o consumo do álcool e 
aglomerações, e o alívio das horas do 
recolher obrigatório que vigora em to-
dos os centros urbanos, no quadro das 
restrições para evitar uma nova propa-
gação da doença que já ceifou muitas 
vidas no País e no mundo.

Mas há que termos nas nossas con-
sciências que as medidas não devem 
ser confundidas com o fim da pan-
demia. Aliás, a experiência referente 
aos dois primeiros meses deste ano 
(Janeiro e Fevereiro), mostrou clara-
mente que este vírus inspira vigilância 
permanente, mesmo para evitarmos 
uma eventual terceira vaga, originária 
da Índia, cujas consequências podem 
ser mais drásticas que as vividas nos 
primeiros dois meses deste ano, se-
gundo Eduardo Samo Gudo Jr. direc-
tor-geral Adjunto (INS), isto a julgar pela 
experiência amarga de outros países 
que neste momento estão a braços 
com a terceira vaga. E não estaríamos 
desalinhados se afirmássemos que 
proeminam os riscos do surgimento 
desta, sobretudo se tivermos em con-
ta a germinação de novas variantes do 
novo coronavírus em vários países afri-
canos, com enfoque para a vizinha Áfri-
ca do Sul, o seu rápido alastramento, a 
fraca disponibilidade de vacinas a nível 
global, para além da capacidade que 

O Canhão

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

Fingir que tudo anda bem no lar, 
isso não dá, vai-te prejudicar futura-
mente. Vale a pena falar do que viveres 
com nó no coração, ou até na gargan-
ta, desde que saibas aonde e a quem 
falares. Há casais que fingem que no lar 
tudo tá-se bem, mas na verdade o nív-
el de relacionamento bate mais que a 
fúria do Tsunami. Quero com isto dizer 
que muitos casais têm um relaciona-
mento aparentemente bom, de fora, 
e de dentro da casa zero, não se falam, 
não partilham a mesa, muito menos a 
cama, mas sempre estão juntos como 
de irmãos se tratasse. 

Há diversas razões para que um 
casal deixe de ter um relacionamen-
to saudável, porém, simplesmente 
dizer que viver de aparência nem 
sempre é uma definição tão simples. 

Até porque existe um motivo para as 
pessoas permanecerem juntas. Na 
maioria das vezes considera-se um 
casamento de aparência o relaciona-
mento conjugal que é inexistente. O 
desrespeito e a desunião entre am-
bos contribuem para o desentendi-
mento e começa a nascer a vivência 
por aparências (fingimento).

As pessoas que nos conheciam 
e viam de fora nos admiravam, mas 
a realidade era outra. Há gente que 
até diz que o grande exemplo está ali 
naquele casal vizinho. É exemplo que 
o casal transporta de fora e não é tão 
real como podemos imaginar. Trata-se 
de uma aparência, pois, mesmo em 
meio aos problemas, o casal continua 
fechado e sem dar a entender que 
no lar há problemas. Existem aqueles 
casais que discutem seus problemas 
na rua e até nas barracas. Batem-se na 
rua e meia volta estão a se beijar, a sor-
rir de felicidade. Este comportamento 
é bom, mas também não. 

Aliás, o casal que vive de aparên-
cia complica-se mais. Vencer o prob-

lema não é impossível na vida uma 
vez que existem outras soluções 
além do divórcio. Existe um motivo 
para as pessoas permanecerem jun-
tas, então, o melhor a fazer é buscar a 
fundo o entendimento das mágoas 
e recomeçar a relação.

Assim e deste modo, aproximem as 
pessoas que mais respeitam. Se não 
existem essas pessoas podem recor-
rer à igreja, pois Deus faz tudo para o 
bem dos seus filhos. Nos encontros de 
amigos, da igreja e até de família, vocês 
podem receber boas orientações de 
como proceder para obter sucesso 
nesta área em que há tanto sofrimen-
to. O segredo do sucesso é o diálogo, 
a união, amor, sentimento, fidelidade, 
humildade, sabedoria, inteligência, 
paciência e não deixar a sua cara-
metade sofrer. Para as pessoas que me 
conhecem podem testemunhar isso. 
Passei dessas fases, graças a paciência 
que minha esposa teve, sinal de amor. 
Hoje estamos juntos e peço aos caros 
leitores com problemas similares para 
seguirem este conselho. 

ainda nos falta de lidar com a doença, 
apesar dos esforços que têm sido feitos 
pelas autoridades nacionais.

É altura de agente reconhecer que 
o ónus de não caírmos nesta intensa 
vaga e corrermos o risco de voltar a 
um novo confinamento recai na so-
ciedade e em cada um de nós, no que 
fundamentalmente compreende ao 
cumprimento, cada vez mais rigoroso, 
do protocolo sanitário. 

Simplificando, pensamos nós que, 
não devemos esquecer do uso da 
máscara, principalmente quando nos 
fazemos à via pública, da lavagem con-
stante das mãos e do distanciamento 
social, pois esta pandemia nunca avisa 
quando quer atacar, com violência.

É, igualmente, importante frisar 
que, os ganhos até aqui alcançados 
precisam de ser consolidados, e uma 
das formas de fazer isso é nunca con-
fundirmos o desconfinamento com o 
fim da doença. Pelo contrário, o desa-
nuviar das medidas deve chamar-nos 
atenção para o risco de importação de 

novas variantes, não havendo outra 
alternativa à observância rigorosa das 
medidas de precaução.

Por falar das medidas de prevenção, 
o Chefe de Estado avisou claramente 
na sua comunicação que o Governo 
estará muito atento no seu controlo e, 
que em caso de incumprimento, não 
hesitará em recuar, fechando tudo o 
que constituir foco de disseminação 
da doença. 

Por isso, somos de partilhar a opin-
ião, de que, seria bom o tardio chegar a 
este extremo, mas que se caminhasse 
gradual e seguramente rumo a um 
desconfinamento geral, a bem do 
equilíbrio entre a saúde e a economia 
do País.

Para isso, são cruciais a respon-
sabilidade individual e a consciência 
colectiva de que o cumprimento das 
medidas de prevenção é de carácter 
obrigatório, porque de outro modo 
as infecções, internamentos e óbitos 
por Covid-19 registados em Janeiro e 
Fevereiro podem-se repetir até com 
maior gravidade, para a desgraça de 
toda uma nação a braços com uma 
série de problemas como o terrorismo 

no norte de Cabo Delgado e incursões 
armadas da Junta Militar da Renamo 
nas províncias de Sofala e Manica, cujas 
consequências são drásticas ao tecido 
social e económica do País.

Importa recordamos ainda que, na 
sequência da grave crise sanitária do 
primeiro trimestre, o Governo foi ob-
rigado a decretar medidas gravosas de 
prevenção e contenção da Covid-19, 
o que implicou o encerramento e/ou 
condicionamento de alguns serviços 
bem como a circulação dos cidadãos. 

O sector produtivo ficou grave-
mente afectado, o que se traduziu, por 
exemplo, em condicionalismos para 
a satisfação dos cidadãos em várias 
áreas, incluindo o comércio. 

A repetição disso, a nosso ver, não 
seria bom e por isso recomendamos 
uma maior prevenção. Aliás, para evi-
tarmos que as medidas tomadas no 
passado não venham a ser tomadas 
hoje, reiteramos a necessidade de 
responsabilidade de cada um de nós 
e que a consciência sobre os perigos 
da doença seja sempre presente para 
que tão cedo quanto antes a nossa 
vida regresse à normalidade.

JOSÉ MANUEL NETO SIMÕES*
Capitão-de-fragata na reforma 

Tudo leva a crer que o último confli-
to entre israelitas e palestinianos tenha 
sido precipitado por Benjamin Ne-
tanyahu, aproveitando dois factores: 
a crise política provocada pela dificul-
dade na constituição de um Governo 
de coligação fragmentado acirrando 
as tendências nacionalistas; e a violên-
cia interna entre judeus e árabes.

É neste quadro, que Israel e Hamas 
(acrónimo árabe que significa movi-
mento de resistência islâmica) par-
ticiparam na fase mais intensa do 
conflito militar nos últimos sete anos. 
Estamos perante um novo ciclo de 
agressão, onde ninguém é inocente, 
que pode transformar-se numa crise 
humanitária e de segurança, com 
consequências para toda a região do 
Médio Oriente.

Contudo, apesar do recente cessar-
fogo na Faixa de Gaza (1/3 da região 
de Lisboa com cerca de 2 milhões 
de habitantes) continuam a subsistir 
conflitos internos em Israel, entre ár-
abes e judeus, o que provavelmente 
deixará os dois lados mais separados 
do que nunca.

O conflito israelo-palestiniano 
refere-se às tensões políticas e hos-
tilidades entre a comunidade árabe e 
judaica no Médio Oriente, cujas raízes 
remontam aos fins do século XIX, 
onde se interligam aspectos político-
ideológicos, estratégicos, religiosos e 
de identidade, que o tornam extraor-
dinariamente multifacetado e com-
plexo. E há muito que passou a ser 
mais esclarecedor considerar o conflito 
como uma crise latente permanente 
com ciclos de agressividade que é in-
fluenciado por variáveis geopolíticas.

A criação do Estado de Israel foi, 
como se sabe polémica. Apesar de 
aprovada no Conselho de Segu-
rança (CS) da ONU, em 1948, contou 
sempre com a oposição dos estados 
árabes vizinhos. Todavia, Israel vive 
há mais de 50 anos em violação do 
Direito Internacional e das resoluções 
da ONU ocupando ilegalmente ter-
ritórios conquistados na Guerra dos 
Seis Dias (1967). Ao longo deste 
período, foi-se instalando no território 
ocupado um novo modelo de apart-
heid, por via de colonatos ilegais, com 
permanente violações dos direitos 
humanos numa completa impuni-
dade. Israel é, portanto, um Estado à 
margem da lei.

O êxodo palestiniano (Nakba), em 
1948, marca o início do problema dos 
refugiados, que constitui um dos prin-
cipais elementos do conflito.

Se os israelitas têm o direito a uma 
pátria, até porque na Europa foram 
alvo de perseguições terríveis que 
culminaram com o Holocausto os 
palestinianos também têm o mesmo 
direito, sendo inadmissível que os gov-
ernos de Israel e a extrema-direita ten-
ham vindo a legitimar e apoiar actos 
muito parecidos com aqueles de que 
foram vítimas no passado. Ambos têm 
direito à segurança e dignidade.

Na prática a solução de dois Esta-

dos torna-se inviável, e a solução de 
um Estado democrático nunca che-
ga a tornar-se viável. Há demasiados 
ódios acumulados e quem sofre são 
as vítimas de ambos os lados que 
são meros peões da estratégia de 
poder dos líderes autoritários de um 
lado e do outro.

Importa recordar que Trump ig-
norou inteiramente aquela solução 
adotada pela ONU e por grande par-
te da comunidade internacional (CI), 
ao propor sua própria visão do que 
seria uma solução para a paz, através 
do recente Acordo de Abraão (com o 
apoio de Israel, Arábia Saudita, Egipto, 
Qatar e Emirados Árabes Unidos) em 
que são ignoradas as fronteiras de 
1967, além de conceder Jerusalém à 
soberania israelita. Urge assim encon-
trar outras formas criativas para sair 
deste bloqueio.

2. O reacender do conflito militar 
começou com centenas de rockets 
do Hamas sobre Israel, lançados em 
solidariedade com os manifestantes e 
feridos palestinianos, após graves inci-
dentes ocorridos em Jerusalém Orien-
tal - mesmo estando sob o mandato 
jurídico da Jordânia-, onde se encontra 
a mesquita Al Aqsa, (terceiro lugar mais 
sagrado do Islão). Este local foi um dos 

Viver 
de fingimentos! 

Na realidade, a escalada 
da segurança serve a 
Netanyahu e ao Hamas, 
ambos por razões políti-
cas internas. A paz entre 
israelitas e palestinianos 
não é uma prioridade 
nem para Benjamin 
Netanyahu nem para os 
líderes do Hamas, que 
usam a força para objec-
tivos políticos O primeiro 
vive acossado com as 
acusações e processos de 
corrupção e está muito 
agarrado ao poder; os 
segundos alimentam-
se do ódio a Israel para 
manterem Gaza sob o 
seu domínio e relegaram 
a Autoridade Nacional 
Palestiniana (ANP).....

O conflito israelo-pal-
estiniano refere-se às 
tensões políticas e hos-
tilidades entre a comu-
nidade árabe e judaica 
no Médio Oriente, cujas 
raízes remontam aos 
fins do século XIX, onde 
se interligam aspectos 
político-ideológicos, 
estratégicos, religiosos 
e de identidade, que o 
tornam extraordinaria-
mente multifacetado e 
complexo. E há muito 
que passou a ser mais 
esclarecedor considerar o 
conflito como uma crise 
latente permanente com 
ciclos de agressividade 
que é influenciado por 
variáveis geopolíticas.
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eles tem o significado de guerra justa), 
pelo que refutam a existência do Es-
tado de Israel. O Hamas é, por isso, con-
siderado uma organização terrorista 
por parte de Israel, EUA, UE, Japão, 
Israel e Canadá.

Mas não podemos confundir o 
Hamas com os palestinianos. De-
fender a causa palestiniana não é, 
nem deve ser, legitimar o Hamas, ou 
relativizar as suas acções. É muito difícil 
esta questão não se tornar politizada 
e polarizada. O caminho para a paz e 
segurança estão completamente blo-
queados. Além dos bloqueios internos 
existem também bloqueios regionais.

3. Ao nível interno em Israel temos as-
sistido a episódios de enorme violência 
que são o culminar de uma década de 
crispação entre judeus e árabes prin-
cipalmente em Jerusalém. Neste con-
texto, é de referir o progressivo e acen-
tuado nacionalismo judaico que tem 
respaldo no sistema político-partidário, 
na governação, nas relações externas 
de Israel. E tem ainda reflexos na agres-
sividade em relação ao território pales-
tiniano e às minorias árabes.

Acresce a isto uma política agres-
siva de construção de colonatos com 
massificação da ocupação do território 
com expropriações que são muito 

polémicas e sem legitimidade interna-
cional o que dá uma degradação das 
condições de segurança na região.

Não há, de facto, capacidade de 
mediação retomando um processo 
minimamente consistente rumo 
a uma solução duradoura. Por um 
lado, não existem personalidades 
carismáticas, como no passado, para 
procurar a paz; por outro, o CS da 
ONU está bloqueado, a CI está di-
vidida, a UE vive uma cacofonia no 
âmbito da política externa e os EUA 
extremaram, nos últimos anos, o seu 
apoio a Israel. Mas a prioridade da Ad-
ministração de Biden é o Irão.

As comunidades hebraicas mun-
diais também têm uma enorme in-
fluência no apoio a Israel, enquanto 
a solidariedade do Médio Oriente 
com a causa palestiniana não deixa 
de reflectir a proliferação de inter-
esses regionais e as rivalidades entre 
o mundo árabe e o Irão. Esta situação 
também tem ajudado a deteriorar 
o conflito, que caminha para um im-
passe de difícil resolução.

A solução teria de passar por uma 
intervenção concertada entre os su-
perpoderes mundiais, com a suspen-
são de ajuda militar a ambas as partes 
e pela persuasão moral. Não é fácil, 
porém, ter optimismo. A violência que 
assistimos afasta do horizonte qual-
quer esperança de coexistência e paz 
num conflito sem fim à vista.

O autor escreve de acordo com a 
antiga ortografia
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focos dos confrontos com a polícia 
israelita, durante o Ramadão, face à 
ameaça de despejo de dezenas pales-
tinianos por colonos judeus ortodoxos 
dando seguimento a uma sentença 
do Supremo Tribunal.

Isto vem também no seguimento 
da aprovação, em 2018, da Lei Básica 
do Estado-Nação (uma espécie de 
Constituição) que refere ser Israel o 
Estado do povo judeu, levando a que 
os não-judeus sejam cidadãos de 
segunda com menos direitos que os 
judeus, pois em Israel a nacionalidade 
não dá todos os direitos de cidadania. 
Descriminação inaceitável. Esta situa-
ção está também a acentuar a polar-
ização da sociedade judaica já visível 
nas últimas eleições.

O nível de ressentimento e a noção 
de impunidade está a criar um prob-
lema de legitimidade do Estado, 
porque as autoridades não conseg-
uem controlar a situação. Com efeito, 
o confronto entre judeus e árabes de 
nacionalidade israelita no interior do 
país (20% da população é árabe) está 
a gerar uma crise de regime na reposta 
do Estado, que preocupa mais os isra-
elitas do que o conflito com o Hamas, 
pois é o resultado de uma política do 
Governo de Israel da expansão dos 
colonatos mais radicais.

Na realidade, a escalada da segu-
rança serve a Netanyahu e ao Hamas, 
ambos por razões políticas internas. A 
paz entre israelitas e palestinianos não 
é uma prioridade nem para Benjamin 
Netanyahu nem para os líderes do 
Hamas, que usam a força para objecti-
vos políticos O primeiro vive acossado 
com as acusações e processos de cor-
rupção e está muito agarrado ao pod-
er; os segundos alimentam-se do ódio 
a Israel para manterem Gaza sob o seu 
domínio e relegaram a Autoridade Na-
cional Palestiniana (ANP), liderada pela 
Fatah, para um segundo plano num 
cenário de eleições adiadas.

O maior problema dos palestinia-
nos é, sem dúvida, a sua divisão e essa 
vem de longe. Do lado palestiniano 
não existe diálogo entre o grupo ex-
tremista do Hamas e os rivais da Fatah, 
na Cisjordânia, tendo ocorrido em 
2007 uma guerra civil entre as duas 
organizações.

Na frente do Hamas convém 
lembrar, que em 2006 ganhou as 
eleições na Palestina, consideradas 
justas pela CI.

Tem um grande apoio na socie-
dade palestiniana, sobretudo, pelos 
programas de assistência social hav-
endo um grande descontentamento 
perante a ANP pela sua passividade 
em relação a Israel.

No entanto, a sua Carta Constitu-
cional visa a islamização dos territórios 
palestinianos utilizando a Jihad (para 

Mas não podemos con-
fundir o Hamas com os 
palestinianos. Defender 
a causa palestiniana não 
é, nem deve ser, legitimar 
o Hamas, ou relativizar 
as suas acções. É muito 
difícil esta questão não 
se tornar politizada e 
polarizada. O caminho 
para a paz e segurança 
estão completamente 
bloqueados. Além dos 
bloqueios internos ex-
istem também bloqueios 
regionais.

https://t.me/Novojornal
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NACIONAL NACIONAL
O país continua a depositar a con-
fiança e a esperança na Frelimo, 
o partido que, muito tem feito 
para minimizar o sofrimento dos 
moçambicanos. “O nosso partido 
foi e continuará a ser a vanguarda 
da história de Moçambique e dos 
moçambicanos. Esta responsabi-
lidade, conquistada com trabal-
ho árduo, deve ser assumida por 
cada um de nós com coragem e 
abnegação”, referiu o Presidente 
da Frelimo e da República, que 
considera que, os dois dias de 
debates intensos e acesos, que 
marcaram a IV Sessão Ordinária 
do Comité Central da Frelimo, 
acresceram a responsabilidade 
do partido na sua missão de ser a 
resposta para os desafios nacio-
nais, tanto os emergentes quan-
to os conhecidos. 

Frelimo na vanguarda dos 
moçambicanos 

que orienta o trilho certo, o garante 
das nossas sucessivas vitórias, a nossa 
fiel e fiável vanguarda”, destacou.  

Entretanto, Filipe Nyusi, recordou 
que no âmbito das últimas eleições, a 
direcção do partido operou mudanças 
na estrutura do Gabinete Central de Pre-
paração de Eleições, por forma a permitir 
mais atenção ao processo de organiza-
ção, planificação e seu funcionamento. 

“Esta decisão exigiu a restruturação 
das Brigadas Centrais, assegurando as-
sim que os quadros dos Gabinetes se 
dedicassem exclusivamente às suas 
actividades”, facto que, “culminou com 
a nossa vitória em todas províncias e 
em todos os distritos do país”, disse. 

E porque tem a certeza de que a 
mesma experiência de sucesso será 
transmitida nas tarefas que o par-
tido lhe vier a atribuir em diferentes 
cenários e dimensões, o presidente 
da Frelimo e da República anunciou 
a restruturação das Brigadas Centrais, 
as quais, passam a ser chefiadas pelos 
membros da Comissão Política.

Assim, a província de Niassa passa 
ter o deputado e chefe da Bancada 
Parlamentar da Frelimo na Assembleia 
da República, Sérgio José Camunga 
Pantie como chefe e 

Jaime Basílio Monteiro, actual se-
cretário-geral do Conselho Nacional 
de Defesa e Segurança, adjunto; Cabo 
Delgado - Alcinda António de Abreu 
Mondlane –chefe,  

e Caifadine Manasse, deputado da 
Assembleia da República e porta-voz 
do Comité Central, Adjunto; Nam-
pula - Eneas da Conceição Comiche, 
presidente do Conselho Autárquico 
de Maputo como chefe e o Primeiro-
ministro, Carlos Agostinho do Rosário 
no posto de Adjunto. 

Para a brigada central de assistên-
cia à província da Zambézia foi no-

meado como chefe, Eduardo Joaquim 
Mulembwe, deputado e antigo presi-
dente do parlamento e Ana Rita Jer-
emias Sithole, adjunta; Tete - Conceita 
Xavier Sortane – chefe e 

Raimundo Maico Diomba, adjunto; 
Manica - Aires Bonifácio Baptista Ali na 
qualidade de chefe e Nyelet Brooke 
Mondlane, adjunta; Sofala - Manuel 
Jorge Tomé como chefe e Esperança 
Laurinda Bias, adjunta; Inhambane - 
Filipe Chimoio Paunde como chefe e 
Leonor Alberto Neves Mondlane, ad-
junta; Gaza - Tomás Augusto Salomão 
como Chefe e Francisco Ussene Mu-
canheia, adjunto província de Maputo 

- Margarida Adamugy Talapa como 
chefe e Mariazinha Niquice, adjunta e 
por último, para a Cidade de Maputo, 
o Comité Central nomeou Verónica 
Nataniel Macamo Ndlovu como chefe 
e Chakil Felizardo Aboobacar, adjunto. 

Depois de anunciar esta restrutura-
ção na chefia das brigadas, o presiden-
te da Frelimo e da República apelou 
aos membros da imperiosidade de 
manter a união e coesão que lhes é 
característica, como verdadeiros solda-
dos do povo, marchando determina-
dos pela Paz e Progresso. 

“Só unidos, numa marcha firme 
e cadenciada, lograremos atingir os 

objectivos a que nos propusemos”, 
destacou Filipe Nyusi, para de seguida 
afirmar que, o governo por si presidido, 
continuará empenhado na modern-
ização e elevação da capacidade op-
erativa e logística das Forças de Defesa 
e Segurança para melhor cumprirem a 
sua missão de defender a pátria e ga-
rantir a ordem e tranquilidade pública 
em todo o território nacional. 

“De igual modo, reiteramos a aber-
tura do nosso governo de capitalizar 
a concertação de esforços bilaterais 
e multilaterais que possam concor-
rer para a rápida eliminação do ter-
rorismo, no quadro de mecanismos 
disponíveis, salvaguardando os mais 
altos interesses nacionais”, referiu. 

60 ANOS DA FUNDAÇÃO DA 
FRELIMO

Ainda no seu discurso de encerra-
mento, Filipe Nyusi fez saber que a 25 
de Junho do próximo ano, a FRELIMO 
completa 60 anos de existência. 

“A nossa FRELIMO, um partido de 
massas, foi forjada por jovens bravos 
de 25 de Setembro, onde moçambi-
canos de diferentes estratos sociais, 
raças, etnias e religião se misturam 
numa diversidade cultural”, sublinhou, 
acrescentando que, “hoje, inspira uma 
legião de moçambicanos que, no seu 
dia, laboram com vista a assegurar o 
seu bem-estar e das suas famílias”. 

Assim, o presidente do partido e da 
República, anunciou que por forma 
a celebrar os feitos da FRELIMO, no 
espírito do mesmo ideal, a todos os 
níveis dos órgãos do partido, será des-
encadeado, no dia 25 de Junho do 
presente ano, o lançamento de um 
amplo movimento de exaltação das 
conquistas do partido, tais como, a 
consolidação da Unidade Nacional e a 
reconciliação entre todos moçambica-
nos, e os avanços alcançados durante 
os 60 anos da nossa existência. 

PR procedendo ao relançamento da primeira pedra

ANSELMO SENGO                                   
Email: sengoans@yahoo.co.br

Com o efeito, Filipe Nyusi, fez saber 
aos membros do partido que estão 
dentro e fora do país que a IV Co-
mité Central, ora terminada, depois 
de apreciar a proposta da Comissão 
Política e analisar os fundamentos, de-
liberou convocar o 12° Congresso do 
Partido FRELIMO para os dias 23 a 28 
de Setembro de 2022, na Escola Cen-
tral do Partido, na Cidade da Matola, 
província de Maputo. 

“O Congresso, órgão máximo da 
FRELIMO, traça as opções políticos 
ideológicas e decide sobre questões 
de fundo da vida do partido”, indicou o 
Presidente do partido e da República, 
acrescentando que, “como é nossa 
característica, o nosso Congresso deve 
representar um momento de exal-
tação do nosso percurso, celebração 
das nossas conquistas e consolidação 
da união e coesão interna, perspectiv-
ando o futuro de Moçambique”. 

Neste contexto, exortou aos órgãos, 
membros, militantes, simpatizantes e 
organizações sociais do Partido FRE-
LIMO, em particular, e o povo moçam-
bicano em geral, no país e na diáspora, 
a participarem activamente nos pre-
parativos do 12o Congresso, fazendo 
deste um momento de reflexão e de 
festa, de reforço e consolidação do es-
pírito de Unidade Nacional, da Paz e do 
Desenvolvimento. 

Aliás, fez saber que o plano da di-
recção do partido é, na sua essência, um 
agregador de acções concretas da FRE-
LIMO e das suas Organizações Sociais. 

“Ele é um instrumento de planifica-
ção real onde, na harmonia sinfónica 
entre a unidade e diversidade, se trans-
mitem comandos claros sobre a nossa 
acção colectiva e individual, com vista 
a assegurar a nossa vitória nas diferen-
tes frentes”, disse. 

Por isso, com a experiência acumula-
da ao longo destes quase sessenta anos, 
sem perder a sua essência e na sua di-
versidade que lhe é característica, a FRE-
LIMO viveu transformações decorrentes 
do tempo e das influências sociais, onde 
num mercado político competitivo, 
como Moçambique é, soube sempre se 
ajustar e encontrar o rumo certo. 

“As nossas Organizações Sociais, 
ACLLN, a OMM, e OJM são a bússola 

- Afirma Filipe Nyusi diante das novas caras que chefiam as brigadas provinciais

O Governo moçambicano continua preocupado com a promoção do auto-emprego no país. É neste con-
texto que mais de seiscentos jovens em todo o país vão beneficiar ainda neste ano de kits de auto emprego.

BENEDITO COBRISSUA                                   
Email: cobrissua@gmail.com

A iniciativa é do Secretariado do Es-
tado da Juventude e Emprego e está 
inserida no âmbito do programa "meu 
kit, meu emprego" que visa reduzir os 
altos índices de desemprego que af-
ecta esta franja social. 

Em Manica, a iniciativa contempla 
os distritos de Manica e Sussundenga 
onde foram entregues 32 kits de auto 
emprego constituídos por materiais 
de agro-processamento, agricultura, 
culinária, electricidade, entre outros. 

O secretário de Estado da Juventude 
e Emprego, Osvaldo Petersburgo, que 
na última semana efectuou uma vista 
de trabalho à província de Manica, disse 
no distrito de Sussundenga, no decurso 

de entrega de alguns kits, que os mes-
mos vão dar um impulso aos jovens por 
forma a criarem o auto emprego. 

"Como podem ver, o governo 
tem programas para a juventude, 
tem programas para jovens que se 
destacam no empreendedorismo, 
na sua comunidade, tem programa 
para jovens que têm ideias e querem 
empreender, mas o que lhes falta é o 
material para começar o seu negócio, 
então o governo aparece com esta 
medida activa que é o meu kit, meu 
emprego para dar aos jovens que 
têm habilidades, que têm o saber 
fazer dar lhe uma componente para 
ele arrancar com o seu negócio", disse 
Petersburgo, sublinhando que "ali 
não só tem máquinas, mas também 
tem consumíveis, para começar os 

primeiros dois, três meses e produzir 
renda e continuar a crescer".

Na ocasião, os beneficiários não es-
conderam a sua satisfação com a ini-
ciativa e prometeram tudo fazer para 
que os kits recebidos possam transfor-
mar as suas vidas. 

"Não basta recebermos os kits, mas 
sim saber fazer valer o esforço aqui em-
preendido; por isso comprometemos 
nos a usar criteriosamente esses equi-
pamentos pois constitui um grande 
esforço do governo", disse Emília Chi-
po, numa mensagem, em representa-
ção dos jovens beneficiários. 

Recorde-se que de Janeiro à esta 
parte, em todo o país, cerca de 800 jo-
vens já beneficiaram da iniciativa, com 
excepção da província de Sofala e Ma-
puto cidade.  

Jovens beneficiam de kits para auto-emprego
No âmbito do "meu kit meu emprego"

Presidente Nyusi concretiza sonho

de reabilitação da linha férrea Beira-
Machipanda que liga o Porto da Beira 
ao vizinho Zimbabwé.

Frisou ainda que os massivos investi-
mentos para ampliação do corredor da 
Beira visam responder a procura cres-
cente de serviços de transporte de carga.

 Na região norte do País, de acordo 
com o Chefe do Estado, decorrem in-
vestimentos no Porto de Nacala que 
vão permitir o aumento da capacidade 
de manuseamento cerca de 100 mil 
para 250 mil contentores de 20 pés por 
ano. Paralelamente, estão em curso tra-
balhos de estudos e engenharias para 
aumento da capacidade de  manusea-
mento de carga e eficiência logística do 
Porto de Pemba.

Na região sul, está em progressos 
trabalhos de melhoria da linha férrea de 
Ressano Garcia, em simultâneo com da 
terminal aduaneiro de mercadorias em 
trânsito, favorecendo o comércio e o 
movimento migratório com a Repúbli-
ca da África de Sul.

Relativamente ao porto de Maputo, 
o estadista moçambicano destacou 
investimentos para ampliação das ter-
minais de dragagem e sinalização do 
canal de acesso, incluindo outras inter-
venções que tem vindo a tornar esta 
infraestrututra uma referência regional 
e mundial.

Nesse contexto, referiu que os in-
vestimentos em infraestruturas são 
acompanhados de investimentos de 
materiais circulantes, destacando as lo-
comotivas e vagões.

Portanto, "as coisas estão a acontec-
er", destacou.

LINHA DE MUTARARA

O troço ferroviário Dona Ana – Vila 
Nova Fronteira do lado Malawiano, 
com 44.6 km de extensão, pertence a 
linha de Sena, espinha dorsal da região 
centro que, em tempos era mau.

A linha de Sena atravessa o Vale do 
Zambeze com uma extensão de 547 
Km que inclui tambem o ramal de Mar-
romeu com 82 Km.

Nesse diapasão, o ramal Dona Ana se 
encontrava paralisado desde Setembro 
de 1986 devido à acção de desestabili-
zação que destruiu o tecido económico, 
com graves consequências para a em-
presa Portos e Caminhos de Ferro de 
Moçambique.

Situação idêntica de paralisação dev-
ido as acções de desestabilização, reg-
istou em muitas vias férreas, destaque 
para a linha de Lichinga, no norte do 
País, já totalmente reconstruída.

Aliás, com a abertura a parceria 
público-privada nos últimos anos da 
década da 90 e início da década 2000, 
ocorre o lançamento do investimento 
no sistema ferroportuário moçambi-
cano. Foi assim, desde o ano 2003, os 
CFM iniciaram a reconstrução da limha 
de Sena, troço Beira- Savane, numa ex-
tensão de 32Km e após a concessão a 
companhia do sistema de caminhos 
de ferro da Beira em 2005, deu-se con-
tinuidade ao trabalho de reabilitação da 
linha de Sena até a estação de Moatize, 
cujas obras, foram concluídas em 2012.

Entre 2013 a 2016, o troço Beira-
Dondo beneficiou-se de trabalhos de 
reabilitação isso na primeira e na se-
gunda, a reconstrução de Moatize que 
resultou no aumento da capacidade de 
manuseamento da linha de Sena de 6.5 
milhões de toneladas para 20 milhões 

de toneladas por ano.
No que concerne a estação Dona 

Ana, Filipe Nyusi revelou  que, dado o 
impacto dinamizador do desenvolvi-
mento socio económico do País e da 
região da  SADC, de que é Presidente 
em exercício que o sistema ferropor-
tuário desempenha. De lembrar que, 
no dia 6 de Outubro de 2020, o Presi-
dente Filipe Nyusi reuniu-se com seu 
homólogo malawiano, Lazarus Chak-
wera na Vila de Songo, onde decidiram 
desencadear acções para a revitalização 
da cooperação entre os dois países.

Para o efeito, foi orientada a empresa 
CFM para implementar o projecto de 
reabilitação do ranal Dona Ana- Vila 
Nova da Fronteira.

Com o efeito, o Presidente da 
Repúbica, "é com grande alegria que 
neste ciclo de Governação concretiza-
mos o sonho de devolver a dinâmica 
deste corredor de transporte, que passa 
pelo vale do Zambeze",

Referiu igualmente ser expectativa 
do Governo moçambicano, que a linha 
venha dinamizar o comércio entre o 
distrito de Mutarara e Malawi, compara-
tivamente com as províncias da Zam-
bézia e Sofala, dada a sua localização 
geográfica. 

MOÇAMBIQUE TRADUZ BOA 
VIZINHA

Já a Cônsul do Malawi em Tete, Jane 
Hassane, em representação do Presi-
dente do Malawi, Lazarus Chekwera en-
alteceu o dinamismo e desejo político 
de Filipe Nyusi de ver reabilitada a linha 
férrea que liga os dois países.

O Governador de Domingos Viola, 

disse que a cerimónia ocorria ao lado 
da ponte Dona Ana, considerada uma 
das maiores e emblemáticas de África, 
com 3670 metros de cumprimento, 
inaugurada em 1935 que constitui um 
símbolo de atracção turística pela sua 
estrutura arquitectónica.

Referiu que a província vem registan-
do avanços enormes na edificação de 
infraestruturas e na melhoria dos ser-
viços básicos à população, facto que, 
demonstra, o seu compromentimento 
em promover o desenvolvimento do 
País e do bem-estar de todos.

MARCO HISTÓRICO 

Por seu turno, o Presidente do Con-
selho de Administração da empresa 
Caminhos de Ferro de Moçambique, 
CFM, Miguel Matabele, fez saber que o 
País entrou para a história, sobretudo, 
da Empresa, pois, é o dia em que o nos-
so Presidente da República procedeu 
ao lançamento da 1ª Pedra dos trabal-
hos da Reconstrução da Linha Férrea 
do Ramal Dona Ana à Vila Nova da fron-
teira com o Malawi, uma infraestrutura 
que já não funcionava desde setembro 
de 1986, na sequência da guerra de de-
sestabilização nacional.

De seguida agradeceu o Presidente 
da Repúbica por ter incluindo na agen-
da mantida com o Governo do Malawi 
em 2020, o projecto de reconstrução 
do Corredor Ferroviário ligando o Porto 
da Beira à este País vizinho.

Para Miguel Matabele, os trabalhos 
que, oficialmente, iniciados sábado, 
consistem na reconstrução total do 
ramal, numa extensão de 44,6 Km de 
Linha e outras infraestruturas inerentes, 
permitindo, numa 1ª fase, a circulação 
de comboios comerciais do Porto da 
Beira até ao vizinho Malawi; e, à poste-
rior, a circulação de Comboios de pas-
sageiros, uma acção de Responsabi-
lidade Social Corporativa que nos foi 
incumbida pelo Governo.

Revelou que depois da reconstrução, 
a Linha irá possuir uma capacidade de 
20.5 Toneladas por eixo, contra a ante-
rior capacidade de 16.5 Toneladas por 
eixo. De igual modo, devido ao tipo de 
Carris que serão aplicados, assim como 
as travessas de betão e outras especifi-
cações técnicas de segurança, a velocid-
ade máxima de circulação passará dos 
anteriores 30 km/hora, para 60 km/h.

Sublinhou também que, com a con-
cretização deste projecto, os CFM irão 
corresponder às expectativas e orien-
tações do Governo, no sentido da em-
presa continuar a contribuir não só para 
o desenvolvimento do nosso País, mas 
da região da SADC, através da conec-
tividade dos Corredores, o que irá pro-
porcionar o bem-estar das populações. 

Nesse contexto, o PCA dos CFM 
anunciou que, com este projecto vai 
puder contribuir com a disponibilização 
de emprego para 140 trabalhadores 
nativos desta região da Vila de Mutarara 
que se juntarão aos 51 técnicos do CFM.

De igual modo, e ainda no âmbito 
de Responsabilidade Social, será con-
struída uma escola técnico profissional 
em apoio a Comunidade da Vila de 
Mutarara.

O Governo de Filipe Nyusi fez 
história, ao lançar sábado, em 
Mutarara, a primeira pedra para 
reconstrução da linha férrea do 
ramal Dona Ana à Vila Nova da 
fronteira com o Malawi. Na oca-
sião, Nyusi demonstrou a sua sat-
isfação pela concretização do pro-
jecto que vai dinamiar o corredor 
de transporte, que passa pelo vale 
do Zambeze.

ANSELMO SENGO, em Tete                                   
Email: sengoans@yahoo.co.br

Trata-se de uma infraestrutura que 
compreende uma extensão total de 
44 quilómetros do lado moçambicano 
que já não funcionava desde Setembro 
de 1986, na sequência da guerra de 
desestabilização nacional que para sua 
reabilitação, os Caminhos de Ferro de 
Moçambique (CFM) investiram com 
fundos próprios, 30 milhões de dólares 
americanos.

Na sua intervenção, o Presidente da 
República começou por recordar que 
quando iniciou o roteiro das visitas pres-
idenciais em 2020, inseridas no segun-
do ciclo de Governação, apresentou a 
sua visão e objectivos de desenvolvim-
ento de infraestruturas a 31 de Julho na 
cidade da Beira.

"Afirmamos na ocasião que um 
dos objectivos do noso programa de 
infraestruturas é o estabelecimento 
de condições de mobilidade de pes-
soas e mercadorias e a articulação com 
a dinâmica das cadeias de valor dos 
sectores produtivos, como a título ex-
emplificativo da agricultura, indústria, 
turismo, pesca e da extracção e transfor-
mação de recursos naturais", elucidou.

Acrescentando, referiu que o sector 
dos transportes multi modal constitui 
a base para a materialização da visão 
estratégica do Governo.

Esta, de acordo com o Presidente 
da República, incorpora as estradas, 
caminhos de ferro, portos e os aero-
portos em todo o País e a par de in-
fraestruturas de energia, o sistema 
ferro-portuário, joga um papel impor-
tante por razões, tais como, eficiência 
e economia de escala que aporta, 
resultando, consequentemente, na 
maior competitividade da economia 
moçambicana, melhora as condições 
necessárias para atrair poupanças 
externas e viabilizar investimentos 
produtivos, bem como pela situação 
geoestratégica como ponto de entra-
da e saida do Malawi, Zambia, Zimba-
bwe e África de Sul, propiciado pelos 
corredores de Nacala, Beira e Maputo, 
respectivamente nas regiões norte, 
centro e sul do País.

É neste contexto que o Executivo le-
vou a cabo projectos para a ampliação 
e modernização dos corredores dos 
transporte, e com o efeito, Filipe Nyusi 
fez saber que estão em cursos obras 

Ligação ferroviária entre Moçambique e Malawi
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OCUPADA

A maximização das boas práti-
cas, o descartar das coisas mal 
feitas e a junção do dinamismo 
de cada um para potenciar as 
qualidades existentes no quadro 
dos Recursos Humanos, também 
existentes, com vista a trazer 
para dentro as vitórias consoli-
dadas, é uma das chamadas de 
atenção do Secretário de Estado 
de Niassa, Dinis Chambiuane 
Vilanculos, deixa aos doze quad-
ros empossados última semana, 
naquele ponto do país.

Moçambique regista anualmente 
cerca de 2500 (dois mil e quin-
hentos) novos casos da Fístula 
Obstétrica. E como consequência, 
de acordo a Esposa do Presidente 
da República, Isaura Nyusi, mui-
tas mulheres são excluídas pela 
comunidade e ou abandonadas 
pelos seus maridos, o que pode 
desencadear transtornos psi-
cológicos como a depressão, en-
tre outros males.

“Maximizem boas práticas 
e descartem coisas mal feitas”

vamos trazer as nossas inovações e 
criatividades para todos lutarmos para 
único objectivo: desenvolver”, garantiu 
administrador Levene.

Adélia Alberto, a única administra-
dora transferida e empossada no dia 
que saí de Mavago para Ngaúma, 
prometeu dinamizar trabalhos con-
juntos com intuito unanime de dar 
exemplo o bom poder governativo 
de uma pessoa do seu género, mulher, 
baseando-se na inclusão de todos, in-
dependentemente da sexo.

“Promovendo desenvolvimento 
local. Nós sabemos que nas nossas ac-
tividades se formos a levar o espirito de 
dirigentes não faremos nada. Mas sim, 
precisamos de nos incluir na comuni-
dade por onde estaremos envolvidos 
juntos para levarmos e resolvermos os 
problemas”, descreveu o seu compro-
misso a administradora de Ngaúma, 
Adélia Alberto.

Já para António Paulo, já nomeado 
para administrar o distrito de Mecula, 
disse ter mecanismos viáveis para ala-
vancar o espaço pelo qual foi confiado 
para governação.

“Caso a caso vou dar a devida prio-
ridade. Eu ainda não cheguei lá, mas 
tenho bons e inúmeros desafios. Que-
remos que Mecula se desenvolva e 
dê a sua contribuição para província, 
envolvendo a população e a equipe”, 
prometeu administrador Paulo.

Para Braimo Mahie, ex-comandante 
da brigada de Cuamba e já nomeado 
ao cargo de administrador do distrito de 
Mandimba, disse estar tão expectante 
para um bom trabalho, visando dar 
bom termo e responsabilidade.

“Eu como militar, eu lá não vou dar 
ordens, como dava antes. Cumpria e 
fazia cumprir. Agora, aqui é para cor-
responder com a expectativa do dis-
trito, a partir de trabalho árduo junto 
com a população e estruturas locais e 
aproveitando a minha equipe”, vincou 
administrador Mahie.

Contudo, na lista dos administra-
dores que cessaram suas funções, 
estão Edite Ramalho, Armindo Bindo, 
António Guido, António Cajica e Au-
gusto Assique, respectivamente, que 
exerciam as suas funções nos distritos 
de Metárica, Mecula, Majune, Muem-
be e Ngaúma.Dinis Vilanculos, Secretário de Estado do Niassa 

Isaura Nyusi, Primeira-dama de Moçambique

PEDRO FABIÃO, em Lichinga                                 
Email: fabioninho.p@gmail.com

Trata-se de António Guido, inves-
tido ao cargo de director do Gabinete 
do Secretário de Estado em Niassa, 
Victor Levene, José Yassin, António 
Paulo, Braimo Mahie, Dixon Chongo; 
Momade Abdulcadre, que passam 
a administradores dos distritos de 
Majune, Sanga, Mecula, Mandimba, 
Lago e Mavago, respectivamente. 
De igual modo, para Botelho Chuni, 
David Machimbuko, Adélia Alberto, 
Calisto Mussa e José Achida Assane, 
para os distritos de Metarica, Lichinga, 
Ngaúma, Muembe e Mecanhelas, por 
cada um.

Na ocasião, o Secretário de Estado 
enfatizou que os desafios que pela 
frente se seguem, só podem ser su-
perados num ambiente de trabalho 
em equipe, transparência, abertura e 
principalmente numa liderança que 
assume a unidade nacional como 
pressuposto basilar para o cumpri-
mento do Programa Quinquenal do 
Governo (PQG 2020 – 2024).

Dinis Vilanculos referiu que os no-
vos quadros assumem as tarefas num 
ambiente controverso caracterizado 
por ocorrências cíclicas de ciclones e 
outras intempéries, pandemia da Co-
vid-19, extremismo violento em cabo 
Delgado, incursões da Junta Militar da 
Renamo no centro do país, entre out-
ros fenómenos que impactam negati-
vamente no desenvolvimento social e 
económico do país.

COMPROMISSO DOS QUADROS

Pouco instante após a tomada de 
posse, entrevistados os novos em-
possados, estes chegaram sensível e 
directamente afirmar que o trabalho 
que lhes é confiado a partir de já será 
arrolado em observância as reco-
mendações deixadas para seu saber 
na hora de empossamento.

O administrador do distrito de Ma-
june, Victor Levene, afirma que são 
vários desafios que tem pela frente, 
caracterizadas por trabalho mútuo e 
incansável, com propósito único e vi-
sível para desenvolver a sua área de ju-
risdição, em particular, com prioridade 
focada para componente agrícola.

“Os desafios são mesmo enormes. 
Trabalho, trabalho, trabalho, porque, 
na verdade é só com o trabalho que 
podemos ter um distrito diferente. Va-
mos juntar as equipes e trabalhar com 
a liderança comunitária e religiosa 
para aprender dos outros e, também, 

Em mensagem por ocasião da 
celebração do dia internacional pela 
eliminação da fístula obstétrica assi-
nalada a 23 de Maio enviado à nossa 
Redacção, Isaura Nyusi explica que 
a fístula obstétrica é uma ruptura no 
canal de parto, cujas principais causas 
são os partos prolongados e obstruí-
dos, que sem intervenção cesariana 
de emergência, cujas complicações 
daí advindas podem ser fatais, espe-
cialmente em regiões remotas do 

fístula obstétrica”, refere Isaura Nyusi.
Em consequência disso, acrescen-

tou que muitas mulheres são geral-
mente excluídas pela comunidade e 
ou abandonadas pelos seus maridos, 
o que pode desencadear transtornos 
psicológicos como a depressão, entre 
outros males.

Prosseguindo, Isaura Nyusi, fez 
saber que ainda em razão da pan-
demia, estima-se que mais raparigas 
e mulheres estarão expostas a situa-
ções de casamentos prematuros, 
violência sexual, gravidez indesejada 

nosso país onde o acesso aos cuida-
dos obstétricos ainda é um desafio. 

Segundo a mensagem da esposa 
do Presidente da República, estima-
se que anualmente ocorram cerca de 
2500 (dois mil e quinhentos) novos 
casos de fístula obstétrica no país.

“E neste momento da ocorrência 
da pandemia da Covid-19, maiores 
são os desafios da mulher no acesso 
aos serviços de saúde sexual e re-
produtiva, o que eleva drasticamente 
a taxa de partos fora da maternidade 
e consequentemente a ocorrência da 

e precoce, o que aumenta o risco 
dessas mulheres para a ocorrência da 
fístula obstétrica.

Nesse contexto, a esposa do Presi-
dente da República, defende que a 
prevenção e o tratamento da fístula 
obstétrica contribuem para o Objec-
tivo de Desenvolvimento Sustentável 
3, que é de melhorar a saúde materna.

“As medidas de prevenção in-
cluem a implementação de uma 
visão estratégica para a erradicação 
do casamento prematuro, o combate 
à gravidez precoce, a Educação em 
Saúde, o acesso atempado aos Cuida-
dos Obstétricos em áreas recônditas, 
a capacitação de mais profissionais de 
saúde para prevenção, assim como a 
cessação de práticas tradicionais prej-
udiciais”, frisou.

Referiu ainda que, “neste contexto, 
junto-me a toda Nação Moçambi-
cana e à Comunidade Internacional 
para nos engajarmos na massifica-
ção da conscientização sobre esse 
mal que afecta muitas mulheres, de 
modo a reduzir o seu impacto no 
nosso país”. 

Ao terminar, Isaura Nyusi, apelou a 
todos para que nos comprometamos 
em acções concretas e estruturadas 
que visem uma cultura protectora e 
inclusiva direccionada a responder às 
necessidades urgentes das raparigas 
e das mulheres. 

- Primeira chamada de atenção de Dinis Chambiuane Vilanculos, Secretário de Estado de Niassa, dirigida aos quadros 
do seu sector

Fístula Obstétrica afecta 2500 mulheres
- Revela Isaura Nyusi, Esposa do Presidente da República
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Conselho de Ministros:
Decreto n.º 30/2021:
Revê as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situa-
ção de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 24/2021, de 26 de Abril

CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 30/2021

de 26 de Maio

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da pandemia da CO-
VID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 24/2021, de 
26 de Abril, ao abrigo do disposto na alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de 
Agosto, o Conselho de Ministros decreta:

ARTIGO 1

(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho, decretados no artigo 1 do 
Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.

ARTIGO 2

(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da pandemia da COVID-19, 
enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.

ARTIGO 3

(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e instituições públicas e pri-
vadas, no território nacional.

ARTIGO 4

(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse;
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BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

DIVULGAÇÃO

https://t.me/Novojornal



Público Público
Segunda-feira 31 de Maio de 2021 Segunda-feira 31 de Maio de 2021

12 13

2. É autorizada a retoma do ensino pré-escolar em todo o território nacional, para o atendimento de 
crianças nas idades compreendidas entre 2 a 5 anos de idade, em cumprimento rigoroso do proto-

colo sanitário específico.
3. Para garantir o cumprimento do protocolo sanitário referido no número anterior, o Ministério do Gé-
nero, Criança e Acção Social deve fazer casuisticamente a fiscalização desses locais.
4. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com as medidas 
de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes, algumas instituições de ensino ou regiões 
do País, podem interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior.
5. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo emitido pelas autoridades 
sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no País.

ARTIGO 16

(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais
de Diversão e Equiparados)

1. Mantém-se autorização para a reabertura de casinos, museus, teatros, cinemas, auditórios, galerias, 
centros culturais e similares, não devendo estes exceder 40% da capacidade máxima do local, em obser-
vância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. É autorizada a reabertura de piscinas públicas, não devendo exceder 30% da sua capacidade máxima.
3. Mantém-se encerrados:
a) As discotecas;
b) As salas de jogos;
c) Os ginásios da classe de pequena dimensão e outros locais públicos e privados para a prática de exer-
cícios físicos, excepto para atender às questões terapêuticas, devidamente comprovadas; e
d) os bares.
4. São interditos, em todo o território nacional, os eventos sociais privados, por um período de 30 dias, 
sem prejuízo da realização de casamentos, que pode continuar a decorrer com a observância rigorosa das 
medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, restringindo-se ao máximo de 20 pessoas.
5. É autorizada a frequência das praias para efeitos de passeios e banhos, evitando aglomerações e ajun-
tamentos, mantendo-se a proibição do consumo de bebidas alcoólicas.
6. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições desportivas de escalões inferiores 
e seniores amadores.
7. É autorizada a retoma dos treinos das equipas de alta competição e de formação dos campeonatos 
provinciais, mediante o cumprimento rigoroso do protocolo sanitário específico.
8. Mantém-se autorizado, sob condições de observância das medidas de prevenção e combate à pan-
demia da COVID-19, o regresso aos treinos das selecções e equipes nacionais, com compromissos 
internacionais.
9. Mantém-se a autorização para a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado Moçam-
bola, mantendo-se interdita a presença de público, com a observância do protocolo emitido pelas auto-
ridades sanitárias.
10. A retoma das competições é condicionada a realização de testes regulares de COVID-19, sendo que, 
os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao regime previsto no artigo 5 do presente Decreto.
11. É autorizada a abertura de ginásios das Classes Polivalente, Grande Dimensão e Média Dimensão, 
não devendo exceder 40% e 20% da capacidade máxima, respectivamente, com a observância do pro-
tocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
12. É autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf e pesca desportiva, mantendo-se a autoriza-
ção para as competições de ténis, mergulho, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, 
Golfe, patinagem, tiro, vela e canoagem, mantêm-se nas modalidades individuais, devendo apresentar 
os respectivos planos de regularização das competições, face à COVID-19.
13. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da legislação específica.
14. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 19:00 horas, de Segunda-
-feira a Sábado, e das 9:00 horas às 18:00 horas, ao Domingo, feriados e dias de tolerância de ponto, 
sendo que os demais estabelecimentos comerciais mantêm o horário normal de funcionamento.
15. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número anterior deve obedecer o 
horário aplicado aos bottle stores.
16. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a adoptar o horário das 9:00 
horas às 17:00 horas, permanecendo encerrados aos Domingos, feriados e nos dias de tolerância de 
ponto, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao domicílio, 
depois do fecho.
17. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio devem funcionar em estrita 
observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, sendo permitida a sua 
abertura a partir das 6:00 horas e encerramento às 21:00 horas.
18. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a definição da capacidade máxima 
e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que os gestores destes estabeleci-
mentos são responsáveis pelo seu cumprimento.
19. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6:00 horas às 19:00 horas, fican-
do vedada a venda de bebidas alcoólicas.
20. São canceladas todas as licenças de porta aberta e suspensa a atribuição de novas licenças.
21. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo tipo de bebidas alcoólicas.
22. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de conveniência, é das 
5:00 horas às 20:00 horas.

ARTIGO 17

(Recolher Obrigatório)
1. Mantém-se o recolher obrigatório das 23:00 horas às 4:00 horas, durante 30 dias, na Cidade do Ma-
puto e em todas cidades capitais provinciais e nas seguintes Cidades e Vilas:
a) Cidade de Chókwè;
b) Cidade de Maxixe;

c) Cidade de Dondo;
d) Cidade de Moatize;
e) Cidade de Montepuez;
f) Cidade de Mocuba;
g) Cidade de Nacala;
h) Cidade de Cuamba;
i) Vila de Boane;
j) Vila de Marracuene;
k) Vila de Manhiça;
l) Vila da Massinga; e
m) Vila de Gondola.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) Os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite interrupção, na prossecução 
do interesse público;
b) As deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
c) Outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou necessidade impreterível, 
desde que devidamente justificados.

ARTIGO 18

(Cultos, Celebrações Religiosas, Conferências e Reuniões)
1. Enquanto vigorar a situação de calamidade pública, nos cultos, conferências, reuniões e celebrações 
religiosas, o número de participantes não deve exceder 40% da capacidade máxima de cada local e 
o máximo de 75 pessoas em locais fechados e 150 pessoas em locais abertos, devendo-se respeitar o 
protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas e após prévia avaliação pelo Ministé-
rio da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, poderá ser autorizada a realização de conferências 
e reuniões, com um número de participantes não superior a 300 pessoas.

ARTIGO 19

(Cerimónias Fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de participantes na realiza-
ção de velórios e cerimónias fúnebres é de 30 pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de COVID-19 não deve ex-
ceder 10 pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e cerimónias fúnebres, devem 
observar rigorosamente todas as medidas de prevenção e combate à pandemia da  COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas necessárias ao cumpri-
mento do disposto no presente artigo.

ARTIGO 20

(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. O funcionamento das instituições públicas e privadas deve observar as medidas de prevenção e com-
bate à pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem privilegiar o uso de meios 
electrónicos.
3. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para além das previstas 
no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
c) arejamento das instalações;
d) redução do número de pessoas em reuniões ou locais de aglomeração, devendo-se garantir o distan-
ciamento interpessoal de pelo menos 2 (dois) metros, exceptuando, situações inadiáveis do funciona-
mento do Estado.
4. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade máxima e sua res-
pectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que, os gestores destas instituições são 
responsáveis pelo seu cumprimento.
5. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem fazer-se presente nas 
instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade patronal a qual emitirá orientações necessárias 
e aplicáveis.
6. Na impossibilidade de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, deve adoptar-se o re-
gime de rotatividade das equipas de serviço.
7. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se confunde com dispen-
sa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que assegurem a continuação do trabalho em casa, 
havendo condições.
8. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do trabalho em domicílio.
9. A medida prevista no número 6 do presente artigo não abrange os funcionários e agentes do Estado 
que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança.
10. Nos eventos do Estado, o número de participantes não deve exceder a 150 pessoas, excepto em 
casos de natureza imperiosa, desde que devidamente justificados.

ARTIGO 21

(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, a Inspecção Nacional de Actividades Econó-
micas (INAE),as inspecções sectoriais, o Ministério da Saúde (MISAU), a Polícia da República de 
Moçambique (PRM) e Polícias Municipais, devem zelar pelo cumprimento das medidas de pre-

e) não partilha de utensílios de uso pessoal.

ARTIGO 5

(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias consecutivos todas as pes-
soas que tenham tido contacto directo com casos confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) apresentar um comprovativo de teste de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) com resultado 
negativo ao SARS-CoV-2, realizado no país de origem nas
últimas 72 horas antes da partida, ficando isentos de regime de quarentena;
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada no país seja positivo, 
segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde apropriado para fins
terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o internamento definido pelas autoridades competentes; e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério que superintende a 
área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente artigo dá lugar ao confinamento em 
domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 14 dias, contados a partir da data de colheita da 
amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou estrangeira que necessitam de entradas 
múltiplas no país num curto espaço de tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem e que não apresentem o teste PCR para SARS 
COV-2 válido, ficam sujeitos ao regime de quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da COVID-19 ao entrar no 
território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é autorizado pelo Ministro que 
superintende a área da saúde.

ARTIGO 6

(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos hospitalares, no máximo de 
duas pessoas por dia, por cada doente.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.

ARTIGO 7

(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar condições necessárias para 
o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e realização de testes.

ARTIGO 8

(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 65 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, 
designadamente, os imuno-comprometidos, os doentes renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes 
cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos;
c) as gestantes.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores de vínculo laboral com 
entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no período de vigência da Situação de Calamida-
de Pública, têm prioridade na dispensa da actividade laboral presencial.

ARTIGO 9

(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas, nos espaços públi-
cos, nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais, centros comerciais e de prestação de 
serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, privilegiando as de fabrico 
comunitário, com a finalidade de cobrir o nariz e a boca, nos termos recomendados pelo Ministério que 
superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de casos relativos a prática 
de actividade física ou contra-indicação médica de uso de máscara devidamente comprovada.

ARTIGO 10

(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de saúde, fora do Sistema 
Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro pessoal de saúde 
particularmente vulneráveis à pandemia COVID-19, incluindo os abrangidos pelo artigo 8 do pre-
sente Decreto.

3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a materialização das 
medidas previstas no presente artigo.

ARTIGO 11

(Validade dos Documentos Oficiais Caducados)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos temporários;
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, com a excepção do referido na alínea c), quando cadu-
cados, são considerados válidos até 30 de Junho de 2021.

ARTIGO 12

(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são válidos os acordos de supressão de vistos 
entre o Estado moçambicano e outros Estados, em regime de reciprocidade.
2. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, fica suspensa a contagem de tempo no território 
nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não residentes que prestam serviços nos projectos estru-
turantes do Estado, evitando-se, deste modo, afixação de residência para efeitos fiscais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo e autorizada a retoma da emissão de vistos de negócio e 
de trabalho.

ARTIGO 13

(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, na Província de Gaza;
vii. Ressano Garcia, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província de Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane;
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo;
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação prévia com os países 
fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Mantém-se a emissão de vistos de fronteira para fins turísticos, assim como, excepcionalme te, pode 
ser concedido visto de entrada no território nacional por razões de interesse do Estado e questões huma-
nitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e combate à pandemia COVID-19.
4. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a zona portu ria, para opera-
ções estritamente necessárias de carga e descarga dos seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
5. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número anterior, devendo os tri-
pulantes e passageiros observar todas as medidas do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 
em vigor no País e nos termos do presente Decreto.
6. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da propagação da pandemia da 
COVID-19.

ARTIGO 14

(Autorização de Voos)
Mantém-se,em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros para determinados países.

ARTIGO 15

(Aulas)
1. Mantém-se a autorização para a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino Primário, 
Secundário, Técnico Profissional, Formação de Professores, Formação Profissional e Ensino Superior 
em todo o território nacional.
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O Banco de Moçambique afirma 
que os riscos e incertezas asso-
ciados às projecções de inflação 
agravaram-se em Abril findo e, na 
sequência, o Banco Central teve 
que manter, através do Comité 
de Política Monetária (CPMO), 
a taxa de juro de política mon-
etária, taxa MIMO, em 13,25%. 
A decisão é fundamentada pelo 
agravamento dos riscos e in-
certezas, não obstante a revisão 
em baixa das perspectivas de 
inflação no curto e médio prazo, 
a reflectir, sobretudo, a recente 
apreciação do Metical.

Incerteza mexe com Banco Central

maior volatilidade da taxa de câmbio.
“Esta volatilidade decorre das el-

evadas incertezas e das assimetrias ex-
istentes no processo de formação de 
expectativas dos operadores no mer-
cado cambial”, conclui o Banco Central.

Na conjuntura externa, aponta 
uma maior flutuação dos preços dos 
activos financeiros e das mercadorias, 
e o surgimento de novas variantes do 
coronavírus.

Todavia, o Banco de Moçambique 

fez uma revisão em baixa das perspec-
tivas de inflação, apesar do agrava-
mento dos riscos.

A inflação anual desacelerou para 
5,19% em Abril, após 5,76% em Mar-
ço, a reflectir a recente apreciação do 
Metical e a dissipação do impacto das 
intempéries que assolaram o país no 
princípio do ano. Por seu turno, a infla-
ção subjacente, que exclui os preços 
dos bens e serviços administrados e 
das frutas e vegetais, desacelerou, em 
linha com o esperado.

Para o curto e médio prazo, prevê-
se uma menor aceleração da inflação, 
explicada, maioritariamente, pela 
dinâmica recente da taxa de câmbio, 
num contexto de fraca actividade 
económica.

No entanto, o CPMO prevê uma 
recuperação mais lenta da economia 
em 2021. Esta perspectiva é sustentada 
pela fraca procura interna, conjugada 
com a paralisação do projecto de explo-
ração do gás pela Total, não obstante a 
previsão de retoma gradual da procura 
externa e da tendência para a conten-
ção da propagação da Covid-19.

Assim, perante o limitado espaço da 
política monetária e do Orçamento do 
Estado, o Banco Central considera que 
mantém-se a pertinência do aprofun-

damento de reformas estruturantes 
na economia, com vista ao fortaleci-
mento das instituições, melhoria do 
ambiente de negócios, atracção de 
investimentos e criação de emprego.

Quanto à dívida pública interna, o 
Banco de Moçambique diz que man-
tém-se elevada. 

Para o efeito, explica que, desde fi-
nais de Março, a dívida pública interna, 
excluindo os contratos de mútuo e 
de locação e as responsabilidades em 
mora, aumentou ligeiramente em 
310 milhões para 205,5 mil milhões de 
meticais.

Já as reservas internacionais man-
têm-se em níveis confortáveis. “As 
reservas internacionais brutas situam-
se em USD 3.987 milhões, montante 
suficientes para cobrir mais de 6 meses 
de importações de bens e serviços”, 
lê-se no comunicado de imprensa do 
Banco de Moçambique, que a nossa 
Redacção teve acesso.

Nesse contexto, o CPMO refere que 
continuará a monitorar a envolvente 
macroeconómica doméstica e inter-
nacional, bem assim os riscos preval-
ecentes, e não hesitará em tomar me-
didas correctivas necessárias antes da 
próxima reunião ordinária agendada 
para o dia 21 de Julho de 2021.

Rogério Zandamela, Governador do Banco Central

O CPMO decidiu, igualmente, 
manter as taxas de juro da Facilidade 
Permanente de Depósito (FPD) em 
10,25% e da Facilidade Permanente 
de Cedência (FPC) em 16,25%, bem 
como os coeficientes de Reservas 
Obrigatórias (RO) para os passivos 
em moeda nacional e estrangeira em 
11,50 % e 34,50 %, respectivamente.

Quanto ao agravamento dos riscos 
e incertezas associados às projecções 
de inflação, o CPMO aponta que, a 
nível doméstico, teria contribuído a in-
tensificação da instabilidade militar na 
zona norte do país, com impacto na 
pressão fiscal e na suspensão do pro-
jecto Mozambique LNG, para além da 

Trata-se de um documento cuja im-
plementação tem um impacto directo 
e significativo nos negócios e poupan-
ças de particulares e empresas, o que 
levou o Standard Bank a tomar a inicia-
tiva de se aproximar aos seus clientes 
para explicar a essência do aviso, assim 
como esclarecer possíveis dúvidas.

Conforme explicou o administrador 
delegado do Standard Bank, Chuma 
Nwokocha, o seminário virtual tinha 
como objectivo assegurar que os cli-
entes tenham domínio do Aviso 10/
GBM/2019, e, por via disso, permitir 
que a gestão dos seus negócios ocorra 
sem sobressaltos e em estrito cumpri-
mento da legislação.

“Este é mais um sinal de que, 
como banco, estivemos, estamos e 

Standard Bank indica “regras de jogo”
O Standard Bank promoveu, re-
centemente, um seminário virtu-
al sobre o Regulamento de Aber-
tura e Movimentação de Contas 
em Moeda Estrangeira (Aviso 10/
GBM/19), com vista a explicar aos 
seus clientes as alterações que 
este instrumento, aprovado pelo 
Banco de Moçambique, introduz, 
bem como as suas implicações, 
principalmente nas operações 
com o exterior.

sempre estaremos focados nos nos-
sos clientes. Comprometemo-nos a 
acompanhá-los em todos os passos 
que derem, e a apoiá-los em toda a jor-
nada”, disse o administrador delegado 
do Standard Bank, que aproveitou a 
ocasião para apelar aos participantes 
a não perderem as esperanças devido 
ao impacto da pandemia da Covid-19 
na economia, em particular. “Dias mel-

hores virão, com certeza”.
O seminário teve como princi-

pal orador o director de Mercado 
Cambial e Consultoria do Banco de 
Moçambique, Joaquim Uaiene, que 
apontou, como principais aspectos do 
instrumento, a obrigatoriedade de uso 
prioritário dos saldos nas contas em 
moeda estrangeira para operações de 
transferência ao exterior, e a imposição 

de restrições nas movimentações de 
valores entre contas do mesmo titular 
entre vários bancos.

Destaca-se, ainda, a conversão, pe-
los bancos comerciais, e a transferência 
do valor equivalente em meticais ao 
beneficiário, nas instruções de paga-
mento feitas em moeda estrangeira 
nas operações domésticas entre resi-
dentes.

Através deste instrumento, de acor-
do com Joaquim Uaiene, o Banco de 
Moçambique encoraja os cidadãos a 
efectuarem poupanças em Metical, e 
não em moeda externa, o que pode 
contribuir para a valorização da moe-
da nacional.

A poupança em meticais pode, 
igualmente, melhorar a oferta ne-
cessária em moeda externa ao mer-
cado para as operações com o es-
trangeiro, uma vez que quem possui 
saldos em moeda externa não irá, po-
tencialmente, pressionar o mercado 
cambial sempre que quiser efectuar 
pagamentos ao exterior se tiver o valor 
de que necessita em moeda externa.

Importa realçar que o Aviso 10/
GBM/2019 revoga os avisos 4/
GBM/2018 (Condições de Movimen-
tação de Contas Específicas de Re-
ceitas de Exportação), 8/GBM/2018 
(Conversão de Receitas de Bens e 
Serviços de Rendimentos de Inves-
timento Estrangeiro e de Outros 
Fundos Recebidos do Estrangeiro), 
e os artigos 105 e 106 do Aviso 20/
GBM/2017 (Abertura de Contas em 
Moeda Estrangeira e Fontes de Ali-
mentação de Contas).

Durante o evento, intervieram, tam-
bém, o economista-chefe do Standard 
Bank, Fáusio Mussa, e a gestora sénior 
do Africa China Banking, Tanuja Viriato, 
que falaram sobre as perspectivas 
económicas do mercado e o serviço 
Agente África-China (ACAP), respec-
tivamente. 
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venção e combate à pandemia da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas 
pelas autoridades sanitárias.

ARTIGO 22

(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente suspensos os seguintes 
actos relativos aos funcionários e agentes do Estado:
a) cadastro electrónico;
b) prova de vida (biométrica).
2. A realização do cadastro excepcional e da prova de vida deve ser não presencial.

ARTIGO 23

(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras devem ser providos em observância 
das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade máxima e sua res-
pectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores destas instituições são responsáveis pelo 
seu cumprimento.

ARTIGO 24

(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e às 17:00 horas.
2. Excepcionalmente, mediante recomendação das autoridades sanitárias competentes, os mercados 
podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a observância das medidas 
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas observam o horário de funcionamento dos merca-
dos, observadas rigorosamente as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.

ARTIGO 25

(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais, agrícolas, pesqueiras e de 
construção mantém o seu funcionamento normal, devendo garantir a aplicação de medidas de preven-
ção e combate à pandemia da COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.

ARTIGO 26

(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. É definido o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos, públicos ou privados, 
nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo, de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é obrigatório o uso de máscara de 
protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a boca, conforme recomendado pelas autoridades sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o uso de máscara, no limite 
máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros, observa o horário normal de 
funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o recolher obrigatório.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de higiene e segurança 
sanitária.
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos necessários e adequados 
para garantir os serviços de transporte de pessoas e bens essenciais, por via dos transportes terrestres, 
marítimos e aéreos, assim como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas essenciais.

ARTIGO 27

(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças e sanitárias devem 
reforçar as medidas de controlo dos transportadores e motoristas que entrem no país no âmbito do co-
mércio transfronteiriço, impondo que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, 
incluindo medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número1 do presente artigo, considera-se aplicável o disposto nos números 
2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.

ARTIGO 28

(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação social públicos e pri-
vados, com a regularidade recomendável, asseguram informação pública sobre a evolução da pandemia 
no país e, devendo reservar espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados devem assegurara disseminação das medidas 
para o combate e contenção da propagação da pandemia da COVID-19 previstas no presente Decreto.

ARTIGO 29

(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)

1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos estabelecimentos penitenciários 
realizam-se em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. É permitida a visita de um máximo de duas pessoas por mês, por cada recluso.

ARTIGO 30

(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo Governo no âmbito 
da declaração da Situação de Calamidade Pública.

ARTIGO 31

(Dever de Colaboração)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades públicas e privadas têm 
o dever de colaboração, no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes responsáveis 
pela segurança, protecção civil e saúde pública, na pronta satisfação de solicitações, que justificadamen-
te lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas previstas no presente 
Decreto.

ARTIGO 32

(Voluntariado)
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com vista a assegurar as 
funções essenciais à implementação das medidas previstas no presente Decreto.

ARTIGO 33

(Acções de Sensibilização e Educação 
Cívico-Sanitária)

Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes devem implementar me-
didas adicionais com vista à sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia 
da COVID-19, nomeadamente através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros 
meios considerados adequados.

ARTIGO 34

(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso 
Prévio e de Alerta)

Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres avaliar sistematica-
mente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao 
Governo para tomada de medidas necessárias.

ARTIGO 35

(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime de desobediência e 
punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo de 10 dias, o juiz ordena 
o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias 
de multa.

ARTIGO 36

(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade
Económica)

1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da actividade económica, 
em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica.
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3 meses, em função da gra-
vidade da infracção; e
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das transgressões previstas no número 
anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é instaurado o competente 
processo ao Tribunal Judicial da área de ocorrência da infracção.

ARTIGO 37

(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias e entra em vigor a partir das 0 horas do dia 27 de Maio de 
2021.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 25 de Maio de 2021.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

https://t.me/Novojornal
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- SERNIC neutraliza alguns deles
- PRM reafirma prontidão em todo o país

-Afirma Presidente da República

- Em causa a lentidão no aprovisionamento de materiais ao local, bem como a pandemia da Covid-19,  

NACIONAL NACIONAL

DANIEL MAPOSSE                                   
Email: dcmaposse@gmail.com

De acordo com Hilário Lole, porta-
voz do SERNIC os dois indivíduos 
foram netralizados, semana passada, 
depois da denúncia da vítima e a 
respectiva viatura de, marca Toyota, 
com a chapa de inscrição AEF 722 MP 
foi recuperada algures no bairro de 
Malhazine.

Os dois comparsas respondem 
pelo nome de S. Pedro que é polidor 
de viaturas e A.Pedro, despachante 
aduaneiro.

Tudo começa quando, na baixa da 
cidade capital, onde S.Pedro exerce o 
seu trabalho, a proprietária da viatura, 
deixou a mesma e as chaves com o 
polidor, para que fizesse o seu trab-
alho e, momentos depois, o polidor 
foi aliciado pelo despachante adua-
neiro a copiar as chaves do veículo, sob 
promessa de receber parte do valor 
que seria arrecadado na venda que, 
segundo os comparsas, que assumem 
o crime, foi de 60 mil meticais.

Entretanto, o SERNIC continua a 
caça, além de ladrões de viaturas, de 
mentores de outros tipos de crimes 
que grassam a cidade de Maputo e 
não só.

SITUAÇÃO OPERATIVA 
DO PAÍS

Uma nota informativa do Coman-
do Geral da Polícia da República de 
Moçambique (PRM) garante que, no 
computo geral, durante a semana, de 
15 a 21 de Maio de 2021 a situação 
operativa do país foi, relativamente, 
calma e controlada.

No período em análise, foram regis-
tados 97 delitos contra 107 do igual 
período do ano transacto, o que se-
gundo a polícia, indica uma redução 
em 10 casos. O desempenho policial 
situou-se em 87 porcento, mercê do 
esclarecimento de 84 casos dos 97 
crimes registados contra 90 porcento 
da operatividade policial obtida em 
igual período comparativo de 2020.

No que tange à tipologia crimi-
nal, durante o período em análise, os 
crimes contra pessoas e património 
dominaram o panorama criminal do 
país, com 28 e 47 casos.

Em relação aos acidentes de viação, 
no período que temos vindo a citar, a 
PRM registou um total de 15 acidentes 
de viação relevantes, contra 12 de igual 
período do ano passado. Dos 15 casos 
registados, o destaque vai para cinco 

ANSELMO SENGO, em Tete                                   
Email: sengoans@yahoo.co.br

Na sua intervenção, o Presidente da 
República, começou por observar que 
os níveis de produção estão aquém 
do potencial do sector, e por isso, de-
fendeu ser urgente a mudança do 
paradigma em toda cadeia de valor da 
aquacultura.

De seguida fez sabe que a pro-
moção da aquacultura dominada pelo 
sector familiar, cabe perfeitamente na 
visão estratégica do Governo, tendo 
em conta que favorece a inserção das 
famílias rurais na economia e em toda 
cadeia de valor para a geração, de em-
prego e rendimentos.

Ao mesmo tempo permite dis-
ponibilizar alimentos alternativos em 
complemento ao desafio do sector 
agro-pecuário rumo à fome zero e a 
segurança alimentar, na medida em 
que, possibilita a substituição, de im-
portações de bens alimentares.

Assim, o estadista moçambicano 
anunciou que " hoje viemos à vila de 
Chitima para lançar um projecto es-
truturante e transformacional que irá 
marcar uma viragem na abordagem 
da actividade aquícola em Moçam-
bique no próximo quinquénio".

Prosseguindo, o Presidente da 
República, realçou que a razão da pre-
sença do Governo em Chitima, era ex-
actamente para inverter esse cenário.

E disse mais: "Nesta fase de lança-
mento,  o PRODAPE orçado em 49 
milhões de dólares americanos será 
implementado em 23 distritos das 
províncias de Cabo Delgado, Nampu-
la, Niassa, Tete, Manica e Sofala".

O universo de beneficiários pelo PRO-
DAPE, inclui os pequenos produtores da 
aquacultura, os empresários da aquacul-
tura rural, jovens, mulheres e recém-for-
mados em aquacultura e extensionistas, 
estes últimos, como elementos basilares 
para o sucesso do projecto.

Sobre a eventualidade de surgir 
questionamentos em torno da escolha 
destas províncias, Filipe Nyusi escla-
receu nos seguintes termos: " Temos 
esperiências do Sustenta, que lança-
mentos em duas províncias e depois 
extendemos para o todo país. Mesmo 
agora, que é o primeiro ano de extensão 
do projecto no País, não arrancamos a 
todo gás em todas províncias. Vamos 
por passos e é o mesmo que tambem 
estamos a fazer com este projecto. Nós 
gostamos de começar pequenos para 
crescermos e não começar grande para 
depois descer".

Com o efeito, o chefe do Estado fez 
saber que com o PRODAPE, o Governo 
pretende o incrimento da produção 

PEDRO FABIÃO, em Lichinga                               
Email: dcmaposse@gmail.com

De acordo com informações torna-
das públicas última quinta-feira pelo 
porta-voz da VIIIª Sessão Ordinária 
do Conselho Executivo Provincial de 
Niassa, Ramos Mboane, o edifício em 
construção está atrasado há um ano, 
pois de acordo com o cronograma ini-
cial, previa-se que o empreendimento 
deveria terminar em Janeiro de 2020. 
Entretanto por motivos relacionadas 
com o aprovisionamento de materiais 
no local, bem como a pandemia do 
Covid-19, retardaram o bom progres-
so dos trabalhos.

A avaliar pela respectiva capacidade, 
segundo ainda Mboane, fotovoltaica 
do Posto Administrativo de Matchedje 
tem uma potencialidade para nove-
centas ligações que, até então, apenas 
foram efectuadas 320. 

A nossa fonte informou que, neste 
momento, sobre a rede de distribuição 

No entanto, apesar de Moçambique 
possuir um vasto terrióorio, a produção 
nacional concentra-se de Tete, Gaza e 
Manica, com registo de 281 mil tonela-
das em 2020. Ou seja,  perto de 70% da 
produção total nacional.

Esta situação, de acordo com Filipe 
Nyusi, é o reflexo dos contrangimen-
tos atinentes ao sector e muito par-
ticularmente, a fraca produção de 
insumos, em termos económicos, e 
subsequente acesso a alvinos e à ração 
de qualidade.

Ainda na vertente de constrangi-
mentos, o Presidente da Repúbica 
apontou a ausência de infraestruturas 
de desembarque, assim como, de con-
servação e de processamento, sem de-
ixar de lado, a pouco diversificação do 
produto.

Ainda em Chitima, o chefe do Esta-
do saientou que a falta de certificação 
labotorial sobre  a qualidade sanitária 
do pescado, a prevalência de altos 
indíces de informalidade e a conse-
quente, fuga à notificação estatística.

TETE NA VANGUARDA DA 
AQUACULTURA

Na província de Tete, o PRODAPE 
sera implementado em três distri-
tos, nomeadamente, Cahora Bassa, 
Marávia e Mágoe.

No entanto, apesar de não se situar 
numa zona costeira, Tete, cuja maior 
expressão está na albufeira de Cahora 
Bassa, possui rios, lagos e Lagoas ricas 
em peixes bastantes apreciados pelos 
moçambicanos e nos países da região. 
A província acolhe igualmente muitas 
empresas que operam no ramo da 
aquacultura e como consequência, Tete 
está hoje em primeiro lugar na produção 
aquícola nacional, tendo em 2020, atin-
gido uma cifra de 160 toneladas.

atropelamentos e cinco choques entre 
carros.

PRODAPE  catapulta 
aquacultura de pequena escala

Ladrões de
 viaturas aterrorizam Maputo

O Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi afirmou Sexta-
Feira em Chitima, distrito Cahora 
Bassa, na província de Tete que o 
lançamento e o início da imple-
mentação, do Projecto de De-
senvolvimento de Aquacultura 
de Pequena Escala (PRODAPE), 
marca a viragem e a transforma-
ção estrutural do subsector da 
aquacultura para a produção co-
mercial.

A cidade de Maputo continua 
sendo o principal alvo de gangs 
de roubo de viaturas, semana 
passada, o Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SERNIC), 
deteve dois indivíduos de 22 e 
40 anos indiciados de roubo de 
viaturas na baixa da capital do 
país. A nível nacional as estatísti-
cas apresentadas pela Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) apontam para um relativo 
controle da situação e, as Forças 
da Lei e Ordem reafirmam sua  
prontidão.

A obras de construção da fotovoltaica do Posto Administrativo de 
Matchedje, distrito de Sanga, em Niassa, financiadas pelo Fundo de 
Estado, em 134.028,919,56 meticais, com capacidade 200 kWp, para a 
produção de energia (966 kWh/dia), levadas acabo pela empresa Moçi-
taly, Enh Bonatti e Heliopolis e fiscalizadas pelo Consórcio Proconsul-
tores e Nyeleti, estão atrasadas há um ano, devido à lentidão que mar-
ca o aprovisionamento de materiais ao local, bem como as restrições 
no contexto da contenção da Covid-19.

aquícola de pouco mais de três mil tone-
ladas registadas em 2020, para 24 mil 
toneladas durante os próximos cinco 
anos, de implementação do projecto.

 "A geração de cerca de 17 mil em-
pregos pelo PRODAPE e em linha com 
os ditames do programa quinquenal 
do Governo, iremos desenvolver a ca-
deia de valor em toda sua extensão, 
associando a produção familiar, à ver-
tente, verdadeiramente, comercial".

Trata-se pois, de acordo com o chefe 
do Estrado, da transição e uma trans-
formação estrutural da actividade de 
pequena escala, modesta e familiar 
para uma aquacultura virada para 
o negócio e que eleva a economia 
moçambicana para outros patamares.

"Este objectivo traduz um salto 
galopante que permitirá um melhor 
posicionamento da aquacultura na 
escala das áreas proritarias da nossa 
acção governativa", destacou Nyusi.

DESAFIOS
 PARA O SUBSECTOR

O sector das pescas que inclui a 
aquacultura, contribui apenas com 
dois do Produto Interno Bruto (PIB), 
segundo estimativas de 2020 findo, 
isso, apesar de uma extensa costa 
marítima, com cerca de 2700 km e 
das vastas massas de agua interior que 
oferece condições para a produção 
pesqueira, tanto em mar aberto como 
em cativeiro. 

Estimativas indicam que em 2020, a 
produção do peixe em cativeiro tenha 
sido um pouco mais de três mil tone-
ladas, donde ressalta a produção do 
subsector sector de escala que cont-
abiliza 63% da produção total.

A aquacultura no País é praticada 
por cerca de 8500 produtores de 
pequena escala, sobretudo familiar.

Falando da feira da cadeira da aqua-
cultura que reflectiu sobre o passado, 
o presente e o futuro que se caminha, 
incluindo as tecnicas de inovação e a in-
vestigação que esteve patente na parte 
externa da tenda que acolheu o evento, 
aliado a presenca de representantes de 
produtores de todas provincias, Filipe 
Nyusi considera esse facto, como uma 
demonstração inequivoca de que a 
aquacultura é uma oportunidade de 
desenvolver novos negócios em redor 
da sua cadeia de valor.

Nesse contexto, apelou ainda a to-
dos intervenientes no processo, prin-
cipalmente o Ministério do Mar, Águas 
Interiores e Pescas a primar por uma 
gestão racional e contenção na uti-
lização dos recursos, de modo a que o 
PRODAPE seja um projecto com olhos 
virados para aquacultura comercial e 
sustentavel.

Sublinhou qe o PRODAPE é mais 
uma evidência irrefutável de que o 
Plano Económico e Social do Governo 
não pode ser classificado de forma de-
partamentarizada.

E para o efeito, dada a sua natureza 
transversal, o chefe do Estado fez saber 
que a implementação do PRODAPE 
vai propiciar a abertura e melhora-
mento das vias de acesso, extensão 
de energia eléctrica, construção e ape-
trachamento de novos mercados, in-
cluindo salas de processamento, facto 
que irá resultar no desenvolvimento 
da cadeia de produção e de infraestru-
turas de apoio.

"As medidas económicas que 
adoptamos, resultam no melhora-
mento do bem-estar e a vida dos 
moçambicanos através do aumento 
da produção que, por sua vez, resulte 
na geração de rendimentos e em-
pregos", disse.

FIDA

Por sua vez, a directora regional da 
Africa Austral e Oriental  do Fundo In-
ternacional para o Desenvolvimento 
Agrícola (FIDA) Sara Mbango-Bhunu, 
entidade financiadora do PRODAPE na 
ordem de 49 milhões de dólares ameri-
canos fez saber que este o projecto tem 
como objectivo principal transformar o 
sector de aquacultura de susbsistência 
em comercial, através do envolvimento 
de pequenos produtores.

Referiu ainda que o projecto vai 
contribuir para a melhoria dos meios 
de subsistência, segurança alimentar 
e resiliência, e consequentemente, en-
caminhar Moçambique para o alcance 
dos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável, incluindo a erradicação 
da pobreza, fome zero, equidade de 
género e da vida.  

Sara Mbango-Bhunu sublinhou 
também que o sector de pescas e 
aquacultura são elementos chaves 
para a economia azul e agenda 2030.

"Este sector contribui para segu-
rança alimentar, nutrição e emprego 
de milhões de pessoas, cuja produção 
global, é estimada em 171 toneladas 
ao ano, dos quais, 50% provém do 
sub-sector da aquacultura", disse a di-
rectora regional do FIDA.

As causas dos acidentes são a ve-
locidade excessiva e má travessia do 

peão, situações que, muitas vezes 
tem origem no consumo de bebidas 
alcóolicas. 

Os acidentes reportados resultaram 
em 15 óbitos quatro  feridos graves 
contra 22 feridos ligeiros, para além de-
danos materiais avultados resultantes 
dos sinistros.

PREVENÇÃO

Como medidas de prevenção de 
acidentes, as autoridades policiais da 
República de Moçambique reclamam 
ter fiscalizado 54.532 viaturas, aplicado 
4.748 multas, apreendido 79 veículos, 
73 livretes e 500 cartas de condução 
por diversas irregularidades e ter  deti-
do oito indivíduos por condução ilegal 
e 36 condutores por corrupção activa.

Além da prevenção de acidentes, 
a PRM, em todo o país tem levado a 
cabo várias acções operativo preventi-
vas na prossecucão  da sua primordial 

missão de garantir a Ordem e Segu-
rança e Tranquilidades Pública (OSTP), 
livre circulação de pessoas e bens, pre-
venção e combate à criminalidade .

Aliás, no período em análise, a PRM, 
em coordenação com o SERNIC real-
izou diversas operações em todo o ter-
ritório nacional que culminaram com 
a detenção de 1001 indivíduos, sendo 
782 por violação de fronteiras e 219 
por práticas de delitos comuns.

Apreensão e/ou recuperação de 7 
armas de fogo, sendo: uma do tipo AK 
47, uma pistola e cinco caçadeiras de 
fabrico caseiio, 17 viaturas, 54 motor-
izadas, 31 telemóveis, 07 televisores e 
cinco computadores, quatro cabeças 
de gado bovino, 43 kg de pedras 
preciosas, quatro pinhos de heroína 
e 5.935 kg de cannabis sativa, vulgo 
suruma.

No que tange à Covid-19, PRM, em 
coordenação com outras instituições 
do Estado, tem desenvolvido várias 
actividades de prevenção desta 
pandemia decorrentes da situação 
de calamidade pública em vigência, 
em todoo território nacional. Neste 
período, de 15 a 21 de 05 de 2021 
foram autuadas 71 pessoas por 
desobediência, dispersadas 18.907 
grupos de indivíduos que se encon-
travam aglomerados, apreendidas 
975 viaturas, 60 bicicletas-taxi e 132 
motorizadas.

Obras de Fotovoltaica atrasadas 
Em construção Posto Administrativo de Matchedje

de geração foram efectuadas monta-
gem dos equipamentos de geração 
cuja execução está na ordem de 60%, 
dos quais se destacam a conclusão 
com a colocação de painéis solares fo-
tovoltaicos e inversores DC/AC (25kW 
cada Sunny Tripower); em curso as 
actividades de ligações de cabos dos 
equipamentos de geração e de colo-
cação de baterias nas prateleiras e suas 
conexões.

O porta-voz Ramos Mboane desta-
ca que, com a implementação deste 
projecto que se agora está definida sua 
conclusão para 20 de Junho próximo 
e com a sua operacionalização, venha 
impulsionar o desenvolvimento so-
cioeconómico nas zonas rurais através 
da electrificação de escolas, centros 
de saúde, infra-estruturas públicas e 
privadas e a instalação de sistemas de 
bombeamento de água, com vista 
a melhorar a qualidade de vida das 
populações abrangidas e impulsionar 
o desenvolvimento da capacidade in-
stitucional

MINI-HÍDRICA DE LUAÍCE

Em contrapartida a situação que 
atravessa obra da fotovoltaica de 
Matchedje, a mini-hídrica de Luaíce, 
localizada no Posto Administrativo de 

foi já executada em 80%, especifica-
mente 9.7Kms lineares de rede (3,0 MT, 
5,4 BT, 1,3 Baixadas); 130 baixadas das 
320 previstas; em falta a colocação dos 
quadros eléctricos nas residências; e a 
decorrer a montagem de candeeiros 
de iluminação pública.

No que concerne ao equipamento 

Meponda, distrito de Lichinga, cujo ar-
ranque foi há 31 de Maio de 2019 com 
data prevista para conclusão 12 de 
Agosto 2021, está a caminhar dentro 
do prazo.

O porta-voz da VIIIª Sessão Ordinária 
do CEP, Ramos Mboane, disse que este 
tem uma potência prevista de 479 kW, 
1615 ligações nos povoados de Luaice, 
Chilovelo e Sede do Posto Admin-
istrativo de Meponda onde poderá 
interligar com a REN em 33kV, num 
contrato de 337.521.114,57 meticais 
desencadeado pelo Consórcio CANAS 
E TAVEL e com a fiscalização de TÉC-
NICA Engenheiros Consultores.

Os trabalhos demonstram que 
foram feitas a sondagem, perfuração e 
desmonte de rocha na zona do canal 
que ainda faltava para alcançar a cota 
do canal;  a sondagem ,perfuração e 
desmonte de rocha na zona da PH, 
onde foi preciso fazer um desmonte 
de 1.2metros para assentamentos das 
fundações, com uma câmara de carga 
concluida a sua betonagem.

No seu acesso da Central foi aberta a 
frente de colocação de material para o 
arranque das actividades de colocação 
de armaduras no edifício da central.

Todavia, aponta-se como calcanhar 
de Aquiles, o facto de a via de Lichinga/
Meponda estar em más condições 
de transitabilidade, com vários cor-
tes, buracos, facto que provoca vários 
constrangimentos ao nível de apro-
visionamento de materiais principal-
mente no periodo Chuvoso. Com o 
abrandamento das chuvas, o tempo 
de viagem passou de 4 horas para 2.5 
devido as condições da via.Ramos Mboane

Nos próximos cinco anos

Filipe Nyusi no lançamento do PRODAPE

https://t.me/Novojornal
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NACIONAL

Ideais do pan-africanismo renovados
O Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi considera que a cel-
ebração a 25 de Maio, do dia de 
África, sob o lema “Artes, Cultura e 
Património da Humanidade: Ala-
vanca para a Construção da África 
que Queremos” constitui, acima 
de tudo, uma ocasião para que to-
dos os africanos e, em particular, 
o povo moçambicano, renovem 
o seu compromisso para com os 
ideais do pan-africanismo e com a 
Agenda 2063. 

Ao sopro da celebração do 25 de Maio

Para Filipe Nyusi, a celebração este 
ano do 58º Aniversário da Fundação 
da OUA e o 18º Ano da sua transfor-
mação em União Africana (UA), sim-
boliza a mudança estratégica que se 
impunha para que a organização re-
spondesse às dinâmicas do presente 
e do futuro, tendo como referência e 
fonte de inspiração o valioso legado 
dos fundadores que nos permitiu 
conquistar a independência política 
de muitos países como Moçambique.

Em comunicado de imprensa en-
viado à nossa Redação, o chefe do Es-
tado refere ainda que, o lema escolhi-
do traduz, por seu turno, a importância 
da Cultura, das Artes e do Património 
para a materialização da Agenda 2063 
da União Africana e conduz a reflexão 
sobre o passado de modo a valorizar-
mos as conquistas e consolidar-se a 
unidade e dignidade africanas. 

“Esta celebração constitui, acima 
de tudo, uma ocasião para que todos 
os africanos e, em particular, o povo 
moçambicano, renovem o seu com-
promisso para com os ideais do pan-
africanismo e com a Agenda 2063”, 
sublinhou. 

De seguida, Filipe Nyusi observou 
que infelizmente, enquanto os africa-
nos celebram esta efeméride, o mun-
do vê-se flagelado pelos efeitos da 
Pandemia da Covid-19, com impacto 
negativo sobre a actividade cultural, 
em virtude das restrições impostas 
pelos países no quadro das medidas 
de prevenção e contenção da sua 
propagação.

“Manifesto, por isso, a minha ad-
miração aos africanos que têm con-
sentido sacrifícios face à pandemia da 
Covid-19 primando pela preservação 
do maior bem que é a vida. Ainda que 
o sector da cultura seja um dos mais 
afectados, temos visto com muito 
agrado os profissionais e fazedores 
das artes e cultura empenhados em 
campanhas de sensibilização contra a 
pandemia”, anotou.

Na mesma mensagem, o Presi-
dente da República escreve que 
“celebremos o Dia da África, fazendo 
uma introspecção profunda sobre o 
caminho percorrido, identificando os 

obstáculos para os remover e visualizar 
os passos subsequentes, mobilizando 

sinergias com vista ao aprofundamen-
to do processo de integração”.

OUA, actual UA, promovendo os 
ideais da Paz, Unidade, Solidariedade 
e Patriotismo, de forma a consolidar as 
conquistas alcançadas no desenvolvi-
mento do país e do nosso Continente”, 
concluiu.

TERRORISMO

Por seu turno, a presidente da As-
sembleia da República Esperança Bias 
que, semana passada participou, em 
Midrand, na vizinha África do Sul, em 
várias sessões do Parlamento Pan-
Africano, assegurou que Moçambique 
haveria de solicitar, nos próximos dias, 
apoio dos países africanos na luta con-
tra o terrorismo que as autoridades 
moçambicanas enfrentam desde 
Outubro de 2017.

 “Queremos pedir apoio dos países 
de África no sentido de se solidariza-
rem com os moçambicanos e pre-
starem apoio que puderem, dentro 
daquilo que é a demanda do Governo 
moçambicano”, disse. 

No entanto, o chefe de Estado con-
sidera que “é tempo de tirarmos maior 
proveito do enorme manancial cul-
tural, património intelectual, artístico, 
quer nas letras, quer na música e artes 
visuais, ou culinária e entretenimento, 
pelo qual o nosso continente é recon-
hecido, colocando a cultura no seu 
devido lugar e a desempenhar o papel 
central na integração social do nosso 
continente”. 

Nesse diapasão, destacou que 
Moçambique está a dar passos firmes 
neste desiderato e foi por isso que o 
Governo criou o Instituto Nacional das 
Indústrias Criativas, instituição através 
da qual pretendemos implementar 
políticas e desenvolver estratégias que 
estimulem cadeias de valor das artes 
e culturas e tornar os seus fazedores 
mais valorizados.

“Exorto, por isso, a todos os moçam-
bicanos em solo pátrio e na diáspora a 
participar com entusiasmo e sentido 
de pertença, nas actividades alusivas 
a celebração do Dia da Fundação da 
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- Considera Presidente da República

O Conselho Municipal da Cidade de Maputo (CMCM) vai passar em breve a licenciar os condutores de veículos 
de tracção humana, os “txovas”,cujo uso se popularizou e ganhou espaço nas ruas da capital.

Momento difícil aos condutores dos “txovas” 

de condutores destes veículos terem 
que observar as regras de trânsito 
definidas no Código de Estrada que 
determina que estes só poderão circu-
lar das 04 às 18 horas.

Paralelamente, a disposição estabel-
ece que no distrito municipal KaMpfu-
mo circulem apenas “txovas” para efeito 
de venda ambulante, devendo o propri-

etário requerer à edilidade a respectiva 
licença para o exercício da actividade.

Pormenorizando, José Nicolas, 
vereador para o pelouro de Mobili-
dade, Transporte e Trânsito no CMCM, 
explica que a postura visa regulamen-
tar o funcionamento deste tipo de 
veículos que, nos últimos anos, está a 
ganhar cada vez mais espaço.

Apontou que para obter a licença o 
condutor deverá pagar uma taxa de 
650 meticais e a sua renovação custa 
350. Em caso de infracção as multas 
variam de 2.500 a 5.000 meticais.

“O indivíduo que for encontrado a 
circular depois da hora estabelecida 
será sancionando com multas que 
chegam a 2.500 meticais e aquele que 
exercer a actividade informal no distri-
to  KaMpfumo sem a licença de venda 
ambulante poderá pagar uma coima 
de 5.000 mil meticais”, explicou.

“A actividade está a crescer de forma 
desregrada. Antes que o fenómeno 
atinja proporções alarmantes, decidi 
avançar com propostas, visando con-
trolara circulação de xovas” nas artérias 
da cidade capital”, disse.

Para o efeito, foi aprovado recente-
mente pela Assembleia Municipal da 
cidade de Maputo, a proposta da re-
visão da postura de Veículos de Tracção 
Manual da Resolução n. 33/2005, de 21 
de Setembro, que estabelece normas 
de licenciamento e circulação destes 
veículos no território municipal.

A postura prevê a obrigatoriedade 

https://t.me/Novojornal
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tratou de reportar a situação à PRM no 
dia 23 de Maio último que por sua vez, 
averiguou o caso que, consequent-
emente, culminou com a detenção da 
jovem e recuperação da parte do valor, 

em montante não especificada. 
No que diz respeito ao furto quali-

ficado num dos armazéns, em Chi-
uaula, a porta-voz da PRM em Lich-
inga, Mirza Maguanda, confirmou a 

Maguanda avançou que durante o 
trabalho da PRM foram recuperados 
diversos bens, nas quais um guarda 
da casa vizinha foi encontrado com al-
guns destes materiais saídos do furto.

ocorrência. Segundo ela, o guarda 
do armazém, ao aperceber-se dessa 
invasão colocou-se em fuga tendo, 
de imediato, alertado a polícia e con-
seguiu ter uma resposta pronta. Os 
meliantes ao aperceberem-se da 
presença dos homens da lei e ordem 
entraram em confrontação numa 
tentativa de se escapulir, sendo que 
dois deles foram alvejados e encamin-
hados ao hospital, mas um deles não 
resistiu e perdeu a vida. 

Do terceiro larápio agora foragido, 
Maguanda garante que a PRM irá le-
var avante uma acção com propósito 
único de o poder neutralizar em breve 
espaço de tempo.

Por roubo de cinco mil dólares 
americanos, o equivalente a 350 
mil meticais ao câmbio actual, 
uma cidadã de apenas 19 anos 
de idade, está detida na cidade de 
Lichinga, a capital provincial de 
Niassa, anunciaram autoridades 
policiais daquele ponto do país.

O Conselho de Ministros aprovou há dias, na sua 17ª Sessão Ordinária, 
a proposta de Resolução que ratifica a Carta da Renascença Cultural de 
África. O documento estabelece os princípios para a promoção e valori-
zação do Património Cultural em África, adoptada pelos Chefes de Esta-
dos e do Governo da Organização da União Africana (UA), a submeter à 
Assembleia da República. 

A Electricidade de Moçambique,E.P. (EDM) e a Lesotho Electricity Company (LEC) assinaram, recentemente, um contrato de fornecimento de energia 
eléctrica ao Lesotho, por um período de um ano.

Roubou ao patrão e caiu nas celas Moçambique ratifica 
Carta da Renascença 

Cultural de África 

 EDM fornece energia ao Lesotho

mento se encontra com ferimentos 
graves vítima de baleamento em re-
sultado do crime, não escondeu que 
ele e outros saltaram o muro para per-
petrar o roubo ao estabelecimento e 
disse estar arrependido.

“Estou arrependido. Nós entramos 
naquele armazém. Saltamos o muro. 
Como não estava ninguém por perto 
e o guarda também não se via, arrom-
bamos o estabelecimento e retiramos 
de lá um pouco de tudo que pretend-
íamos”, concluiu. 

REACÇÃO DA PRM

A porta-voz da PRM em Niassa, 
Mirza Maguanda, especificou que, 
cerca dos 5 mil dólares, referiu que a 
implicada era até o momento dos fac-
tos, trabalhadora numa residência. A 
mesma encontra-se já detida.

A polícia diz que está aproveitou-se 
da confiança que o seu patrão deposita 
em si para entrar num dos seus quartos 
e roubar o dinheiro que lá havia. “Por ter 
sido suspeita pelo seu comportamento, 
a família para a qual a jovem trabalha, 

Mirza Maguanda

Parte dos bens roubados

Filimão Suaze, Porta-voz do Governo

Indiciado no roubo Augusta Ferreira

Publicidade

PEDRO FABIÃO, em Lichinga                               
Email: dcmaposse@gmail.com

O referido valor é pertença do seu 
patrão e a jovem apoderou-se do mes-
mo, quando fazia limpeza na residência 
do seu patrão. Aliás, a Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique (PRM) em Lichinga, 
conta que a cidadã já detida disse ter 
encontrado o montante numa gaveta, 
quando fazia o seu trabalho num dos 
quartos da casa do patrão. Aproveitan-
do-se do isolamento do local, a jovem, 
quando viu o dinheiro, não precisou de 
pensar muito para o levar, sem consen-
timento do seu empregador.  

Agora a contas com a polícia, a jovem 
empregada diz ser a primeira vez que 
comete crime desta natureza e confes-
sa estar totalmente arrependida.

“O dinheiro que foi dado como desa-
parecido na residência do meu patrão, 
foi eu que tirei. Tirei porque esse dinheiro 
era uma novidade para mim. Estava 
numa gaveta, num dos quartos da casa 
dele. É pela primeira vez que eu faço isso. 
Nunca, em momento anterior, cometi 
algo do género. Por isso estou muito ar-
rependida”, desculpou-se a jovem.

INVASÃO DE ARMAZÉM EM 
CHIUAULA

Noutra variante, a polícia de Lichinga, 
denuncia um outro furto qualificado 
ocorrido nesta urbe, cujos suspeitos já 
estão nas mãos das autoridades polici-
ais para ulteriores procedimentos. São 
ao todo, três indivíduos, que ao meio 
da noite, empunhando instrumen-
tos contundentes, invadiram, um dos 
armazéns comerciais localizado no 
bairro de Chiuaula, num acto que cul-
minou com o roubo de alguns bens e 
baleamento de dois dos intervenientes.

O guarda do estabelecimento comer-
cial disse ter visto os gatunos, em núme-
ro de três, a subirem uma das partes da 
parede que veda a sua área de trabalho 
em hora imprópria. O facto deixou-o pre-
ocupado e de seguida foi pular o muro e 
correu para alertar a polícia.

“Eu fiquei com medo de me mata-
rem. Dai, fui até à polícia. A polícia foi 
deslocou-se ao armazém e encontrou 
dois e um conseguiu escapar”, frisou. 

Entrevistada Augusta Ferreira, pro-
prietária do estabelecimento alvo de ar-
rombamento em Chiuaula, esta afirmou 
que no dia da ocorrência apercebeu-se 
graças a atenção primária do seu guarda 
em serviço quando o mesmo acorda-a e 
informou-a que já estavam presentes os 
ladrões, por volta da hora zero. 

Nesta acção, segundo ela, os fraud-
ulentos conseguiram, até antes da 
chegada da PRM retirar do armazém 
vários bens, como pratos, pastas, sapa-
tos entre outros.

Um dos indiciados que neste mo-

Segundo Filmão Suazi, porta-voz 
do Governo, a Carta da Renascença 
Cultural de África é um instrumento ju-
rídico internacional, que tem como ob-
jectivos afirmar a dignidade de homens 
e mulheres africanos, bem como os 
fundamentos populares da sua cultura 
e promover a liberdade de expressão 
e democracia cultural, bem como um 
ambiente propício para os povos africa-
nos manterem e reforçarem o sentido e 
a vontade de progresso e desenvolvi-
mento. Visa igualmente preservar e 

Cultura e Património da Humanidade: 
Alavanca para a Construção da África 
que Queremos”. Este dia recorda a luta 
pela independencia do continente 
africano, contra a colonizacao euro-
peia e contra o regime do Apartheid,a 
ssim como, simboliza o desejo de um 
continente mais unido, organizado, 
desenvolvido e livre. Em 2002, a OUA 
foi substituida pela União Africana 
que reafirmou os objectivos de uma 
“Africa integrada, prospera e pacifica, 
impulsionada pelos seus cidadaos e 

promover a herança cultural africana, 
através da sua restituição e reabilitação; 
combater e eliminar todas as formas 
de alienação, exclusão e de opressão 
cultural em todas as partes de África e 
encorajar a cooperação cultural entre os 
Estados Membros, com vista ao reforço 
da unidade africana, através do uso de 
línguas africanas, bem como encorajar 
o diálogo entre culturas.

A aprovação desta proposta de 
Resolução, coincidiu com a celebração 
do dia de África, cujo lema foi “Artes, 

representando uma forca dinamica na 
cena mundial”.

Em Moçambique, as celebrações 
da data estiveram sob a égide do 
Ministério da Cultura e Turismo, cujas 
cerimónias centrais foram orientadas 
pelo Vice-ministro do Pelouro, Fredson 
Bacar com a realização de uma gala 
pela Companhia Nacional de Canto e 
Dança (CNCD), no Centro Cultural Uni-
versitário da UEM em Maputo.

no Centro Cultural Universitário da 
UEM em Maputo.

O contrato foi rubricado pelo 
Presidente do Conselho de Admin-
istração da EDM, Marcelino Gildo 
Alberto, e pelo Director-geral da LEC, 
Mohato Seleke.

Com  base neste acordo,a LEC vai 
receber entre 5 e 35 MW,uma deman-
da sazonal, reforçando o fornecimento 
de energia eléctrica ao Lesotho.

A EDM e a LEC fazem parte da South-
ern Africa Power Pool (SAPP), uma orga-
nização das empresas de electricidade 
da África Austral, sendo que, desde 
2008, a EDM integra a lista de fornece-
dores de energia ao Lesotho.

A intensificação do comércio bilateral 
faz parte do Plano de Negócios da EDM 

(2020-2024), o qual, introduziu um novo 
modelo de gestão e de negócio focal-
izado, essencialmente, na produção de 
energia, com uma contribuição, cada 
vez maior, de energia renováveis.

Com este Plano de Negócios, a EDM 
tem por objectivo acelerar o acesso 
universal dos moçambicanos à ener-
gia fiável e de qualidade, bem como 
exportar aquele recurso energético 

para os países vizinhos, diversificando 
a base da receita da Empresa e consoli-
dando o seu posicionamento como 
pólo energético da região subsaariana 
do continente africano.

https://t.me/Novojornal
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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)

CULTURA

Quelimane promove Feira do Livro
Quelimane, a capital provincial da 
Zambézia deverá acolkher esta se-
mana várias actividades culturais, 
alusivas ao pré-lançamento da 1ª 
edição da Feira Internacional do 
Livro, a ter lugar de 4 a 8 de Agosto 
próximo, em homenagem ao poe-
ta moçambicano, Armando Artur.

Publicidade

NDHONGWE (6)

VAKITHY NYAMBUWE

A maioria era céptico e inexperi-
ente nesta natureza de cerimónias 
pois não são programas constantes, 
de facto ficaram impressionados, 
por essa razão uns opinavam que 
fossem evacuados e lançados para 
as matas ou serem enterrados na 
cova porque criavam nojo, mas 
as anciãs conduzidas pela rica ex-
periência na matéria tomaram pala-
vra de esclarecimento:

“Não se pode evacuar estes ga-
fanhotos mortos para cova, nem 
serem lançados para a mata, como 
forma de afastar o nojo por eles cri-
ado, assim seria negar a devolução 
das riquezas roubadas (pelos passa 
noites), deixem como assim como 
estão, transformaram-se em es-
trumes para enriquecimento das 
próprias terras tornarão para a sua 
fertilidade. Meus filhos, sabiam que 
ao longo do dia os insectos se ocu-
pavam de comer as folhas de tudo 
quanto tinha sido semeado, mas 
a noite deslocavam em missão de 
entregar a nossa comida aos seus 
mandantes em benefício dos outros 
inteligentes noturnos? Nos víamos 
como estivessem a se alimentar, 
mas afinal não, mas sim carregavam 
enchendo suas barrigas de comida 
que iriam tornar a nossa arma para 
matar a fome na nossa terra, eles 
transportavam toda noite e nas 
manhas de forma recorrente.”

À medida que ela explanava suas 
teorias notava-se os mais novos a 
mexerem as cabeças, como gesto 
de reconhecer e acatamento da aula 
bem dada provando que ela era eru-
dita no assunto. Um dos Madodas 
deu por terminada a observação 
pelas machambas e pediu que cada 
qual não descuidasse das orienta-
ções das anciãs por elas relatadas e 
que cada qual que regressasse a sua 
residência e assim se dispersaram. 
Desta maneira a missão das Anciãs 
ali terminou e passam para os Mado-
da e estes para Tinduna até ao rei.

Os Madoda herdam a missão
Os Madodas cumpriram a sua 

missão por levar o relatório aos Tin-
duna, todo trabalho levado a cabo 
pelas anciãs e tudo que os olhos 
foram capazes de observar nitida-
mente, como começou a chuva e 
seu término o tapete canário feito 
de "cadáveres" de gafanhotos. Con-

taram tudo sem alterar nem se quer 
uma vírgula. 

Mas, para dar consistência à infor-
mação e evitar o erro de "paralaxe" 
o relatório não é transmitido pelos 
tinduna ao rei como quer parecer, 
o rei ordena a vinda das Anciãs pro-
tagonistas do programa para que a 
história possa ser contada pela pri-
meira pessoa, assim a informação 
fica com maior probabilidade de ser 
consumida na integra, intenção pre-
vista pelo rei. Desta maneira, elas são 
chamadas no dia apropriado. O che-
fe máximo recebe-as como as salva-
doras da nação e a ele próprio, pois 
realizaram uma tarefa de grande 
envergadura no que concerne a re-
cuperação do bem-estar roubado 
pelos feiticeiros externos. No palácio 
real foi preparado um banquete, 
dando gesto, era cristalização do seu 
mandato e garantindo o voto no 
futuro do seu povo pelas represent-
antes presentes.

Dito e feito, o rei aprovou que 
reconhecia o trabalho nobre re-
alizado pelas anciães, porque na 
verdade, depois de elas terem en-
tregue o relatório sobre o que fiz-
eram e os a agradecimentos dele 
a elas, endereçou o convite formal 
para dirigirem-se a sala do jantar, 
casa moderna do tempo, feita de 
material local, mas não redonda, 
era quadrática, cujo tecto, estava 
coberto de quatro pirâmides que 
uniam seus vertices superiores, as-
sim, compondo o cume, i barakau, 
onde os "manjares" foram postos, 
dos quais, constituídos de várias 
qualidades, fora do comum do am-
biente delas, logo ao entrar, na pal-
hota expirada à casa dos, “vâlungu”, 
europeus estava reservada para as 
refeções e, recheada de comidas 
diversas e todo o espaço interno 
decorado ao estilo do tempo que 
consistia no retoque pela aplicação 
da maticação pela arrea vermelha 
no sualho e nas paredes e nelas o 
caniço das zonas altas, a hlôngwe.

As estacas e outros componen-
tes da parede estavam engolidos 
do robuco e, estavam bem lisados, 
assim, exibia-se a arte e a mestria 
feminina e, no olhar, conjugado da 
boa arrumação da louça no fundo 
quase junto a parede, oferece bonito 
aspecto. Entre elas, as panelas, os pra-
tos, as tigelas e o pote que continha o 
liquido inodoro, estes feitos de barro 
e outro tipo de pratos e tigelas eram 
metalicas coberto de porcelana, na 
base destes, alguns liam-se “Made in 
Japan” e “Ingland” que serviam exclu-
sivamente o banquete do Rei e seus 
seguidores assim como os seus con-
vidados especiais, tudo via-se bem 
limpinho, desta maneira, oferecendo 
a óptima resplandecência visual, e 
elas na entrada ficaram impression-
adas pelo que miraram, consequent-
emente, travaram receando entrar 
por acharem que terão se dirigidas ao 
lugar, por via do engano.

CULTURA

CINEMA

UM LUGAR SILENCIOSO 2

ATLANTIQUE 

Quando surgiu em 2018, Um Lugar 
Silencioso mostrou ter uma capa-
cidade rara nos tempos que corriam: 
mesmo não inventando nada, nem 
redefinindo o género, John Krasinski, o 
realizador, entregava-nos um objecto 
tremendamente eficaz na construção 
de suspense, isto num mundo repleto 
de monstros que dizimavam humanos 
a qualquer instante.

O ruído ou o silêncio separaram os 
vivos dos mortos, estando em foco 
numa família que essencialmente es-
tava retida na sua quinta a tentar sobre-
viver a criaturas ferozes enquanto lidava 
com um passado traumático de perda 
familiar.

Depois do climax inesquecível  e 

Inserido na habitual sessão de Cine-
Clube promovido pelo Centro Cultural 
Franco-Moçambicano (CCFM), hoje 
temos Atlantique, da franco-sene-
galesa Mati Diop, uma co-produção 
da França/Senegal/Bélgica, premiado 
no Festival de Cannes de 2019 com o 
Grande Prémio do Júri.

Em 2009, Mati Diop lançou um doc-
umentário chamado Atlantique, com 
16 minutos de duração, onde contava 
a odisseia de um grupo de senegale-
ses que tentam a sorte numa travessia 
perigosa no mar. A obra abordava a 
história desses homens e os perigos da 
imigração ilegal com uma perspectiva 
melancólica e misteriosa. 

Uma década depois, Diop volta 
à carga com uma longa-metragem 
com o mesmo título daquela curta. 
Na história, um grupo de construtores 
senegaleses que não recebem o sa-
lário há meses parte para a Espanha 
em busca de melhores condições de 
vida. Dentre eles, se encontra o jovem 

trágico do filme de 2018, o núcleo famil-
iar que foi todo o universo da primeira 
obra é confrontado com a necessidade 
de abandonar a quinta e continuar es-
trada fora. Progredimos com Evelyn Ab-
bott (Emily Blunt), Regan (Millicent Sim-
monds), Marcus Abbott (Noah Jupe) e 
o bebé nascido na mais memorável e 
poderosa cena da primeira longa-me-
tragem – o “parto em silêncio”. A família 
precisa agora enfrentar os terrores do 
mundo exterior enquanto continua 
a sua batalha pela sobrevivência em 
silêncio. Forçados a embarcar rumo ao 
desconhecido, eles logo percebem que 
as criaturas que caçam guiadas pelo 
som não são a única ameaça à espreita 
no caminho.

Um Lugar Silencioso 2 consegue 
manter-se quase no mesmo nível do 
primeiro filme, perdendo apenas no 
quesito originalidade. Porém, somos 
recompensados com tudo em dobro, 
incluindo o desespero do silêncio e a 
angustia de acompanhar esses perso-
nagens nas suas jornadas sufocantes e 
perigosas. Ainda mais agora que pas-
samos por momentos tão similares 
aos deles!

O franchise continuará para lá deste 
capítulo, com uma terceira e última par-
te já alinhavada, a qual poderá ou não 
ser uma continuação directa da história 
dos Abbott.

Em exibição na NU Metro, Sexta, 
Sábado e Domingo

Souleiman (Ibrahima Traore), que está 
apaixonado por Ada (Mame Bineta 
Sane). A paixão é recíproca, no entanto 
a garota está prometida pelos pais a 
casar com o rico Omar (Babacar Sylla).

Atlantique enquadra-se como 
um estudo dos contrastes sociais 
embalado como uma jornada onde 

a opressão é o ponto de partida, mas 
cuja busca é pela libertação. Mesmo 
levando a sua história na direcção do 
sobrenatural, Diop nunca perde o foco 
nas realidades políticas e sociais da 
vida no Senegal.

Em exibição no CCFM hoje às 18 
horas

1ª edição da Feira Internacional do 
Livro, entre os dias dia 3 a 5 de Junho, 
junto com outros autores também 
confirmados como Bento Baloi, Mu-
kuda Pinho, Rassul Nobre, Ló Chi, Dany 
Wambire, Pedro Pedreira Lopes, Sónia 
Sultuane, Hirondina Joshua, Lino Mu-
kuruza (Moçambique),  Sílvia Alves, 
Ana T, Rocha, Nuno Gomes Garcia 
(Portugal), Alexandre dos Santos, Jés-
sica Ziegler, Lau Siqueira, Amanda Vital, 
Eliane Debus, (Brasil), Julieta Valentim, 
Agostinho Gonçalves João, Amélia 
Dalomba (Angola).

As sessões com escritores e outros 
convidados vão realizar-se de forma 
híbrida (presencial e virtual) no salão 

nobre do Conselho Autárquico. Já no 
espaço da feira e em permanência, 
estará patente a exposição de várias 
editoras e livrarias nacionais.

Na quinta-feira, a cerimónia de 
abertura será dirigida pelo edil local, 
Manuel de Araújo, seguida de uma 
sessão com o poeta Armando Artur, 
na Escola Primária de Quelimane, em 

torno do tema Ler para Crescer, sob a 
moderação do poeta Lino Mukuruza.

Ainda no mesmo dia, Pedro Pereira 
Lopes orientará uma oficina de escrita 
criativa, em frente ao Municipio-Praça 
dos Heróis e Rassul Nobre moderará o 
debate em volta ao tema O dever cívi-
co de formar leitores e os desaafios do 
futuro com o presença do presidente 
do Conselho Municipal de Quelimane, 
Manuel de Araújo, Armando Artur, 
Enisio Guilhermina Cuamba e Lino 
Mukuruza.

No dia seguinte, sexta-feira, o poeta 
homeangeado segue na compan-
hia do poeta Nelson Lineu, para uma 
conversa com os alunos da Escola 

Secundária 25 de Setembro. À mesma 
hora, em frente ao Municipio-Praça 
dos Heróis, o escritor Pedro Pereira 
Lopes orientará uma oficina de escrita 
criativa. Depois, Nelson Lineu volta a 
conduzir um debate intitulado, Livros, 
biliotecas e livrarias: Novas linguagens 
e novas formas de fazer na era digital, 
com a intervenção de Amanda Vital 
(Brasil), Nuno Gomes Garcia (Portugal), 
Dany Wambire (Moçambique) e Ju-
lieta Valentim (Angola)

No dia seguinte, sábado, a profes-
sora brasileira Eliane Debus moderará 

o debate denominado Literaturas, na-
cionalidades e fronteiras: Apontamen-
tos para entender a lusofonia, com a 
participação de Agostinho Goncalves 
João (Angola), Alexandre dos Santos 
(Brasil), Bento Baloi (Moçambique), Ana 
T. Rocha (Portugal) e Lau Siqueira (Brasil).

Um convite a quem quiser ficar a 
par das novidades, comprar livros a 
preços mais convidativos, participar 
em iniciativas paralelas, e encontrar 
virtualmente alguns autores. Ainda no 
mesmo dia, Armando Artur conversa 
com os municipes no Salão nobre do 
CACQ, sobre O Processo de Escrita.  

No sábado, o evento recebe igual-
mente as escritoras e poetas Sonia 
Sultuane (Moçambique), Amélia 
Dalomba (Angola), Jéssica Ziegler 
(Brasil), Silvia Alves (Portugal), que irão 
discutir em torno do tema O Acto de 
escrita: o eterno destino de chegar e 
apartir é através dos livros, e o escritor 
Ló Chi estará na moderação.

LANÇAMENTOS DE 
LIVROS

No dia 3 de junho, às 18h30, o Salão 
nobre do CACQ, testemunhará o parto 
da obra poética de Armando Artur, 
Muery: Elegia em Si Maior, com a apre-
sentação da Brígida Singo.

Às 17h00, do dia 4 de junho, Pedro 
Pereira Lopes apresentará no Salão 
Nobre do CACQ a obra poética Roda 
das Encarnações de Sónia Sultuane, 
às 15h00, do dia 5 de junho, o Salão 

Nobre do CACQ , será palco do lan-
çamento do livro A Arca de Não É de 
Bento Baloi, sob o comando de Ló 
Chi, já o escritor Pedro Pereira Lopes 
efectuará um duplo lançamento com 
as obras: Por que é um Livro Mágico? 
E Mundo Blue sob a apresentação de 
Pedro Napido e Nelson Lineu.

A Feira Internacional do Livro de 
Quelimane é organizada pelo Con-
selho Autárquico de Quelimane com 
produção executiva da óptica Textos 
Lda. Integram a equipa técnica  a poe-
ta Amosse Mucavele ocupa o papel 
de curador, o poeta e filósofo Nelson 
Lineu como coordenador executivo; o 
director municipal Rassul Nobre como 
coordenador-geral e o Zito coorde-
nador da comunicação.  Conta com 
a parceria institucional da Associação 
dos Escritores Moçambicanos, As-
sociação Moçambicana de Língua 
Portuguesa, Associação dos Escritores 
da Zambézia e parceria estratégica 
dos seguintes festivais literários, cuja 
missão é de fazer a retransmissão si-
multânea do evento nas páginas, isso 
alargará o espaço de afirmação do cer-
tamente e a consequente internacio-
nalização, RHI_Think (Portugal), Ethale 
Publishing (Moçambique), Revista 
Literatas (Moçambique), São Tomé 
Literary Festival (São Tomé e Príncipe), 
Fórum das Letras de Ouro Preto (Brasil), 
Flipoços (Brasil), Arte Institute (Estados 
Unidos de América) e Festival Literário 
Internacional do Interior (FLII) – Pala-
vras de Fogo (Portugal). 

Frescas informaçoes reportadas ao 
Público, aseguram que. o pré-lança-
mento da 1ª edição da Feira Interna-
cional do Livro, terá lugar a partir desta 
quinta-feira e termina no sábado (dia 5 
de Junho), um evento que, de acordo 
com os seus organizadores, irá abrir 
uma oportunidade perfeita troca de 
experiências entre escritores moçam-
bicanos e estrangeiros, aspirantes e o 
público em geral. 

Refira-se que, a 1ª edição da Feira 
Internacional do Livro, a decorrer sob 
o lema “ Literatura e Viagem”, tem 
Quelimane como anfitriã, sendo esta a 
primeira vez que aquela cidade acolhe 
um evento internacional que, além de 
livros, leva na manga atracções music-
ais diversas, debates, oficinas de escrita 
e contadores de estórias.

O homenageado deste ano é o 
poeta moçambicano Armando Artur, 
que já garantiu a sua presença nas 
actividades do pré-lançamento da 

Armando Artur, escritor homenageado

https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

O Presidente da República, Filipe 
Nyusi, recebeu, em audiência, o inter-
nacional moçambicano Reinildo Man-
dava que apresentou ao mais alto dig-
nitário do país os troféus de Campeão 
Francês de Futebol e o de melhor lat-
eral esquerdo na Ligue 1, conquistado 
no último fim-de-semana.

O internacional moçambicano 
entrou para história da Liga francesa, 
de futebol ao ganhar o título de mel-
hor lateral esquerdo da época. Reini-
ldo ajudou a sua equipa a ganhar a 
quinta Liga. Moçambique orgulha-
se do feito.

Foi arrepiante quando o jogador 
nascido na cidade de Beira, Sofala, 
em 1994, cobriu-se com a bandeira 
de Moçambique para celebrar o tí-
tulo de campeão francês de futebol 
pelo LOSC Lille, diante do PSG de 
Neymar e Mbappé.

BONS EXEMPLOS

Publicidade

XIBAKELA XA BUD
Pancada Pública

Ficamos de cabelos em pé quando acompanhamos, através 
de colegas da Comunicação Social, uma das últimas aparições 
de um dos políticos fracassados da praça quando, de boca cheia, 
andou a propalar que o Presidente Nyusi plagiou o seu projecto!

A desorganização verbal desse político, não para por aí, diz, 
também, que “Os moçambicanos já sabem que o Projecto Sus-
tenta foi plagiado do Projecto Novo Moçambique da autoria dos 
CÉREBROS DO PIMO - Movimento da mudança governamental 
com o comando do Yaqub Sibindy” , estas afirmações colocam-
nos divididos entre risos e choros! Risos porque de forma ridícula 
e chorosa estamos a notar que perdemos um quadro!

Quando afirma que os moçambicanos já sabem, subentende-
se que esteja a reclamar o título de profecta e ninguém confirma 
o tal plágio.

Definitivamente Jacob Neves Salomão Sibindy esta perdido 
e parece estar a atingir a fase de político irrecuperável! 

Aliás, não é por acaso que o seu partido, mesmo sendo dec-
ano, nunca conseguiu assento no Parlamento, diferentemente 
do projecto do saudoso Eng, Daviz Simango que, desde a sua 
fundação conseguiu simpatia do povo para ter direito a pala-
vra em fórum apropriado. 

Eu Budy, solidário com os moçambicanos, estou solidário 
com este cidadão e político incoerente, mas pelo volume de 
asneiras que cometeu, e para não chegar ao extremo de que o 
projecto da fundação da República de Moçambique é da sua 
autoria, dou lhe uma potente txaia ao nível das barbaridades 
que anda por aí a cometer!

Estes são os escritos que domi-
nam as manchetes dos órgãos 
de Comunicação Social que, com 
razão e orgulho celebram o feito 
deste nosso pequeno herói que 
levou a bandeira de Moçambique 
flutuar além-fronteiras, por não ter 
esquecido da missão que o levou 
ao continente Europeu, para o caso 
subjacente, à República Socialista da 
França que é JOGAR FUTEBOL!

Jogou e jogou bem, ganhou! Gan-
hamos! O estadista moçambicano 
não se fez de rogado, cumprindo a 
sua nobre missão de pai da Nação, 
sua excelência o engenheiro Filipe 
Nyusi, recebeu o puto maravilha! 
Por este feito dignificador, esta aqui 
reservada a dignidade de constar 
dos nossos bons exemplos desta se-
mana. De ti esperamos mais mestre 
Mandava, o Reinildo.

XIBAKELA XA BUD
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