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DESTAQUE

Mensagem de ameaça que está a circular nas redes sociais

Polícia em alerta máxima

Monopólio gera crise 
e especulação do preço de gás 

O monopólio detido pela Galp na 
distribuição do gás de cozinha, 
com mais de 70% da quota do 
mercado nacional, está a gerar 
crise e especulação de preço na 
oferta daquele que é o combustív-
el essencial nas famílias moçambi-
canas, principalmente, da região 
metropolitana de Grande Maputo 
que abrange as cidades de Mapu-
to e Matola, Boane e Marracuene 
que, desde meados do mês passa-
do, vivem um verdadeiro martírio. 
Além de percorrerem longas dis-
tâncias, os consumidores são ob-
rigados a enfrentar filas enormes 
junto dos estabelecimentos 
comerciais para adquirir gás da 
cozinha. O facto levou a equipa 
deste semanário a contactar o di-
rector nacional de Hidrocarbone-
tos e Combustíveis, no Ministério 
dos Recursos Minerais e Energia, 
Moisés Paulino, que sossegando 
aos consumidores, afirmou que 
o Governo está a trabalhar com a 
empresa distribuidora no sentido 
de, o mais breve possível, devolv-
er o fornecimento à normalidade. 
Explicou ainda que a escassez do 
gás resulta da redução da capa-
cidade de enchimento pela Galp, 
alegadamente por estar em obras 
de melhoria dos serviços, numa 
altura em que outras informações 
em poder do Jornal, pontam que, 
o Stock disponível é apenas sufici-
ente para 25 dias, contados a par-
tir da última sexta-feira.

PRM em alerta máximo

um comunicado de imprensa a des-
ignar o Estado Islâmico do Iraque 
e Síria – República Democrática do 
Congo (ISIS-RDC) e Moçambique (ISIS-
Moçambique) como Organizações 
Terroristas Estrangeiras.

Designou também o ISIS-RDC e 
ISIS-Moçambique como Terroristas 
Globais Especialmente denominados 
TGEDs, ao abrigo da Ordem Execu-
tiva 13224, bem como designou os re-
spectivos líderes dessas organizações, 
Seka Musa Baluku e Abu Yasir Hassan, 
como TGEDs.

Como resultado dessas designa-
ções, entre outras consequências, to-
das as propriedades e interesses em 
propriedades daqueles designados 
passaram a estar sujeitos à jurisdição 
dos EUA e bloqueados, assim como, 
as pessoas dos EUA passaram a estar 
proibidas de se envolver em quaisquer 

transacções com elas.
De acordo com o Departamento 

do Estado americano, as instituições 
financeiras estrangeiras que intencional-
mente conduzem ou facilitam qualquer 
transacção significativa em nome desses 
grupos ou indivíduos passam a estar 
sujeitas a sanções nos EUA. Além disso, 
acrescenta o documento amplamente 
analisado em Maputo, é crime fornecer 
conscientemente apoio material ou re-
cursos ao ISIS-RDC ou ISIS-Moçambique, 
ou tentar ou conspirar fazê-lo.

“O Estado Islâmico do Iraque e Síria 
(ISIS) anunciou o lançamento do Es-
tado Islâmico da Província da África 
Central (EIPAC) em Abril de 2019 para 
promover a presença de elementos 
associados ao ISIS na África Central, 
Oriental e Meridional. Embora os me-
dia associados ao ISIS retratem o EIPAC 
como uma estrutura unificada, o ISIS-

RDC e ISIS-Moçambique são grupos 
distintos com origens distintas”, lê-se 
no documento.

O ISIS-RDC, também conhecido 
como Forças Democráticas Aliadas 
(FDA) e Madina em Tauheed Wau 
Mujahedeen, entre outros nomes, é 
apontado pelo departamento de Es-
tado dos EUA, como responsável por 
muitos ataques nas províncias de Kivu 
do Norte e Ituri no leste da RDC.

“Sob a liderança de Seka Musa Ba-
luku, o ISIS-RDC tem sido notório na 
região pela sua violência brutal contra 
cidadãos congoleses e forças militares 
regionais, com ataques que mataram 
mais de 849 civis só em 2020, de acor-
do com relatórios das Nações Unidas 
sobre as FDA”, refere a nota de imp-
rensa, para de seguida observar que, 
as FDA foram anteriormente sancio-
nadas pelo Departamento do Tesouro 
dos EUA e pelas Nações Unidas sob o 
regime de sanções da RDC do Con-
selho de Segurança da ONU em 2014 
pela sua violência e atrocidades.

Por sua vez, o Departamento do 
Tesouro dos EUA também sancionou 
seis membros das FDA, incluindo o 
líder Seka Musa Baluku, em 2019 sob 
o programa de sanções Global Mag-
nitsky pela sua participação em graves 
abusos de direitos humanos, com uma 
lista de sanções das Nações Unidas sub-
sequente para Baluku no início de 2020 
sob o programa de sanções da RDC.

O Departamento de Estado ameri-
cano aponta também o ISIS-Moçam-
bique, igualmente conhecido como 
Ansar al-Sunna (e localmente como 
al-Shabaab em Moçambique), entre 
outros nomes, alegadamente jurou 
fidelidade ao ISIS já em Abril de 2018, 
e foi reconhecido pelo núcleo do ISIS 

- Stock disponível é apenas suficiente para 25 dias, contados a partir da ‘última sexta-feira
- Governo dá ultimato à Galp para normalizar o abastecimento deste combustível

A cidade de Maputo está em alerta 
máxima por um possível ataque 
terrorista, cuja ameaça ganhou 
mais corpo nas últimas semanas 
em formato de mensagem di-
vulgada nas redes sociais, princi-
palmente, whatsapp, a apelar o 
corpo diplomático acreditado em 
Moçambique para abandonar as 
suas residências, num prazo de 
30 dias. Em resposta, Polícia da 
República de Moçambique (PRM) 
mobilizou-se para o terreno, posi-
cionando brigadas de choque nos 
principais locais de aglomeração, 
como mercados, terminais de au-
tocarros, incluindo praças e aveni-
das da capital moçambicana. 

Maisés Paulino, Director Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis

Galp sem capacidade para distribuir gás no mercado nacional

ANSELMO SENGO                                  
Email: sengoans@yahoo.co.br

O fenómeno tem dificultado a vida 
dos residentes da capital do País, Ma-
tola e das vilas de Boane, Marracuene, 
incluindo Manhiça que são obrigados 
a percorrer longas distâncias com boti-
jas à cabeça, outros nas carinhas de 
mau e nas viaturas, na esperança de 
encontrar um distribuidor e revende-
dor com reservas deste combustível. E 
numa ronda efectuada quinta e sexta-
feira por alguns estabelecimentos co-
merciais e revendedores autorizados 
da cidade de Maputo, a reportagem 
do PÚBLICO testemunhou um amon-
tado de botijas vazias. Por exemplo, 
nas bombas de combustível da Galp 
localizadas na avenida Karl Max esqui-
na com a Agostinho Neto, o cenário 
era de drama e desalento por parte 
dos munícipes que porque não havia 
gás, mesmo com esperança dada por 
funcionários de que havia informação 
da provável chegada de uma camio-
neta contendo o produto. O mesmo 
cenário de botijas vazias armazenadas 
foi também constatado nas bombas 
da Galp localizadas na avenida Edu-
ardo Mondlane. Realidade diferente 
foi vivida no final da tarde de quarta-
feira nas bombas Galp da praça da 
OMM onde os munícipes enfrentaram 
uma longa bicha para conseguir uma 
botija de gás que acabava de chegar 
numa camioneta. Paradoxalmente, na 
quinta e sexta-feira, este mesmo rev-
endedor já havia esgotado o pequeno 
stock que havia recebido. 

Entretanto, apesar das reservas de 
gás natural que possui, Moçambique 
ainda consome gás importado devido 
a falta de infra-estruturas de processa-

ANSELMO SENGO                                
Email: sengoans@yahoo.co.br

Não se sabe ao certo a origem nem 
o grupo autor da mensagem escrita 
em línguas portuguesa e árabe divul-
gada há semanas através das redes 
sociais. A verdade, O Comando-Geral 
da PRM alertou os comandos das sub-
unidades a nível da capital, incluindo 
o Serviço de Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC) a entrar no terreno e 
realizar buscas e posicionamentos de 
brigadas especializadas e de choque 
nos locais de maior aglomeração de 
pessoas como mercados, terminais 
transportes de passageiros a nível da 
cidade de Maputo, incluindo as inter-
provinciais e internacionais, praças e 
avenidas, sem deixar de fora, os “círcu-
los” e “pessoas” que se acredita possam 
ter uma ligações ou afinidades com 
“grupos terroristas”.

Sem avançar motivações das 
ameaças bombistas, os supostos ter-
roristas escrevem na menagem que 
“viemos comunicar todas organiza-
ções diplomáticas e consulares resi-
dentes em Maputo, para que em 30 
dias, abandonem todas as residências, 
apartamentos individuais para que 
não estejam dentro dos condomínios”.

A mensagem de ameaça justifica o 
pedido de abandono das residências 
por parte do corpo diplomático e con-
sulares alegadamente porque “os con-
domínios apresentam o mínimo de 
segurança e caso contrário, reforcem 
vossa segurança”.

Este pedido, de acordo a mensagem 
que a reportagem do PÚBLICO teve 
acesso, é “porque dentro de 30 dias, va-
mos começar a dinamitar com grandes 
cargas de explosivos todas residências, 
apartamentos, prédios ondem residem 
diplomatas e o pessoal consular”.

Dentro deste prazo, os supostos 
terroristas ameaçam que “vão raptar e 
decapitar alguns ocidentais”.

A carta bombista revela ainda o se-
guinte: “Sobre a ordem do nosso líder, 
Abu Yasir Hassan, vamos transformar 
Maputo num Damasco, Mogadício, 
Tripoli, Cabul… em memória dos nos-
sos mártires massacrados em todo o 
mundo. Hallay é grande”.

EUA ALERTA O RISCO
 
À 10 de Março Deste ano, o De-

partamento de Estado dos Estados 
unidos da América (EUA) divulgou 

mento.
Por isso, nos últimos meses, os locais 

de distribuição e revenda de gás são 
caracterizados por filas longas.

Como consequência da crise, aliada 
a incerteza na normalização deste com-
bustível, cada distribuidor e revendedor 
fixa, ao seu libre arbítrio, o preço que 
melhor lhe convier. O fenómeno é mais 
penoso para os residentes dos bairros 
suburbanos de Maputo, sobretudo de 

expansão da cidade da Matola e distrito 
de Marracuene, onde os consumidores 
chegam a ficar um mês sem conseguir 
comprar uma botija de gás porque o 
camião nunca chega. 

A par da especulação do preço, os 
residentes da região metropolitana de 
grande Maputo, tem vindo a queixar-
se da redução do peso das botijas 
alegadamente porque uma botija que 
supostamente tem 11 quilogramas de 
gás, não chega a levar três semanas. 

Aliás, com a excepção do centro da 
cidade de Maputo e do Município da 
Matola, Nas vilas de Boane e de Mar-

racuene, bem assim nos bairros de ex-
pansão da autarquia da Matola, o gás 
é revendido nos estabelecimentos co-
merciais pertencentes na sua maioria 
por cidadãos oriundos da região dos 
Grandes Lagos.

Este facto, tem sido motivo de 
preocupação dos residentes alegada-
mente porque, vezes sem conta, têm 
adquiridos produtos alimentares, in-
cluindo bebidas fora de prazo e, miste-

a ausência de uma inspecção de ac-
tividades económicas actuante e 
implacável contra as práticas nocivas, 
não somente para a estabilidade fi-
nanceira das famílias, como também, 
para a saúde pública. “Sentimo-nos 
desprotegidos por quem de direito. Os 
comerciantes fazem e desfazem pe-
rante olhar cúmplice das autoridades 
porque não é possível aplicar preços 
que estão muito acima do estabe-
lecido sem que a Inspecção Nacional 
das Actividades Económicas e a Polícia 
Municipal, incluindo os Serviços Dis-
tritais de Actividades Económicas ten-
ham conhecimento. Consideramos 
estranho que os estabelecimentos 
comercializem produtos fora de prazo 
e outros contrafeitos e ninguém pro-
tegem os consumidores”, deploram 
os munícipes de Maputo em carta en-
viada à nossa Redacção.

Noutra denúncia, os consumidores 
questionam o peso das botijas de gás 
alegadamente porque, vezes sem 
conta, já houve situações que merece-
ram suspeita.

 
ULTIMATO À GALP

Em conversa com a reportagem do 
PÚBLICO, o director nacional de Hidro-

riosamente, continuam impunes. 
Por exemplo, no centro da cidade 

de Maputo, uma botija de gás da 
GALP com 11 quilogramas, estava, 
pelo menos até ao fecho desta edição, 
a ser vendida especulativamente ao 
preço de 680 meticais contra os 640 
que vinham sendo praticados desde 
Abril findo. Nos arredores de Maputo e 
da Matola, uma botija de 9 quilogram-
as da Petrogás custava 710 meticais, de 
11 quilograma da Galp a 750 meticais. 

Por este facto, a reportagem do 
PÚBLICO recebeu semana passada 
várias cartas de leitores a denunciar 

carbonetos e Combustíveis no Minis-
tério dos Recursos Minerais e Energia, 
Moisés Paulino fez saber que a crise de 
gás que assola a região Metropolitana 
de Grande Maputo tem dias contados. 
Referiu ainda que o fenómeno resulta 
da redução das quantidades de enchi-
mento por parte da Galp, uma das três 
empresas adjudicadas o concurso e 
detém 70% da quota do mercado 
nacional, alegadamente por estar em 
obras, visando o melhoramento dos 
serviços.

Para o efeito, disse que o Governo 
já notificou a Galp, fornecedora do 

produto para normalizar o abastec-
imento o breve possível.

“Estamos a gerir com a empresa 
Galp para voltar a fazer o enchimento 
da quantidade de botijas que sempre 
o mercado consumiu para não criar es-
tes transtornos”, disse Moisés Paulino.

Segundo o director nacional de 
Hidrocarbonetos e Combustíveis, an-
tes desta redução, a empresa fazia o 
enchimento de 9 mil botijas para ser 
distribuídas em todo o País. 

“Hoje, por conta das obras que está a 
fazer, faz apenas 7 mil botijas e porque 
tem uma quota do mercado maior, 
esta redução, não esta a passar des-
percebida”, explicou Moisés Paulino, 
tendo acrescentado que como forma 
de ultrapassar a situação, a empresa foi 
aconselhada a aumentar os turnos de 
trabalho para ver se retoma, rapidam-
ente, ao fornecimento normal.

Além disso, frisou o director nacio-
nal, “há um trabalho cuidadoso que o 
Governo está a fazer com a empresa 
na perspectiva de devolver o forneci-
mento normal do gás no mercado”.

Por sua vez, o director-geral da Em-
presa Moçambicana de Importação 
de Petróleos (Imopetro), João Macan-
dza assegurou haver stocks suficientes 
para abastecer o país por mais 25 dias 
alegadamente por haver açambarca-
mento deste combustível para depois 
revender a preços especulativos. 

“Queríamos assegurar aos rev-
endedores da região do grande Ma-
puto que não precisam açambarcar o 
produto porque temos stock suficien-
te nos tanques. As pessoas devem ficar 
calmas porque a situação que falta de 
gás que se regista, será resolvida den-
tro de uma semana porque”, aclarou 
João Macandza.

Para o director-geral da Imopetro, 
embora exista uma pressão sobre na 
procura do gás, há stock suficiente 
para abastecer o mercado do grande 
Maputo.

Aliás, João Macandza explicou que 
a crise que se regista não se deve a 
falta de stock, mas sim, da redução da 
capacidade de enchimento por parte 
da empresa distribuidora.

Refira-se que a região do grande 
Maputo consome mais da metade do 
gás abastecido no mercado, estimado 
em mais de três milhões de botijas. 

Ao que tudo indica, este martírio 
passara para história. Com o efeito, o 
Governo através das empresas Electri-
cidade de Moçambique e a Empresa 
Nacional de Hidrocarbonetos assinou 
segunda-feira passada acordos com 
a Petroquímica sul-africana Sasol para 
implementar o projecto de gás com 
objectivo de produzir trinta mil tone-
ladas de gás de cozinha, cuja conse-
quência imediata, será a redução das 
importações de gás para o consumo 
das famílias e outros segmentos de 
mercado; bem assim, a prática de 
preços finais de gás para os consumi-
dores em condições mais económicas, 
sendo crucial o papel da ENH, como o 
braço comercial do Estado, o que de-
verá acarretar um impacto ambiental 
positivo, resultante da substituição da 
lenha pelo gás. 

Pela Galp como afiliado em Agosto de 2019.
Assim, segundo a nota de imp-

rensa do departamento de Estado dos 
EUA, desde Outubro de 2017, o ISIS-
Moçambique, liderado por Abu Yasir 
Hassan, terá matado mais de duas mil 
pessoas, entre militares e civis, inclu-
indo também suspeitos militantes do 
ISIS-Moçambique.

“O grupo foi responsável por or-
questrar uma série de ataques sofisti-
cados e de grande escala que resulta-
ram na captura do porto estratégico 
de Mocímboa da Praia, Província de 
Cabo Delgado. Os ataques do ISIS-
Moçambique também contribuíram 
para o deslocamento de mais de 700 
mil pessoas no norte de Moçambique”, 
descrevem os EUA.

No entanto, o Departamento de 
Estado americano esclarece que estas 
designações têm como objectivo in-
formar ao público dos EUA e a comu-
nidade internacional de que estes gru-
pos cometeram ou representam um 
risco significativo de cometer actos de 
terrorismo e identificam os seus líderes.

“As designações terroristas expõem 
e isolam entidades e indivíduos e ne-
gam-lhes acesso ao sistema financeiro 
dos E.U.A. Adicionalmente, as designa-
ções podem auxiliar as actividades de 
aplicação da lei de agências dos E.U.A 
e de outros governos”, conclui o docu-
mento.

Sobre a comparação da capital 
Maputo com Mogadiscio, sabe-se 
que, em Outubro de 2017 houve 
uma enorme explosão causada por 
um caminhão-bomba ocorrido em 
Mogadíscio, capital da Somália, que 
deixou ao menos 587 mortos e cente-
nas de feridos. 

Embora nenhum grupo tenha 
assumido responsabilidade, as auto-
ridades senegalesas acreditam que o 
ataque teria sido perpetrado por uma 
célula do grupo al-Shabaab, por conta 
da prisão de um membro-chave en-
quanto dirigia um segundo veículo 
repleto de explosivos para a cidade no 
dia da explosão. 

Em resposta aos atentados, o 
presidente da Somália, Mohamed 
Abdullahi Mohamed declarou três 
dias de luto e afirmou o seguinte: "Os 
ataques terríveis de hoje provam que 
nada trava nosso inimigo na tentativa 
de causar dor e sofrimento ao nosso 
povo. Vamos unir contra o terrorismo. 
O Terror não vai ganhar". Desde então, 
Mogadíscio tem sido alvo frequente 
de ataques terroristas e reivindicados 
pela Al-Shabab.

Pela gravidade do assunto, o PÚBLI-
CO acabou contactado o Comando 
da PRM na cidade de Maputo que, na 
voz do respectivo porta-voz, Leonel 
Muchina, esclareceu a situação nos 
seguintes moldes: “Ainda não temos 
detalhes sobre a carta que circulou 
mas a Informação nela contida foi 
analisada e dada a sua relevância, a 
Polícia da República de Moçambique 
já tomou todas medidas preventivas 
e outras pertinentes, através de posic-
ionamento policial nos locais de maior 
aglomeração de pessoas e noutros es-
tratégicos”, finalizou.

DESTAQUE
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BUSINESS OR LEISURE?
O IMPORTANTE É 
QUE SEJA PELA LAM

MAPUTO-JOANESBURGO

Linhas Aéreas de Moçambique

VANTAGENS:
• 2 voos todas as Segundas, Quartas,

 Sextas e Domingos;

• Leve consigo 2 peças de 23kg na Classe Económica   
 ou 2  peças de 32kg na Classe Executiva;
• Descontos de até 40% em hotéis em Maputo e
  na África do Sul;
• Ganhe um voucher no Restaurante Bom Garfo
  na sua quinta viagem.

www.lam.co.mz
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Moçambique e Zimbábwè reforçam 
relações bilaterais 

Neutralizados vendedores de 
droga em Maputo

Estado lesado em milhões 
de meticais

A visita do Chefe do Estado àquele 
país enquadra-se no âmbito das con-
sultas regulares na qualidade de Presi-
dente em Exercício da SADC, assim 
como no fortalecimento, aprofunda-
mento e reforço das relações bilaterais 
de amizade, irmandade, solidariedade 
e cooperação existentes entre os dois 
países e povos. 

Refira-se que a cimeira da dupla 
troika da SADC que esteve reunida dia 
27 de Maio findo em Maputo teria de-
cidido reforçar a capacidade operacio-
nal das Forças de Defesa e Segurança 
(FDS), no seu combate, que consiste 
em garantir a segurança fronteiriça, 
eliminação das fontes de financiamen-
to do terrorismo e reconstrução das 
infraestruturas destruídas.

Nesta cimeira, os líderes da região 
abordados com profundidade e 
avançaram com medidas conjun-
tas coordenadas para fazer face às 
ameaças à paz, estabilidade social e 
económica dos países em benefício 
dos seus povos.

No quadro das reuniões ministeriais, 
adiada em 2014 por motivos de agen-
da de ambas partes, Moçambique e 
Tanzânia sentaram-se à mesma mesa 
na manhã de sábado, 5 de Junho, 
em III sessão da Comissão Conjunta 
permanente de defesa entre os dois 
países. A reunião, em que o nosso país 
esteve representado pelo Ministro da 
Defesa Nacional, Jaime Neto, avaliou 
o grau dos consensos alcançados na 
II sessão realizada em Maputo em 
2013, nas áreas de Defesa, Segurança 
pública e segurança do Estado, assim 
como identificar novos modelos de 
actuação conjunta no combate ao ter-
rorismo, bem como, consolidar os me-
canismos de boa vizinhança, amizade 

Contudo, sabe-se que há indícios de 
que os instrutores em causa continu-
aram a protagonizar actos similares no 
curso iniciado em Março último, o que 
terá precipitado a sua transferência da 
Escola Prática de Matalane.

Para além de gravidezes indese-
jadas, os casos de assédio e violação 
sexual, ocorridos no ano passado, 
culminaram em abandono do curso.

O Comando Geral da Polícia reg-
istou ainda episódios de agressão a 
instruendos e na semana passada de-

cidiu afectar novos instrutores.
Falando numa parada no Co-

mando da Polícia da República de 
Moçambique (PRM), na cidade de 

Maputo, com os novos instrutores 
de Matalane, o Comandante-geral 
da Polícia, Bernardino Rafael, disse 
que o grupo tem a responsabilidade 
de impor disciplina e formar quadros 
com qualidade e capacidade para re-
sponder à alteração da ordem e segu-
rança públicas.

“Formar não é maltratar o homem, 
é ensiná-lo para que assimile os con-
hecimentos, de forma a aplicá-los no 
terreno. Esta é que é a essência de um 
formador ou instrutor”, disse.

Bernardino Rafael disse esperar 
que com esta mudança a corporação, 
em particular, e a sociedade moçam-
bicana, em geral, passe a contar com 
quadros exemplares e determinados 
na formação de agentes compro-
metidos com garantia da ordem, se-
gurança e tranquilidade públicas.

DANIEL MAPOSSE                                      
Email: dcmaposse@gmail.com

O Porta-Voz da PRM, a nível da ci-
dade de Maputo, Leonel Muchina, an-
unciou, semana passada, a detenção 
de dois indivíduos indiciados do crime 
de venda de droga do tipo Cannabis 
Sativa, vulgo suruma, no bairro da 
Maxaquene “B”.

Ainda segundo, a mesma fonte que 
citámos, a detenção dos dois indivídu-
os ocorreu no âmbito da operação de 
combate às bocas de fumo.

Os dois indivíduos, de 32 e 36 anos 
de idade, que  foram imediatamente 
conduzidos para a 12ª esquadra da 
PRM na capital do País, e que se encon-
travam na posse de cerca de três quilo-
gramas  de suruma, reconheceram o 
crime e dizem que praticam aquele 
negócio ilícito há dois meses.

O porta-voz apelou à vigilância dos 
cidadãos e à denúncia de consumi-
dores e comerciantes de estupefaci-
entes.

SITUAÇÃO 
OPERATIVA DO PAÍS

O Comando – Geral da Polícia, 
através de uma nota de imprensa na 
posse do PÚBLICO, refere durante o 
período, de 22 a 28 de Maio a situação 
operativa no País revelou-se, relativa-
mente calma, com efeito, foram autua-
das 163 pessoas por desobediência, 
dispersados 18.800 grupos de indi-
víduos que se encontravam aglomera-
dos, apreendidas 524 viaturas, 60 bici-

A informação foi avançada há dias 
pelo director provincial de Desen-
volvimento Territorial e Ambiente de 
Manica, Rafael Manjate, a saída da 
oitava Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo Provincial.

De acordo com a fonte, após uma 
campanha levada a cabo pelo gover-
no, que pretendia aferir o grau de uso 
e aproveitamento de terra, constatou-
se que cerca de 290 parcelas de terras,  
correspondentes a 459 mil hectares 
não são usados ou os respectivos ben-
eficiários não pagam a taxa. 

"Nós constatámos que os nossos 
requerentes muitos deles não pagam 
as taxas do direito de uso e aproveita-
mento de terra e não usam devidam-
ente as suas parcelas, quer dizer que te-
mos muita terra ociosa, numa província 
que é potencialmente agrícola", explica 
Rafael Manjate, tendo elencado que 
"significa que estamos muito prejudi-
cados, temos muita terra nas mãos das 
pessoas ou dos empresários mas que 
no terreno não acontece nenhuma ac-

tividade, o que lesa o Estado em muitos 
milhões de meticais".

Como medida, as referidas áreas 
serão revertidas a favor do estado para 
que possam ser atribuídas a outras en-
tidades, segundo salientou o director 
provincial de desenvolvimento territo-
rial e ambiente, Rafael Manjate. 

"Aqueles que não estão a fazer nada 
no terreno vamos extinguir as áreas 
para que revertam ao estado e pos-
sam ter novos intervenientes ou novos 
requerentes".

"Para aquelas áreas que o cidadão 
usa mais ou menos cinco por cento ou 
dez por cento, vamos redimensionar 
as áreas. Para quem tinha mil hectares 
por exemplo e não usa devidamente 
pode ficar com cinquenta hectares, até 
com dez, dependendo dos casos em 
alusão", alerta Manjate. 

Os distritos de Gondola, Sussun-
denga, Mchaze e Tambara são apon-
tados como os que apresentam maior 
número de parcelas de terra sub-
aproveitadas.  (Benedito Cobrissua)

O Presidente da República e 
Presidente em Exercício da Co-
munidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC), Filipe 
Jacinto Nyusi, visitou sábado, 5 
de Junho, a República do Zim-
bábwè, em resposta ao convite 
formulado pelo seu homólogo 
Emerson Mnangagwa. E com-
bate ao terrorismo e segurança 
entre cidadãos e os Estado, jun-
tou o nosso país e a Tanzânia, no 
quadro da reunião ministerial da 
III sessão da Comissão Conjunta 
permanente de defesa, também 
realizada na manha de sábado 
em Dar Es-Salaam.

Já está decidido. Os instrutores que 
engravidaram 11 instruendas do 
décimo primeiro curso básico da 
Polícia já foram transferidos para 
outros sectores, numa perspectiva 
de livrar a escola do problema, de-
spoletado ano passado. 

A falta de pagamento da taxa de Uso e Aproveitamento de Terra 
(DUAT), lesa o Estado em largos milhões de meticais, sendo o caso mais 
concreto, a província de Manica que, em média anual, perde cerca de 
40 milhões de meticais.

A Polícia da República de Moçambique (PRM), neutralizou, semana passada, no bairro da Maxaquene “B”, ci-
dade de Maputo, dois indivíduos que se dedicavam à venda de droga do tipo Canabiis Sativa, vulgo Suruma. 
O feito foi alcançado no âmbito da operação de combate às bocas de fumo. A nível nacional as autoridades 
anunciam ambiente operativo relativamente calmo.

cletas - tax e 23 motorizaadas.

CRIMINALIDADE

No período em análise foram regis-
tados 105 delitos contra 103 de igual 

período do ano transacto, que indica 
um aumento em dois casos. O de-
sempenho policial situou-se em 84 
porcento, mercê do esclarecimento 
de 88 casos dos 105 crimes  registados 
contra 87 porcento da operatividade 
policial obtida em igual período com-
parativo de 2020. Os crimes contra 
pessoas e património dominaram o 
panorama criminal dopaís com 27 e 
46 casos respectivamente.

No que tange aosacidentes de 
viação, no período em análise, a PRM 
registou um total de 19 acidentes de 

e cooperação já existente.
No entanto, esta sessão foi ante-

cedida pela reunião de Defesa e Se-
gurança dos dois países que decorreu 
entre os dias 03 e 05 do mês em curso. 
Durante a abertura do evento, o Se-
cretário Permanente do Ministério o 
da Defesa Nacional, Casimiro Mueio 
referiu que os dois países devem 
identificar caminhos sustentáveis que 
conduzam à superação de eventuais 
constrangimentos no âmbito da con-
solidação do clima de paz, segurança 
e estabilidade na região, condições 
básicas e imprescindíveis para a con-
cretização de inúmeros projectos 
endógenos na região.

Casimiro Mueio reiterou o come-
timento de Moçambique para com 
acções concretas e susceptíveis de 
produzir resultados tangíveis na vida 
do cidadão comum dos dois países, 
no quadro da provisão de segurança.

viação relevantes contra 15 de igual 
período de 2020.

Dos 19 casos registados desta-
cam-se nove atropelamentos cinco 
dispistes e capotamento e quatro 
choques entre carros, a “culpa”, quase 
sempre é apontada à velocidade ex-
cessiva e má travessia do peão. 

Os sinistros tiveram como conse-
quênciaas, 13 óbitos contra 16 feridos 
graves contra 13 feridos ligeiros, para 
além de danos materiais avultados re-
sultantes dos sinistros.

Ncomo medidas para prevenir mais 

acidentes, foram realizadas fiscalizadas 
63.126 viaturas, aplicadas 4.966 multas; 
apreendidos 103 veículos, 80 livretes e 
493 cartas de condução, por diversas 
irregularidades, foram, também, deti-
dos 43 indivíduos por condução ilegal 
e 28 condutores por corrupção activa.

RESULTADOS OPERATIVOS DE 
DESTAQUE

O Comando Geral da PRM refere 
que no  período em análise, a PRM, em 
coordenação com o Serviço Nacional 
de InvestigaçãoCriminal (SERNIC), real-
izou diversas operações em todo o ter-
ritório nacional que culminaram com 
a detenção de 2807 indivíduos, sendo 
795 por violação de fronteiras e 2012 
por prática de delitos comuns.

Apreensão e/ou recuperação de 
03 armas de fogo, duas pistolas e 
uma semi-automática, na cidade de 
Maputo e nas províncias de Manica 
e Nampula. 52 viaturas, 42 motoriza-
das, 20 telemóveis, 19 televisores, 08 
computadores, 4.175 quilogramas de 
heroína e 13.91 quilogramas de can-
nabis sativa.

- Situação operativa no País está calma

PR, Filipe Nyusi com seu homólogo zimbabweano

Intrução básica da polícia

Leonel Muchina, porta-voz da PRM

Parte da droga apreendida em Maputo

LAURINA NOVELA                              

A informação vem reflectida no 
relatório anual daquela organização 
das Nações Unidas que descreve que, 
do valor alocado aos projectos, 13,3 
milhões foram para acções humani-
tárias no âmbito da mitigação da Co-
vid-19 no seio das crianças.

No relatório, cuja cópia está na pos-
se do jornal, consta igualmente que, 
do valor global investido em prol da 
criança, 6,5 milhões de dólares, foi ca-
nalizado à assistência de crianças víti-
mas de terrorismo em Cabo Delgado. 

AS crianças estão entre os grupos 
populacionais mais afectados pelo 
conflito terrorista em Cabo Delgado, 
alertou última terça-feira a embaixada 
da Suécia em Maputo, num comuni-
cado onde defende que avança que 

O Fundo das Nações Unidas para as Crianças (UNICEF), terá desembolsado, ano passado, pouco mais de 97 
milhões de dólares americanos, em apoio aos projectos direccionados à criança carenciada. 

UNICEF desembolsa USD 97 milhões 
Em apoio aos programas de criança

cados para as outras zonas seguras, no 
caso, a capital provincial, Pemba, o que 
consequentemente afectou o seu pro-
cesso de ensino e aprendizagem. Aliás, 
dados constantes do relatório revelam 
que, pelo menos 8,5 milhões de crian-
ças deixaram de frequentar a escola, 
ao longo do ano passado, devido ao 
encerramento dos seus estabeleci-
mentos de ensino por conta da imple-
mentação das medidas restritivas no 
contexto da prevenção e combate a 
Covid-19. 

O relatório refere ainda que, o im-
pacto económico da pandemia foi 
particularmente desastroso para as 
pessoas carenciadas que represen-
tam 46% dos mais de 30 milhões de 
habitantes moçambicanos, e que já se 
debatiam com graves problemas para 
garantir assistência básica às crianças. 

a embaixada da Suécia está profun-
damente preocupada com a situação 
humanitária em Cabo Delgado. 

Neste momento, segundo o mes-
mo comunicado, a Embaixada da 
Suécia está a trabalhar juntamente 
com o Governo de Moçambique, as 
Nações Unidas, parceiros internacio-
nais e locais para garantir que as pes-
soas afectadas pelo conflito, entre as 
quais crianças e mulheres, recebam 
o devido cuidado, apoio e protecção. 
“Precisamos encontrar soluções de 
longo prazo para lhes dar a esperança 
de um futuro melhor”, referiu Mette 
Sunnergren, embaixadora sueca.

Refira-se a província de Cabo Delga-
do, ao norte do País, está abraços com 
o terrorismo desde 2017, afectando 
directamente as crianças que, na se-
quência disso, tiveram que ser deslo-

Instrutores afastados da escola da Polícia
Por abuso sexual   

DESTAQUE DESTAQUE
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Férias escolares e sua insignificância! À quê se reconhecer o “imperialismo” hoje: um poder 
predatório de uns contra outros?

As diferenças entre jovens de ontem e os de hoje

Editorial

Jornal Público Assinatura 2021

Entrega ao domicílio
Ano/Mtn Semestral Trimestral 

4.200,00 2.200,00 1.500,00

Esta semana, conforme o calen-
dário escolar, é a última para as crian-
ças se fazerem à escola, isto porque, 
o primeiro trimestre do presente ano 
lectivo, que decorreu sob o signo das 
restrições, devido ao novo Coro-
navírus, termina no dia 14 de Junho 
e, os alunos, na sequência disso, 
terão que observar um descanso de 
uma semana.

No dia 14 de Junho termina um 
trimestre feito em meio a receios e 
constrangimentos impostos pela 
pandemia da Covid-19. Se aqui as-
sumirmos que foi fácil levar crianças 
à escola, ao longo deste período, es-
taríamos a nos mentir um ao outro, 
porque na verdade, as coisas não 
foram fáceis.

O novo Coronavírus é exigente e 
para se garantir o distanciamento físi-
co, uma turma que alberga 60 ou 70 
alunos, teve que ser dividida em três. 
Fora isso, em algumas escolas, prin-
cipalmente as do nível primário do 
primeiro e segundo graus, o aluno 
só tinha direito às aulas duas vezes 
por semana, porque a ginástica que 
se fez para se permitir a presença de 
poucos alunos nas escolas, com vista 
à observância do distanciamento so-
cial, fez aumentar o número de tur-
mas para a incapacidade das escolas 
e insuficiência do corpo docente, em 
termos de números.  

Olhando para esta realidade com 
a experiência vivida, é lógico que o 
programa definido para o primeiro 

O Canhão

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

A violência contra a mulher e cri-
ança acontece porque na nossa socie-
dade algumas pessoas acham que a 
melhor forma  de resolver um conflito 
doméstico é a agressão. Os homens 
têm em mente que são mais fortes e 
superiores em relação às mulheres e 
crianças. É assim que muitas vezes os 
maridos, namorados, pais e irmãos 
acham que têm o direito de impor as 
suas vontades às famílias sobretudo às 
mulheres e crianças.

Entretanto, muitas vezes o álcool, 
drogas e ciúmes são apontados como 
factores que desencadeiam a violên-
cia contra a mulher e criança, na raiz de 
tudo está a maneira como a sociedade 
dá mais valor ao papel masculino, o 
que por sua vez se reflecte na forma de 
educar os filhos e as filhas. 

Na terra da minha mãe, os rapazes 
são incentivados a valorizar a agres-
sividade, a força física, a acção, a domi-
nação e a satisfação dos seus desejos, 
inclusive os sexuais. Enquanto do lado 
feminino, as meninas são valorizadas 
pela beleza, delicadeza, sedução, sub-

missão, dependência, passividade e o 
cuidado com os outros. 

Estima-se que mais de metade de 
mulheres agredidas não pedem ajuda 
por temer a destruição do lar. Por outro 
lado, falarei, por exemplo, da província 
de Gaza de onde a minha mãe é orig-
inária. É certo que as mulheres mach-
anganas gostam de ser agredidas pelos 
seus maridos. Elas consideram isso uma 
forma de demonstração de afecto. 

Neste caso, o número de mulheres 
que recorrem à polícia para se queixa-
rem da agressão é ainda menor. As 
mulheres que procuram ajuda são as  
que sofrem ameaças, principalmente 
no caso de ameaça com arma de fogo, 
ou espancamentos com fracturas ou 

cortes e ameaças aos filhos.
Dependendo do tipo de crime, a 

mulher pode precisar ou não de um 
advogado para entrar com uma acção 
na Justiça. Se ela não tiver dinheiro, o 
Estado pode nomear um advogado 
para defendê-la. Muitas vezes, a mul-
her se arrepende e desiste de levar a 
acção adiante.

Caros amigos: o tempo mudou. 
A mulher e as crianças têm os seus 
direitos e devem usufruir com muita 
efectividade. Nada de ameaçar as mul-
heres e muito menos as crianças. Se 
não aguenta com a família, mude-se. 
Procure outra família ou viva solteiro 
até que o Deus o leve. Sou contra abu-
sos como estes. Stop abusos! 

trimestre não foram cumpridos na 
totalidade e o descanso de uma se-
mana não devia ser observado. Em 
outras palavras, os alunos ficaram em 
casa quase um ano, sem aulas pres-
enciais e, com isso, na nossa humilde 
opinião, as férias seriam dispensáveis 
a avaliar pelo tempo perdido. Mas já 
que o caldo internou-se, nada mais 
se pode fazer, senão lutarmos pela 
recuperação das energias para se dar 
gás ao segundo trimestre, período 
durante o qual, sugerimos que seja 
feito algum esforço suplementar.

 O calendário escolar prevê para 
21 de Junho a 03 de Setembro o ar-
ranque do segundo trimestre e o ter-
ceiro de 13 de Setembro a 19 de No-
vembro de 2021, sendo que as férias 

serão de 10 dias. O encerramento do 
presente ano lectivo, composto por 
33 semanas, está previsto para 18 de 
Dezembro.

Vale recordar que, o retorno às au-
las presenciais, após um ano da sua 
interrupção, no contexto da conten-
ção da Covid-19, é fruto da tendên-
cia favorável de redução de casos 
positivos, internamentos e óbitos re-
sultantes da pandemia da Covid-19, 
quadro que, na nossa óptica, inspir-
ou recentemente ao 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 
todos os centros urbanos, no quadro 
das restrições para evitar a propaga-
ção da doença.

É importante nunca perder de 
vista que os ganhos até aqui alcan-
çados precisam de ser cada vez mais 
consolidados, e uma das formas de 
fazer isso, é nunca confundirmos 
o desconfinamento com o fim da 
doença. Pelo contrário, o desanuviar 

das medidas deve chamar-nos aten-
ção para o risco de importação de 
novas variantes, não havendo outra 
alternativa à observância rigorosa 
das medidas de precaução. Por isso, 
são cruciais a responsabilidade indi-
vidual e a consciência colectiva de 
que o cumprimento das regras de 
prevenção é obrigatória nos tempos 
que correm, porque de outro modo, 
as infecções, internamentos e óbitos 
por Covid-19 registados em Janeiro 
e Fevereiro podem-se repetir e até 
com maior gravidade, para a des-
graça de toda uma nação a braços 
com uma série de problemas como 
o terrorismo no norte de Cabo Del-
gado e os ataques armados da Junta 
Militar da Renamo no centro, com as 
consequências daí decorrentes nos 
tecidos social e económico do País.

Aos pais e encarregados dos alu-
nos, vai uma mensagem de apelo 
para que continuem a manter a 
vigilância, não tornando as férias esco-
lares em momento propício para pas-
seios desnecessários. Sabemos que é 
difícil, mas vamos tentar cumprir com 
a já célebre frase “fiquem em Casa”! 

BALTAZAR MACAMO 

Nos anos setenta, o médico Laborit 
aborda o comportamento biológico 
duma célula como protótipo da con-
duta de cada indivíduo e sua atitude 
na humanidade, passando em revista 
vários aspectos da vitalidade interna-
cional. Henri Laborit evoca o capitalis-
mo americano, passando pelas ruínas 
da segunda guerra, até a ressonância 
de conflitos actuais em diferentes 
regiões do mundo.

Como a capacidade produtiva 
dos americanos não tinha sido af-
ectada pela guerra e sendo as taxas 
de câmbio favoráveis ao dólar, sem 
concorrentes, o capitalismo domina a 
Europa ocidental e expande-se pelo 
mundo onde a força de trabalho con-
tinua acessível. Pois, nos países ora 
descolonizados ou em via de desen-
volvimento, não havia uma consis-
tente burguesia local para contrariar o 
imperialismo e seus os representantes .

Tal como em Moçambique, onde a 
sujeição indecente do trabalho huma-
no ainda está longe de se resolver, o 
problema finca na luta pelo bem-estar 
do assalariado ou do mísero informal.

Desde a trágica farsa das inde-
pendências, o pensamento político 
de Laborit cruza obras de Paulo Freire 
e Ivan Illich, ideias de Franz Fanon e 
lutas de Samora Machel, inspirando 
evolução para uma certa conscien-
cialização da humanidade. Na África 

DAMIÃO CUMBANE  

Aquando do início dos ataques ter-
roristas em Cabo Delgado, houve uma 
posição inusitada dos madalas Com-
batentes da Luta de Libertação Nacio-
nal que pediram armas para combater 
os terroristas. 

Da parte das organizações juvenis 
moçambicanas, o silêncio foi total, 
sepulcral

Em contrapartida, eram divulga-
das listas atribuídas à OJM nas quais 
esta organização submetia a Lista 
dos seus membros para serem en-
quadrados em vagas de empregos 
no Conselho Municipal da Cidade de 
Maputo, sem passarem por nenhum 
Concurso Público.

Noutros países, em situações simil-
ares às de Cabo Delgado, os jovens se 
alistam voluntariamente para serem 
treinados e irem combater pelo seu 
pais e o exemplo mais recente 2020/21 
foi da guerra do Azerbaijão em que um 
jogador profissional de uma das ligas 
mais famosas do Mundo, abandonou 
o Futebol e regressou ao seu país para ir 
pegar em armas e defender a sua pátria.

Nos tempos subsequentes terroris-
tas perpetravam o ataque a Vila de 
Palma... o que se seguiu foi um coro de 
jovens moçambicanos a exigirem que 
venham jovens de outros países para 
vir-lhe defender ou proteger. Noutros 
países os jovens se alistam para serem 
treinados, na nossa pátria exigem que 
jovens de outros países venham a faz-
er por eles o que é deles. 

Austral, e não só, essa luta foi sempre 
permanente, envolvendo esforços 
educacionais consideráveis a reestrutu-
rar os sistemas nervosos contra hábitos 
antigos. Por vezes perdemos tempo 
alfabetizando idosos, fixados em mitos 
ancestrais que não podiam alcançar a 
voraz tecnicidade das estruturas mod-
ernas atrapalhando a formação de cri-
anças e adolescentes com a ditadura 
do proletariado. Fossilizando o nível de 
escolaridade e os problemas existenci-
ais de base em Moçambique.

Quem precisa de quem
E se os nossos povos fossem tão 

essenciais para a sobrevivência dos 
outros, haveria menos guerras? O 
statu quo das interacções internacional 
expõe os países ora soberanos numa 
problemática semelhante às lutas de 
classes nos países industrializados: “no 
entanto, uma diferença essencial per-
manece, a burguesia nada pode fazer 
sem o proletariado, se bem que ela 
possui os meios de produção, o prole-
tariado tem a força de trabalho.”

 Mas, tudo leva a crer que ninguém 
precisa dos países africanos, estes ser-
viam apenas a aumentar as riquezas 
de hegemonias económicas, e as 
independências não colapsaram os 

De onde vem a violência 
contra a mulher?

Noutros países, em situa-
ções similares às de Cabo 
Delgado, os jovens se 
alistam voluntariamente 
para serem treinados e 
irem combater pelo seu 
pais e o exemplo mais 
recente 2020/21 foi da 
guerra do Azerbaijão em 
que um jogador profis-
sional de uma das ligas 
mais famosas do Mundo, 
abandonou o Futebol 
e regressou ao seu país 
para ir pegar em armas e 
defender a sua pátria.

Pela África fora, Mu-
hamar as-Gaddaf era 
um jovem oficial de 27 
anos quando tomou o 
poder na Líbia e fez da 
Líbia o que os Europeus 
vieram destruir em 2011. 
No Ghana, Jerry Rawl-
ings era jovem piloto 
aviador quando aos 32 
anos tomou o poder. O 
famoso Thomas Sankara 
era um jovem oficial do 
exército quando tomou 
o poder aos 33 anis e, 
mais recentemente, o DG 
Andry Rajoelina, era um 
animador de festas de 34 
anos quando tomou o 
poder no Madagáscar.

Enfim, Laborit presume 
que as populações locais 
deveriam decidir por si, e 
saber escolher entre Lada 
e Ford: “devemos recon-
hecer que o [dito] 'terceiro 
mundo' não tem nada 
que esperar de bem do 
'beau-monde', .......

E se os nossos povos 
fossem tão essenciais 
para a sobrevivência dos 
outros, haveria menos 
guerras? O statu quo das 
interacções internacio-
nal expõe os países ora 
soberanos numa prob-
lemática semelhante ......

Ficha Técnica
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ou de diamantes, ou o controle de certas 
regiões consideradas importantes para a 
segurança do imperialismo mundial, que 
não precisa das populações locais (povos 
bantu dos Hereros, Montepuez, Península 
de Afungi) para continuar a viver.

Felizmente que os centavos gastos 
pelo caridoso trabalho das ONG’S são 
considerados como um verdadeiro 
curativo às populações sem solo, 
acurraladas a sintomática linguagem 
– “liderança”, “empowerment”, “capaci-
tação”, “gouvernance”.

Enfim, Laborit presume que as pop-
ulações locais deveriam decidir por 
si, e saber escolher entre Lada e Ford: 
“devemos reconhecer que o [dito] 
'terceiro mundo' não tem nada que es-
perar de bem do 'beau-monde', a não 
ser reacções violentas contra qualquer 
tentativas de contrariar a sua hege-
monia, porque o 'terceiro mundo' não 
é essencial para a sobrevivência do 
mundo industrializado, ele é apenas 
mais um factor de riqueza.”

Mas, podemos escapar dos 
monopólios dos meios de produção 
industrial-financeiros, em virtude de 
uma suposta propriedade do self-
made man?

E, se as sociedades tivessem moti-

vos que o indivíduo ignora?
Haverá algum motivo de esperança 

para acreditar nalguma evolução? Ou 
haverá motivo suficiente para as armas 
esmagarem um povo em benefício de 
uma pequena fracção e contra a con-
sciência humana? Resgatemos outras 
maneiras de ser e estar além de batal-
har ou fugir, submissão ou reprodução 
de dominâncias. 

aos 33 anis e, mais recentemente, o 
DG Andry Rajoelina, era um animador 
de festas de 34 anos quando tomou o 
poder no Madagáscar.

No nosso país, jovens de igual idade 
têm como temas, por exemplo, discu-
tir a Anita Macuacua. 

Grande tema nacional para a Juven-
tude Moçambicana, com direito a mil-
hares de comentários e likes. 

Quanto ao jovem que se foi casar 
nas Maldivas, também vi ou estou a 
ver debates de jovens. Alguns estão 
a discutir as flores que aparecem na 
ornamentação... Estão a discutir um 
casamento que, sendo legal, não con-
seguem ver em que é que ele está er-
rado. Aquele casamento peca por ser 
imoral para um Estado como Moçam-
bique que faz parte da lista dos 7 países 
mais pobres do Mundo mas as pes-
soas ligadas às elites políticas têm re-
cursos para tamanho eventos ou seja,  
alguns jovens nem perceberam em 
que é que aquele casamento estava 
em causa... Estes e outros, são os temas 
da nossa Juventude, enquanto ela es-
pera a Intervenção Militar de Jovens de 
outros Estados para lhes proporcionar 
segurança para continuarem a discutir 
uma Anita Macuacuá e companhia, 
sem riscos de ataques ou atentados 
terroristas. 

Bem-haja a Juventude Moçambi-
cana, a seiva da nação. 

países industrializados, retorquia Henri 
Laborit introduzindo o factor milenar 
de “determinismo ecológico”, segundo 
o qual, a melhor adaptação humana ao 
trabalho e à produtividade dependeria 
da zona geográfica no globo terrestre.

Todavia, atenuado pela transplanta-
ção do europeu ao serviço da burguesia 
ocidental, para manter, por vezes graça 
à guerras locais, a exploração petrolífera 

Não ouvi OJM, Liga Juvenil da Re-
namo, Ligas Femininas e de outras or-
ganizações a fazerem chamamentos 
aos seus membros para serem treina-
dos para serem eles próprios a lutar ou 
defender a sua pátria, como sempre 
fazem quando são oportunidades 
para as boas coisas tais como o acesso 
aos empregos, às universidades, sem 
prestarem Exames ou Concursos de 
Ingresso ou de admissão.

Se recuarmos no tempo, veremos 
que Samora Machel, Armando Gue-
buza, Sebastião Mabote, Josina Ma-
chel e outros jovens da altura, saíram 
a pé de Lourenço Marques para alca-
nçarem a Tanzânia e se juntarem à Fr-
ente de Libertação de Moçambique e 
lutarem pela Independência Nacional. 

Joaquim Chissano, Pascoal Mo-
cumbi, Marcelino dos Santos e outros, 
abandonaram Universidades na Eu-
ropa para irem se juntar à Frelimo, na 
inóspita Tanzânia. 

Eram jovens entre 19 e 20 e tal anos. 
Eram jovens com outra atitude. 

Pela África fora, Muhamar as-Gaddaf 
era um jovem oficial de 27 anos quan-
do tomou o poder na Líbia e fez da 
Líbia o que os Europeus vieram destru-
ir em 2011. No Ghana, Jerry Rawlings 
era jovem piloto aviador quando aos 
32 anos tomou o poder. O famoso 
Thomas Sankara era um jovem oficial 
do exército quando tomou o poder 
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Filipe Nyusi na inauguração da ETA de Sábie

Eta de Sábie vai abastecer a região do Grande Maputo

PR apela ao uso racional da água

alização da ETA de Sábie.
“Uma das soluções que encon-

tramos foi vir buscar água aqui em 
Corumana. Para o efeito, foi instalada 
uma conduta adutora com cerca de 
95 quilómetros. Houve ramificação de 
18 km para centros distribuidores de 
Mathlemele e Guava e entrarão em 
funcionamento dentro deste mês”, an-
unciou o PR.

Este investimento, que contou com 
a parceria do Banco Mundial, segundo 
o estadista moçambicano, reveste-se 
de muita importância para a melho-
ria da qualidade de vida da popula-
ção, através da preservação e gestão 
de recursos hídricos para promover 
o desenvolvimento sustentável de 
Moçambique. 

Mais uma vez, frisou o PR, ficou 
a lição de que em momentos de 
crise devemos procurar soluções ex-
traordinárias, ao invés de reclamar ou 
produzir justificações.

Dado o seu papel na ajuda ao de-
senvolvimento de Moçambique, o 
Presidente Nyusi destacou o papel do 
Banco Mundial no país, classificando-o 
como parceiro seguro para o desen-
volvimento.

RESULTADOS

Como resultado da entrada em 
funcionamento da ETA de Sábiè, além 
de beneficiar adicionalmente cerca 
de 560 mil pessoas em Maputo Bo-
ane e Matola, esta infra-estrutura está 
em alinhamento com a procura do 
alcance do objectivo número seis da 
agenda 2030, que visa garantir acesso 
universal e equitativo à água potável 

e, ao mesmo tempo, implementar a 
visão africana da água até 2025. 

“Ficamos satisfeitos quando os ges-
tores deste projecto nos informaram 
que durante a construção tivemos 

700 empregos e agora teremos 170 
moçambicabnos que ficarão aqui, 
de forma permanente”. Em outubro 
colocamos em serviço as comportas 
da barragem de corumana e outras 

infraestruturas necessárias, incluindo 
o reassentamento da popuação que 
vivia nos locais onde decorriam os tra-
balhos”, clarificou o PR.

João Osvaldo Machatine, ministro 
das Obras Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos, classificou a obra como 
moderna e de grande engenharia e 
referiu-se a alguns episódios inespera-
dos que surgiram durante a edificação 
da ETA e que foram contornados pela 
ciência.

“Este projecto decorre, exacta-
mente, no período em que esta 
região experimentou escassez de 
água. Em 2015 e 2016 o Presidente 
da República desafiou o sector das 
obras públicas a tirar a região do 
grande Maputo da dependencia de 
ciclos de cheias e secas, por isso, hoje 
nos orgulhamos de alcançar esse de-
safio que nos colocou. Hoje é um dia 
em que a engenharia deve celebrar 
porque estamos diante de uma obra 
de grande engenharia. Quando a 
obra iniciou não previamos encon-
trar a quantidade de rocha que aqui 
existia. Encontramos cerca de 120 mil 
metros cúbicos de Rocha que foram 
removidos e não estavam no projec-
to”, referiu o ministro Machatine.

Em termos de logistica, segundo 
Machatine,  esta obra mobilizou 20 mil 
metros cúbicos de betão e 1800 tone-
ladas de aço. 

“Na tecnologia de ponta empregue 
neste sistema, podemos optimizar o 
tratamento de água com recurso a 
uma nova tecnologia que é o ozono 
que é pioneira, temos, ao longo da 
conduta de cerca de 95 quilómetros, 
uma fibra óptica que nos permite fazer 
o controle e a monitoria de tudo  o que 
acontece ao longo da distribuição de 
água”, explicou Machatine.

CAPACIDADE

A infraestrutura inaugurada em 
Sábiè tem capacidade para produzir 
60 mil metros cúbicos de água por dia, 
e,  na segunda fase,  vai produzir 120 
metros cúbicos. 

Com esta infraestrutura, a região 
do Grande Maputo passará a ter água 
para todo o ano e as restrições do for-
necimento causadas pela limitação 
em fonte do rio Umbeluzi, serão dras-
ticamente reduzidas.

Outros dados expostos referem que 
os resultados da implementação da 
primeira fase do programa PROVIDA 
indicam que já está a beneficiar cerca 
de 1.7 milhões de pessoas em todo o 
país e, para a segunda fase, o Governo 
tenciona mobilizar investimentos, in-
cluindo privados, para alargar a cobe-
rtura de abastecimento de água  até 
2024.

A meta é estender a cobertura de 
abastecimento de água para as zonas 
rurais de 52 para 70 porcento e nas 
zonas urbanas de 83 para 90 porcento. 
Aumentar a cobertura de serviços 
melhorados de saneamento nas zo-
nas rurais de 32 para 55 porcento e nas 
zonas urbanas de 56 para 80 porcento 
até 2024.

O Presidente da República (PR) de 
Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, 
apelou, recentemente, em Sábiè, 
distrito da Moamba, província 
de Maputo, ao uso racional de 
água para que possa beneficiar 
mais pessoas. O estadista fez es-
tes pronunciamentos durante a 
cerimónia que marcou a entrada 
em funcionamento da Estação 
de Tratamento de Água (ETA) de 
Sábiè que vai beneficiar, adiciona-
lmente, cerca de 560 mil pessoas.

DANIEL MAPOSSE                                   
Email: dcmaposse@gmail.com

O Chefe do Estado moçambicano, 
depois de expôr as dificuldades  que 
teria em assumir os destinos de um 
País cujo povo não tem acesso à água, 
fez notar que o precioso líquido é um 
recurso essencial para sustentar a vida 
e o  desenvolvimento de um País, daí a 
necessidade do seu uso racional.

A título ilustrativo referiu-se à agri-
cultura e agro-processamento que, 
para a sua materialização, a água é um 
recurso nuclear.

“Não há indústria que funciona sem 
água . O acesso a água é um direito hu-
mano e um acto de justiça social. No 
País agora nem todos temos acesso a 
este precioso líquido sem substituto, 
anotou o PR” para quem outras bebi-
das podem até estar disponíveis, mas 
mas a água não tem substituto.

 A dado passo, o PR fez referência à 
crise  de água que se abateu sobre os 
distritos de Boane, Matola, Moamba 
e cidade de Maputo, altura em que a 
Águas da Região de Maputo  foi for-
çada a abastecer (água) com restrições 
devido aos níveis baixos do caudal 
do rio Umbelúzi que, na altura, era a 
principal fonte de abastecimento (de 
água) para os locais que referimos.

“Nos lembramos da escassez de 
água nos últimos tempos, por exem-
plo, em 2014 os níveis de água dos 
pequenos libombos estavam muito 
baixo, isso afectou a muitas pes-
soas em Boane Matola e Maputo e a 
própria agricultura. A decisão de cap-
tar água no Sábie enquadra-se numa 
visão de procura de soluções para o  
abastecimento de água às popula-
ções, uma vez que a fonte tradicional 
de captação de Umbelúzi já não se 
revelava suficiente para acompan-
har o contínuo e  elevado índice de 
crescimento da  população, tivemos 
grandes debates sobre conduzir 
água quase 100 km e, no Botswana, 
acompanhei debate sobre a trans-
ferência de água acima de  700 km e 
nós que eram apenas 95 quilómetros, 
disse que vamos avançar! Não falta-
ram críticas, mas era preciso decidir, 
está aqui a água”,  disse o Chefe do Es-
tado referindo-se aos contornos que 
conduziram à decisão para a materi-

Província de Maputo com mais uma Estação de Tratamento

ANÚNCIO
 Jornadas Científi cas da Autoridade Tributária de Moçambique/2021

A Autoridade Tributária de Moçambique, através do Centro de Estudos Aduaneiros e Tributários (CEAT), realizará no dia 15 de 
Setembro de 2021, as III Jornadas Cientifi cas sob o lema "Por uma tributação sustentável da Indústria Extractiva como vector 
para o crescimento inclusivo em Moçambique". O evento decorrerá no Auditório do CEAT, em Moamba.

De referir que, em resultado da observância das medidas de prevenção e contenção da propagação da pandemia da COVID-19, ao 
abrigo do Decreto nº. 51/2020, de 1 de Julho, a AT não realizou Jornadas Científi cas em 2020, o facto que ditou a manutenção do 
lema acima apresentado. 

Quanto à submissão e avaliação dos trabalhos, mantêm-se válidos os trabalhos submetidos pelos concorrentes no ano passado, assim 
como os que serão submetidos no presente. Igualmente, mantêm-se para as III Jornadas da AT, os oradores principias, os membros 
de Júri os respectivos arguentes, que virão das seguintes instituições: Universidade Joaquim Chissano; Universidade Eduardo Mon-
dlane; ISCTEM; Universidade Nachingwea; Banco de Moçambique; Ministério dos Recursos Minerais e Energia; Ministério da 
Economia e Finanças; e AT. Serão premiados os dois melhores trabalhos, com base na avaliação dos membros do Júri.

Os candidatos interessados a participar neste evento, deverão submeter os seus trabalhos para o endereço ceat@at.gov.mz obedecen-
do as datas fi xadas no calendário das actividades, abaixo.

Calendário da Realização das terceiras Jornadas Científi cas da AT/2021

O Coordenador

Fulgêncio Lucas Muti Seda
(Técnico Superior Tributário de 2ª Classe)

N/O Datas
01/03/2021 a 19/03/2021
05/04/2021 a 17/06/2021

23/06/2021
07/07/2021

21/07/2021
28/07/2021
03/08/2021

03/08/2021 a 08/09/2021
15 /09/2021
15/09/2021

Actividades
Publicaçãonos meios de comunicação de cobertura nacional e de maior circulação incluindo as redes socias
Submissão dos projectos de pesquisa (resumos)
Divulgação dos resumos aceites/aprovados
Submissão dos trabalhos finais
Divulgação dos trabalhos aprovados
Apresentação do relatório pelos membros do Júri
Envio dos trabalhos aos arguentes
Apreciação dos trabalhos pelos arguentes
Realização das III Jornadas Científicas da AT
Premiação dos dois melhores trabalhos

01

02
03
04
05
06
07
08
09

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS COMUNS

CENTRO DE ESTUDOS ADUANEIROS E TRIBUTÁRIOS

PUBLICIDADE



Público Público
Segunda-feira 07 de Junho de 2021 Segunda-feira 07 de Junho de 2021

10 11

OCUPADA

A circular da Avenida das In-
dústrias, que liga os bairros da 
Liberdade a Malhampsene no 
município da Matola, voltou a 
ser agradável e a tornar-se um 
autêntico tapete para os auto-
mobilistas, como resultado das 
obras de resselagem em curso, 
num troço de 4Km entre as bana-
neiras e a Liberdade  (Expresso), 
orçadas em pouco mais de 50 
milhões de meticais.

Reabilitação da avenida 
das indústrias conforta munícipes

de fazer intervenções que estão a 
tornar a avenida das indústrias um 
autêntico tapete. Esse facto, vai, aliás, 
este troço já reabilitado, mudou con-
sideravelmente o nível de mobilidade 

avenida das Indústrias em transformação

Obras de resselagem da AV. das Indústrias

lilí CarlosLídia Mussane Félex Jaime José Machava

ANSELMO SENGO                                  
Email: sengoans@yahoo.co.br

Se até pouco, circular por esta es-
trada, principalmente na última época 
chuvosa, desde a zona das bananeiras, 
passando por Lusalite até a terminal 
do bairro da Liberdade, mais conhe-
cido por Liberdade – Expresso, era um 
martírio porque os automobilistas 
eram obrigados a gincanas para esqui-
varem-se de buracos, hoje o cenário é 
totalmente diferente.

Nesse mesmo período, as avar-
ias sofriam problemas mecânicos 
constantes e a dada altura, os alguns 
transportadores semi-colectivos de 
passageiros começaram a encurtar 
rotas e outros abandonaram devido 
aos prejuízos, incluindo congestion-
amento, que constituíam outra dor de 
cabeça para os munícipes da Matola.

Por isso, o Conselho Municipal da 
Matola, presidido por Calisto Cossa 
decidiu investir mais de 50 milhões de 
meticais em trabalhos de reabilitação 
dos 4km da avenida das Industrias, no 
troço entre as bananeiras e a terminal 
do bairro da Liberdade (Expresso).

Essencialmente, as obras que ini-
ciaram em finais de Maio com uma 
duração de quatro meses, consistem, 
de acordo informações colhidas pela 
reportagem do PÚBLICO, na reparação 
de buracos para solidificar a base e pos-
terior resselagem para permitir uma 
circulação melhor das viaturas.

Até ao momento, uma boa parte do 
troço, cujas obras estão a cargo da em-
presa JJR, já beneficiou-se das obras de 
reparação dos buracos e posterior res-
selagem da via, facto que está a conferir 
uma melhor mobilidade e transitabi-
lidade dos munícipes, incluindo trans-
portes de cargas e mercadorias.

Com o efeito, a reportagem do PÚ-
BLICO percorreu esta estrada na tarde 
de Sexta-feira e testemunhou uma 
maior fluidez do trânsito e uma maior 
segurança das viaturas devido a quali-
dade do asfalto colocado. Na terminal 
dos “chapas” do bairro da Liberdade, a 
nossa reportagem conversou com al-
guns munícipes mostraram-se satisfei-
tos e congratularam a edilidade dirigi-
da pelo Calisto Cossa por responder ao 
“choro” com obras de qualidade. Lídia 
António Mussane, chefe do quarteirão 
10 referiu que o impacto das obras, 
sobretudo depois da sua conclusão, 
será bastante positivo, na medida em 
que as dificuldades de circulação de 
viaturas, destaque para transporte de 
passageiros de cargos vão passar para 
a história.

“Estamos muitos felizes com a re-
posta dada pelo Conselho Municipal 

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

NACIONAL

das viaturas porque os buracos e o con-
gestionamento que martirizavam os 
munícipes já não existem”, frisou Lídia 
Mussane.

A nossa reportagem interpelou tam-
bém Lilí Carlos, munícipe e residente no 
bairro da Liberdade que focalizou sua 
atenção na redução da crise de trans-
portes de passageiros e na redução do 
tempo que outrora era levado para sair 
da terminal às Bananeira.

“Acredito que as nossas condições 
de vida, como residentes do bairro da 
Liberdade, incluindo de Tsalala e Mal-
hampsene, irão conhecer uma melho-
ria significante porque a estrada mostra 
sinal de que, vai tornar a mobilidade 
mais fluida”, observou Lili Carlos que 
congratula a edilidade, pelo facto de, 
não ter esperado que via se cortasse 
por completo para agir.  

Félix Jaime, um mini comerciante 
que desenvolve as suas actividades na 
terminal da Liberdade, vê nas obras de 
reabilitação da avenida das indústrias 
a redução do preço de transporte de 

No mesmo diapasão, Feliz Jaime va-
ticina uma melhoria na circulação dos 
munícipes que pretendem chegar, a 
partir do bairro da Liberdade, ao cen-
tro da cidade da Matola e a cidade de 
Maputo.

já por si difícil, a vida dos munícipes”, 
concluiu o nosso entrevistado.

Na área de transportes de pas-
sageiros, a reportagem do PÚBLICO 
abordou José Luís Machava, fiscal da 
associação dos transportadores locais 

transporte de carga também mostra-
se aliviado e encorajado a meter seus 
camiões nesta via porque os buracos 
estão a deixar de condicionar a circu-
lação e por via disso, o ambiente de 
negócio vai conhecer melhores dias.

“Na verdade, as estradas, iguais a 
avenida das indústrias, fazem parte das 
infraestruturas essenciais e vitais para a 
economia do nosso município. Por isso, 
a reabilitação e melhoria das condições 
de transitabilidade desta estrada vai 
contribuir para o desenvolvimento do 
negócio nesta parcela, porque, como 
podem saber, além dos residentes, 
estão estabelecidas várias indústrias e 
outros estabelecimentos comerciais 
ao longo deste troço”, sublinhou Félix 
Jaime, tendo de seguida, realçado a im-
portância desta estrada no escoamen-
to de mercadoria diversa, incluindo na 
ligação a EN4.

Refira-se que estas obras estão inse-
ridas no programa de reabilitação de 
estradas pavimentadas do Município 
da Matola.

mercadorias alegadamente porque, a 
viagem passará a levar menos tempo 
e sem causar prejuízos mecânicos a 
viatura, como se verificava no pas-
sado devido a degradação da estrada. 

“Como devem saber, esta é uma das 
estradas mais movimentadas a nível 
do Município da Matola, por isso, as 
obras foram oportunas porque vem 
responder um problema que tornava, 

que, afirmou não haver espaço para 
duvidar do impacto positivo que as ob-
ras, mesmo não estando ainda concluí-
da, estão causar na vida dos munícipes.

José Machava indicou que os maio-
res beneficiários, sem deixar de lado 
ninguém de lado, são os residentes 
do bairro da Liberdade que exercem 
as suas actividades profissionais e es-
tudantis no centro da cidade de Ma-
puto e que dependem dos transportes 
semi-colectivos de passageiros para se 
movimentar.

“Antes do início destas obras, a nossa 
praça conheceu uma redução drástica 
do número dos transportadores que 
ligam Liberdade a Baixa ou Museu na 
cidade de Maputo, assim como, que li-
gam ao bairro T3 porque alguns aban-
donaram esta rota, outros passaram 
a fazer encurtamento de rota e um 
pequeno grupo, optou por fazer trans-
porte interno”, explicou José Machava.

Para elucidar, aquele fiscal indicou 
que a rota Liberdade – Museu tem 
apenas três viaturas e cinco para a rota 
Liberdade – Baixa.

“Este número está muito aquém das 
necessidades reais em transportes, daí 
que, auguramos bons dias logo após a 
conclusão das obras porque a estrada 
estará em melhores de condições de 
mobilidade e consequentemente, irá 
reduzir o tempo de viagem e melhorar 
a conversar das viaturas”, apontou o 
nosso entrevistado.

Acrescentou ainda que, o sector de 
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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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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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NACIONAL

OCUPADA

ECONOMIA

Moçambique marcou semana 
passada, uma nova etapa na sua 
empreitada de iluminar o País, 
com assinatura dos acordos de 
projectos de gás e energia de 
Temane entre a Petroquímica sul-
africana Sasol, a Electricidade de 
Moçambique e a Empresa Nacio-
nal de Hidrocarbonetos. Na oca-
sião, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, que testemunhou o 
acto histórico, destacou que, “a 
verdade é que Moçambique tem 
tudo para vencer, sendo os re-
cursos minerais e a energia uma 
fonte de riqueza que devemos, 
estrategicamente, saber explorar 
para o benefício de todos e das 
gerações vindouras”.

Moçambique tem tudo para vencer

Para Fillipe Nyusi, “o nosso objectivo 
final é industrializar o País e substituir im-
portações de gás para a cozinha, concor-
rendo para a redução do défice externo 
e propiciar melhor sustentabilidade do 
nosso ecossistema em razão da substitu-
ição da lenha e do carvão vegetal”.

E no terceiro pilar, o empreendi-
mento integrado de gás de Inhassoro 
e de geração de energia vai contribuir 
no posicionamento de Moçambique 
no contexto como um polo energé-
tico na região, sendo importante aferir 
a dimensão e a evolução da procura 
para este fim. 

RESULTADOS
 DA EXPLORAÇÃO DE GÁS 

 
Como resultado de exploração de 

gás, estimado em cerca de cinquenta e 
cinco milhões de Gigajoules, prevê-se 
que seja alocado para Central Térmica 
de Temane, conforme testemunhá-
mos com o Acordo de Fornecimento 
de Gás, cuja assinatura teve lugar hoje 
nesta sala e, parte a ser exportada para 
a África do Sul. 

“Teremos a produção do gás de 
petróleo liquefeito que será utilizado 
para a cozinha, com a implantação de 
uma Fábrica de LPG com capacidade 
de 30.000 toneladas por ano”, disse o 
estadista moçambicano. 

Neste caso, fez saber que a ENH 
apresenta-se como a tomadora e vend-
edora do LPG, cujo contrato também 
foi assinado segunda-feira, 31 de Maio. 

Esta produção, prosseguiu, repre-
senta cerca de 65% da procura actual 
de LPG importado para o mercado na-
cional estimada em 46.000 toneladas 
por ano. 

É de realçar a produção do Petróleo 
Leve, num volume que ronda os 
quatro mil barris por dia. 

O Projecto de Energia contempla 
igualmente a construção da Central 
Térmica de Temane, com vista à ge-
ração de cerca de 450 MW de energia 
eléctrica, a maior a ser construída em 

Moçambique, depois da independên-
cia, num investimento estimado em 
mil milhões de dólares americanos. 

“O seu contributo representa 75 por 
cento da meta a que nos propusemos 
alcançar no presente quinquénio, es-
timado em 600 MW”, sublinhou Filipe 
Nyusi, acrescentando que, o projecto 
de geração de energia CTT incluirá uma 
Linha de Transmissão (Temane Trans-
mission Pipeline) para o transporte de 
Energia para toda a zona sul do País, até 
Maputo, num investimento estimado 
em 45 milhões de dólares americanos. 

Esta Linha de Transmissão de alta 
tensão a 400 kV terá uma extensão de 
cerca de 650 quilómetros, incluindo 
novas subestações em Vilankulos, 
Chibuto, Marracuene e Maputo entre 
Temane e Maputo. 

RESULTADOS 
DA CENTRAL TÉRMICA 

 
Quanto ao projecto da Central Té-

rmica e da Linha de Transmissão, o 
Governo disse estar a espera que na 
geração de mais de 3.000 empregos, 
durante a fase de construção, e cerca 
de 200 na fase de operação, além do 
incremento de postos de trabalho que 
vão surgir em toda a cadeia de valor 
de extensão da Linha de Transmissão 
de Energia e no complemento de 
outras linhas, como parte da espinha 
dorsal, nomeadamente, a linha de 
transmissão a 110 kilovolts, ligando 
Chibabava, em Sofala, a Vilankulos, em 
Inhambane, e a linha de Transporte a 
400 Kilovolts, ligando Chimuara a Alto 
Molocué, na Zambézia. 

Espera-se igualmente que venha 
contribuir na redução de elevadas 
perdas de energia que actualmente se 
verificam nas linhas de transporte, ao 
mesmo tempo que se posiciona para 
alavancar os projectos de geração de 
Mphanda Nkuwa, Cahora Bassa Norte 
e outros projectos de geração, pla-
neados para os próximos anos, bem 
como, na potenciação das condições 

para investimentos industriais nas 
províncias próximas da sua localiza-
ção, nomeadamente, Inhambane e 
Gaza, que poderão alimentar novas 
unidades produtivas no domínio de 
agro-processamento, turismo e ex-
ploração de areias pesadas; incluindo 
no incremento dos volumes de ener-
gia de Cahora Bassa para o norte do 
País e a melhoria da qualidade de for-
necimento às províncias da Zambézia, 
Nampula, Cabo Delgado e Niassa. 

“E como objectivo geral, o impacto 
esperado deverá traduzir-se na efectiv-
idade do conceito e no nosso projecto 
explícito no Programa “Energia para 
Todos” que ambiciona a nossa gover-
nação que é, permitir que mais de 10 
milhões de moçambicanos tenham 
acesso à luz eléctrica, pela primeira vez, 
nas suas residências”, anunciou o Presi-
dente da República. 

Filipe Nyusi referiu ainda que “o nos-
so ambicioso desafio consiste na elec-
trificação de todas as sedes dos Postos 
Administrativos, ainda sem acesso à 
energia eléctrica, até ao final da minha 
governação, através da Rede Eléctrica 
Nacional e da instalação de sistemas 
autónomos alimentados por fontes 
renováveis, ao mesmo tempo que 
algumas localidades e povoações se 
electrificam. O nosso foco é, com a en-
ergia, impulsionar o desenvolvimento 
social e económico, reduzindo as as-
simetrias entre regiões e entre o meio 
rural e o meio urbano”. 

REDUÇÃO
 DAS IMPORTAÇÕES DE GÁS 

No que diz respeito ao Projecto de 
gás do Acordo de Partilha de Produção 
(PSA), a expectativa do Executivo con-
siste em ver produzidas trinta mil tone-
ladas de gás de cozinha, tendo como 
consequência imediata a redução das 
importações de gás para o consumo 
das famílias e outros segmentos de 
mercado; bem assim, a prática de 
preços finais de gás para os consumi-

dores em condições mais económicas, 
sendo crucial o papel da ENH, como o 
braço comercial do Estado, o que de-
verá acarretar um impacto ambiental 
positivo, resultante da substituição da 
lenha pelo gás. 

Há também uma enorme expecta-
tiva em ver o projecto PSA promover 
negócios ao longo da cadeia de valor, 
incluindo a armazenagem, e o enchi-
mento, o transporte e a distribuição, in-
cluindo a inclusão de Moçambicanos 
nas cadeias de fornecimento de bens 
e serviços, promovendo o conteúdo 
local que atinja pelo menos 50%, 
aumentando progressivamente ao 
longo dos anos.

“Neste sentido, aguardamos que o 
Centro de Treinamento de Inhassoro 
que foi lançado durante a nossa visita, em 
2015, seja concluído e que o Programa 
de Bolsas de Estudo (Engenharia) e o Pro-
grama de Estágios da SASOL continuem 
durante a vida dos empreendimentos, 
pois o investimento no capital humano 
é um dos pilares fundamentais da nossa 
governação; observou.

Em termos dos efeitos macro-
económicos, o Governo fez saber que 
o empreendimento deverá contribuir 
para os créditos do Estado nas linhas 
relativas ao imposto sobre a produção 
de petróleo, o bónus de produção, a 
partilha de lucros e a tributação de re-
sultados económicos. 

“A substituição de importações do 
gás de cozinha e a exportação do gás 
irão certamente ter o seu impacto 
positivo na balança comercial. No 
cômputo geral, traduz a viabilização 
da ambição do Governo de Moçam-
bique referente a criação e disponibili-
zação massiva do gás doméstico, que 
resulta na disponibilização de energia 
estável, segura, limpa e económica 
para os moçambicanos”, sublinhou o 
Chefe do Estado. 

Refira-se que a materialização dos 
projectos conta com financiamento 
do Banco Mundial, dos Estados Uni-
dos de América e da Noruega. 

Lançada implementação dos projectos de gás e energia de Temane 

Com implementação dos projectos de gás e energia de Temane 

-Afirma o Presidente da República

ANSELMO SENGO                                   
Email: sengoans@yahoo.co.br

Para além do Chefe do Estado, o 
evento foi também testemunhado 
por antigos Ministros e Vice-ministros 
do pelouro, altas individualidades, 
corpo diplomático, e homens de 
negócios, tendo em conta que, o 
Governo materializava 21 anos depois 
da concessão da área, o empreendi-
mento integrado de gás de Inhassoro 
e de geração de energia na sua com-
plexidade e totalidade que combina 
diversos pilares da estratégia nacional 
de desenvolvimento económico.

Para o efeito, o Governo de Moçam-
bique, através da ENH, da EDM, da 
SASOL e a do GLOBELEQ são os prin-
cipais actores nos projectos específicos 
lançados segunda-feira, através da as-
sinatura daqueles acordos. 

O primeiro pilar, está alinhado com a 
construção de infraestruturas de energia 
que contempla a geração de energia 
através da Central Térmica de Temane, 
num volume equivalente à 450 MW 
que, por sua vez, vai aumentar a dis-
ponibilidade e oferta de energia como 
um alicerce para a actividade agrícola, 
industrial, turismo e outros sectores.

Ainda neste pilar, encontra-se a 
linha de transmissão que se associa 
à Central de Temane e liga Temane 
à Maputo, garantindo melhor quali-
dade, fiabilidade e criação de capacid-
ade de reserva por via de redundância 
no fornecimento de energia eléctrica. 

“Esta nossa visão concorre para o 
desiderato sob o programa “Energia 
Para Todos”, que se traduz no acesso 
à energia para as famílias e indústrias 
moçambicanas até 2030, disse o Presi-
dente da República.

No segundo pilar, vai ao encontro da 
estratégia nacional que elege a extracção 
de recursos naturais e transformação 
dentro do País, assegurando desse 
modo, o acréscimo de valor, quer pela 
geração de energia, quer pela produção 
do Gás de Petróleo Liquefeito. 
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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.
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- Para Fáusio Mussá, economista-chefe do Standard Bank Moçambique, o alívio das restrições relacionadas com a 
Covid-19 , parece estar a compensar os impactos negativos dos restantes desafios, incluindo os de segurança e o 
efeito da declaração de força maior da Total sobre o projecto LNG de 20 mil milhões de dólares americanos.

- As acções formativas abrangem as mais variadas áreas de Petróleo e Gás e visam responder à necessidade de profissionais qualificados em Moçambique
- Outro grupo de moçambicanos deverá partir em finais deste mês em busca de conhecimentos na Tunísia

ECONOMIA ECONOMIA

Num balanço preliminar dos pri-
meiros cinco meses de implementa-
ção desta iniciativa, ambas as partes 
avaliaram positivamente que tal já per-
mite, em tempo real, controlar o movi-
mento do tráfego rodoviário, através de 
sistema GPS/GPRS e actuação das auto-
ridades em caso de tentativa de furto, 
desvio ou contrabando da mercadoria.

O director regional centro da AT, 
Âmido Abdala, acrescentou que, neste 
processo, o rastreio e monitoramento 
em tempo real é feito a partir de uma 
central de comando, que funciona 24 
horas por dia, designado Centro de 
Monitoramento Centralizado.

Abdala explicou ainda que, em caso 
de  actos de desvio de procedimento, 
as Equipas de Resposta Rápida (ERR), 
compostas por operativos das Alfân-
degas fazem a devida intervenção 
com vista a abortar tais actos.

A mesma fonte, descreveu que 
o sistema em referência permite a 
selagem de carga contentorizada, a 
granel e combustível transportado em 
tanques, tanto por via rodoviária assim 
como ferroviária.

Tudo isto, conforme realçou, visa 
eliminar contrabando e desvio de 
mercadorias em trânsito, exemplifi-
cando com a tragédia de Caprizange, 
em Tete, no caso do desvio de um 
camião de combustível então com 
destino ao vizinho Malawi.

"Antes deste processo, havia muito 
desvio de mercadorias em trânsito do 
Porto para o intrland. Por isso, agora 
estamos satisfeitos pelo trabalho real-
izado e permite-nos alertar em tempo 
útil qualquer tentativa de violação da 
lei", apontou Abdala.

Neste momento, garantiu que a 
Autoridade Tributaria de Moçam-
bique está mesmo em condições de 
se aperceber que determinado meio 
de transporte não está na rota previa-
mente declarada.

Com este novo método de trabalho, 
segundo sustentou o director regional 
centro daquele sector tutelado pelo 
Ministério da Economia e Finanças, 
permite a competitividade na redução 
de custos de operação, entre agentes 
transitários e Estado.

Segundo resultados do inquérito, o 
emprego aumentou pela primeira vez 
desde Janeiro e as perspectivas para a 
actividade futura são as mais altas des-
de Dezembro de 2019. No entanto, o 
principal valor calculado pelo inquérito 
é o Purchasing Managers Index (PMI), 
onde valores acima de 50,0 apontam 
para uma melhoria nas condições das 
empresas no mês anterior, ao passo 
que valores abaixo de 50,0 mostram 
uma deterioração.

Em Maio, o PMI principal estava a 
51,2 em consonância com o valor de 
51,3 de Abril, assinalando, assim, uma 
segunda melhoria mensal consecu-
tiva na saúde da economia do sector 
privado. Isto seguiu-se a 13 meses de 
declínio, que foram, em grande parte, 
atribuídos à pandemia de Covid-19.

Assim, de acordo com resulta-
dos do inquérito do Standard Bank 
Moçambique, a expansão registada 
foi principalmente impulsionada por 
um aumento dos níveis de produção 
durante o mês de Maio. Refere igual-
mente que o ritmo de crescimento 
diminuiu em relação ao mês anterior e 
foi modesto, mas, ainda assim, indicou 
apenas a segunda recuperação da ac-
tividade desde Março de 2020.

Quanto ao crescimento da 
produção, o estudo revela que esteve, 
em grande parte, ligado a um aumen-
to do volume de novas encomendas 
pelo segundo mês consecutivo.

As empresas atribuíram frequente-
mente esta expansão ao aumento das 
encomendas por parte dos clientes e à 
confiança reforçada de que o impacto 
da pandemia irá regredir.

Com o efeito, as expectativas em-
presariais globais para os próximos 
12 meses são as mais altas desde 
Dezembro de 2019, o que demonstra 
esta confiança. Mais de dois terços dos 
inquiridos esperam que a produção 
continue a crescer, associando isto à 
previsão do aumento de vendas e do 
investimento empresarial.

Posteriormente, os níveis de em-
prego aumentaram pela primeira vez 
em quatro meses, à medida que as 
empresas procuravam expandir a sua 
capacidade como forma de antecipar 
uma forte recuperação económica. 
Isto permitiu às empresas reduzir os 
seus atrasos depois de ter sido regis-
tado um novo aumento em Abril.

Ao mesmo tempo, a actividade 
de aquisição aumentou acentuada-
mente pelo segundo mês consecu-
tivo.

Os fornecedores continuaram a fazer 
entregas mais rápidas, o que permitiu 

Passados cerca de seis meses de 
execução das actividades em estaleiro, 

o projecto encontra-se num elevado 
estágio de desenvolvimento, tendo 

sido efectuda a transladação, para o lo-
cal onde funcionará o mercado, de 14 
contentores, dos cerca de 22 já trans-
formados em quiosques. Todos foram 
preparados com tintas específicas para 
prevenir a corrosão das superfícies 
que podem ocorrer devido às águas 
salinas do mar e irão receber os isola-
mentos térmicos no interior para criar 
ambientes agradáveis para as utentes 
dos mesmos.

No local de implantação do mer-
cado, foram finalizadas as actividades 
de execução da vedação definitiva, 
estando, neste momento, a serem 
finalizadas as bases de assentamento 
dos contentores, o sistema de arma-
zenamento de água potável e águas 
residuais para o bom funcionamento 
do mercado. 

O Mercado Municipal de Frango 
é um projecto que nasce da parceria 
público-privada entre a CTA, o CMM 
e a cooperativa ambiental REPENSAR 
e tem como finalidade a re-funcional-
ização das actividades de preparação e 

venda de frango ao longo da praia de 
Costa do Sol.

Uma iniciativa enquadrada no âm-
bito de melhoria das condições de hi-
giene relacionada com esta actividade, 
pretende-se com o novo mercado, a 
ser introduzido em uma zona nobre 
da cidade de Maputo, criar postos de 
emprego para mais de 210 vendedo-
ras (famílias) que anteriormente efec-
tuavam as suas actividades ao relento 
e com baixas condições de higiene e 
salubridade.

No total, são 36 módulos de conten-
tores a serem readaptados de modo a 
responderem às novas necessidades 
de quiosques para venda de frango na 
praia de Costa do Sol. 

Para a operacionalização do pro-
jecto, foram mobilizados fundos para 
investimentos que obedecem a todas 
as questões ambientais, sanitárias e 
paisagísticas que asseguram maior 
beleza e harmonia ao local e um atrac-
tivo a cidade de Maputo, sem descurar 
a preservação da saúde pública. 

As acções formativas abrangem as 
mais variadas áreas de Petróleo e Gás 
e visam responder à necessidade de 
profissionais qualificados em Moçam-
bique. Um segundo grupo de 14 
moçambicanos vai também começar 
a sua formação numa instalação de 
gás na Tunísia em finais de Junho, es-
tando outros grupos já programados 
para os próximos meses. 

Os estagiários, recém-licenciados 
em Maputo e Pemba, integram o “pro-
grama 200” lançado pela Eni em 2014 
para facilitar e potenciar a participação 

apenas um ligeiro aumento nos cus-
tos de aquisição, com a taxa de inflação 
a descer para o seu ponto mais baixo 
em quatro meses.

Em contraste, foi registado o mais 
rápido aumento de custos com pes-
soal em 2021 até ao momento, visto 
que a criação de empregos levou a 
que algumas empresas aumentassem 
a remuneração global. Durante o mês, 
foram impostas aos clientes maiores 
pressões relativas aos custos, uma vez 
que os encargos com a produção au-
mentaram pelo sexto mês consecu-
tivo, embora apenas ligeiramente.

Relativamente aos resultados do 
inquérito, Fáusio Mussá, economista-
chefe do Standard Bank - Moçambique, 
afirmou "as perspectivas de crescimen-
to de Moçambique diminuíram mate-
rialmente à medida que os desafios de 
segurança provocaram

ainda mais atrasos na implemen-
tação dos projectos de Gás Natural 
Liquefeito (GNL) da Bacia do Rovuma. 
Os ataques terroristas na província de 
Cabo Delgado resultaram numa crise 
humanitária e numa redução das 
perspectivas de investimento directo 

Referiu ainda que as vantagens são 
igualmente extensivas na redução do 
tempo do desembaraço de mercador-
ias, sobretudo no transporte de com-
bustível em trânsito, tendo baixado de 
três dias para 30 minutos cada camião.

Depois de activação deste sistema, 
os camiões podem estar em locais de 
trânsito e se não estiverem são imediata-
mente mobilizados os operativos das Al-
fandegas para proceder com as buscas.

"Neste momento, estamos satis-
feitos e em condições para detectar 
qualquer violação das mercadorias 
em trânsito nos principais corredores 
do país”, indicou a fonte.

No fundo, o processo em causa é 
apontado pelos seus mentores como 
tendo trazido múltiplos ganhos, no-
meadamente no rápido e imediato 
desembaraço aduaneiro, eliminou 

Economia moçambicana teve 
crescimento sustentável

Mercado Municipal de Frango e Magumba ganha forma 

Selagem electrónica mostra avanços 

Pelo segundo mês consecutivo, 
a economia moçambicana reg-
istou uma expansão à medida 
que as empresas recuperaram 
do impacto da pandemia de Co-
vid-19. De acordo com resultados 
do inquérito do Standard Bank 
Moçambique referentes ao mês 
de Maio findo, a produção e as 
novas encomendas continuaram 
a crescer, embora a ritmos ligeira-
mente mais lentos em compara-
ção ao crescimento inicial regis-
tado em Abril.

O Projecto de construção do Mercado Municipal de Frango na Praia de 
Costa do Sol, numa parceria público-privada entre o Conselho Munici-
pal de Maputo e a CTA, está a ganhar corpo e forma, tendo sido efec-
tuda a transformação de cerca de 22 contentores em quiosques de um 
total de 36 que perfazem os quiosques, casas de banho, lavagem e coz-
inha, estando, neste momento, a serem transladados para o local onde 
irá funcionar o mercado. 

A Selagem Electrónica e Rastreio 
da Carga em Trânsito instalados 
a partir dos Postos de Operação 
nas terminais de carga-geral, 
gasolineiras e de contentores, 
em todo o país está a combater 
significativamente o anterior e 
crónico problema do trânsito fal-
so. O facto foi anunciado semana 
passada na Beira durante uma 
conferência de imprensa conjun-
ta, entre Autoridade Tributária 
de Moçambique (AT) e a Mozam-
bique Electronic Cargo Tracking 
Services, S.A (MECTS), uma em-
presa parceira na instalação e op-
eracionalização do sistema.

Jovens moçambicanos, formados em diferentes campos de engenharia, deixaram recentemente o País com destino à Coreia do Sul para um pro-
grama de formação no local de trabalho, com a duração de seis meses, como parte da formação intensiva ministrada no âmbito do projecto Coral 
Sul, anunciou a Eni, em nome dos Parceiros da Área 4. 

que as empresas estabelecessem os 
seus inventários pela terceira vez em 
quatro meses, apesar de em menor es-

cala comparativamente a Abril.
No que toca aos preços, em Maio, as 

empresas moçambicanas registaram 

estrangeiro
(IDE), com implicações fiscais e de 

crescimento negativas”.
O economista-chefe do Standard 

Bank - Moçambique referiu ainda que 
"o alívio das restrições relacionadas 
com a Covid-19, em conjunto com al-
guma recuperação da produção agrí-
cola e a diminuição das pressões infla-
cionárias, parecem estar a ter um efeito 
positivo nos rendimentos disponíveis 
e na actividade económica no se-
gundo trimestre do ano. No entanto, 
tal como foi publicado na edição de 
Maio do African Markets Revealed do 
Standard Bank, o crescimento do PIB 
irá provavelmente permanecer lento 
este ano, a 1,6% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, acelerando 
para 2,2% no próximo ano”.

Por agora, de acordo com Fáusio 
Mussá, de um ponto de vista de sen-
timento, o alívio das restrições relacio-
nadas com a Covid-19 parece estar 
a compensar os impactos negativos 
dos restantes desafios, incluindo os 
de segurança e o efeito da declaração 
de força maior da Total sobre o pro-
jecto LNG de 20 mil milhões de dólares 
americanos.

Parecem estar a compensar tam-
bém as taxas de juro reais que se man-
têm elevadas e a escassez de liquidez 
em moeda externa no mercado

No entanto, na data de elaboração 
deste comentário, o metical mantinha 
uma tendência de desvalorização, 
com o par dólar americano/metical a 
negociar acima do nível psicológico 
de 60. “Mantemos as expectativas de 
uma inflação no final do ano de 6,4% 
com o par dólar americano/metical a 
fechar ao nível de 65,4", frisou Fáusio 
Mussá.

os acompanhamentos fiscais, cujos 
custos eram suportados por agentes 
transitários e Alfândegas.

Mesmo assim, actualmente ainda 
se observa o acompanhamento das 
mercadorias em trânsito sobretudo 
em caso de extrema necessidade, por 
exemplo, em alerta de algum furto.

Consequentemente, registaram-se, 
neste período em analise, algumas 
apreensões que, que no passado não 
seriam possível sua descoberta, tendo 
sido recuperadas receitas, através do 
Tribunal Aduaneiro.

OPERACIONALIZAÇÃO 
FASEADA

No entanto, o processo de  Sela-
gem Electrónica e Rastreio da Carga 
em Trânsito está a decorrer de uma 

forma faseada, estando em curso toda 
a mercadoria em trânsito directo e 
rodoviária para, subsequentemente, 
toda a carga nesta situação.

Com o efeito, o gestor operacional 
da MECTS, Micaele Chissico, indicou 
que um total de 112.692 unidades de 
operação foram seladas, entre Janeiro 
e Maio, destacando-se 18.682 sela-
gens de cargas liquidas, 22.808 con-
tentorizada e 14.853 a granel.

Reiterou que tal sistema garante 
segurança e tem capacidade de emitir 
alertas sobre estado de integridade da 
mercadoria nas categoriais de impacto 
baixo, médio e critico na evasão fiscal.

Tal controlo consiste na primeira 
categoria sobre velocidade excessiva, 
seguindo-se paragens não permitidas, 
acima do normal, excelência do per-
curso até violação das mercadorias em 

trânsito ou tendência de contrabando 
por via de alertas.

O mesmo acontece em caso de 
violação do selo, cortes de cabos me-
tálicos, redes e desvio de rotas, num 
período em que foram registados 
6.209 alertas, dos quais 649 suscita-
ram intervenções das Equipas de Re-
sposta Rápida.

A fonte revelou ainda que, neste 
período, foram registados 25 casos de 
ilícitos cujos processos estão em en-
caminhamento para tramitação legal.

Para o efeito, apontou que todas as 
mercadorias em causa foram recuper-
adas e interditos infractores, tendo sido 
encaminhados para as autoridades 
para procedimentos legais.

Neste processo de violação de pro-
cedimentos de trânsito foram ainda 
registados danos completamente de 
25 selos, resultando em avultados 
prejuízos financeiros a MECTS.

Para consolidação deste processo, 
foram igualmente capacitados utiliza-
dores do sistema de Selagem Elec-
trónica e Rastreio da Carga em Trânsito, 
concretamente oficiais das Alfandegas 
ligados ao trabalho, agentes transitári-
os e despachantes. Ainda para agregar 
valores neste processo, a referida insti-
tuição anunciou estar a desenvolver 
uma plataforma digital para permitir 
maior acesso de toda a informação.

Tal pretende actualizar transporta-
dores sobre a localização geográfica 
dos seus meios circulantes, visualiza-
ção do estágio das declarações, de-
sembaraço aduaneiro, entre outros 
procedimentos legais.

"Nos princípios, tal como acontece 
com qualquer processo, tivemos al-
guns constrangimentos que estão 
sendo melhorados no terreno.

Moçambicanos em formação na Coreia do Sul

marítima/naval, manutenção e ser-
viços técnicos laboratoriais, ministrada 
pela Eni Corporate University (ECU).

As actividades de formação foram 
adaptadas de modo a cumprirem 
com as medidas de segurança da Co-
vid-19, garantindo a qualidade e a con-
tinuidade do treinamento.

Os estagiários viajam para Geoje, na 
Coreia do Sul, onde estão em curso as 
actividades de construção do Coral-Sul 
FLNG, para uma formação no local de 
trabalho e familiarização com a plata-
forma flutuante de liquefacção.

de recursos nacionais nos projectos 
energéticos da Eni.

Os engenheiros fazem parte de 40 
finalistas que foram recrutados através 
de campanhas de selecção realizadas 
em 2019 e 2020, em várias institu-
ições de ensino superior em Maputo 
e Pemba.

Receberam uma formação inicial 
em Moçambique sobre a língua ingle-
sa e sobre conceitos de Petróleo e Gás 
e GNL, num ambiente de sala de aula.

Seguiu-se depois a formação espe-
cífica nas áreas de saúde e segurança, 

Durante a sua estadia no exterior, 
os estagiários estarão envolvidos nas 
actividades operacionais diárias, de 
modo a que estejam prontos para 
se juntarem ao projecto quando as 
operações do Coral Sul iniciarem em 
Moçambique, em 2022.

Esta iniciativa visa melhorar o con-
teúdo local e o desenvolvimento de 
competências dos Moçambicanos e 
faz parte do compromisso da Eni de 
contribuir para o desenvolvimento so-
cial e económico das comunidades do 
país onde opera. MM

Em Maio No combate à invasão fiscal 

Numa parceria entre Conselho Municipal e CTA

Fáusio Mussá, economista-chefe do Standard Bank

Selagem electrónica mostra avanços no combate à invasão fiscal

Cerca de 22 contendores já foram transformados em quiosques
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- O mesmo denomina-se Land Use Rights (LUR) e tem fi nanciamento da Agência Suíça para o Desenvolvimento e 
Cooperação (SDC).

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

PEDRO FABIÃO, Lichinga                                   
Email: dcmaposse@gmail.com

Este projecto, ao que o Público 
apurou, enquadra-se na experiência 
de litigação estratégica de exploração 
de recursos naturais, financiado pela 
Agência Suíça para o Desenvolvim-
ento e Cooperação (SDC) num mon-
tante não revelado, visando avaliar o 
nível de conflitualidade nos distrito e 
esclarecer o ponto de situação dos ca-
sos submetidos em tribunais sobre a 
exploração ilegal de recursos naturais, 
em Niassa.

O director-executivo do AAAJC, Rui 
Caetano, frisou que a ideia é debater os 
diversos conflitos identificados nos dis-
tritos com casos alarmantes de explo-
ração de recursos naturais em Niassa, 
como Chimbunila, Sanga, Muembe, 
Mavago, Nipepe e Marrupa. Também 
pretende-se persuadir as instituições 
de direito a responsabilizar os infracto-
res pelos danos que a sua actividade 
causa ao ambiente. Mas também é 

BENEDITO COBRISSUA, Manica                               
Email: cobrissua@gmail.com

A constatação é do Presidente da 
República, Filipe Nyusi que, última sex-
ta-feira escalou o posto administrativo 
de Cafumpe, distrito de Gondola, em 
Manica, no quadro da inauguração do 
centro de recursos do Instituto Supe-
rior de Ciências e Educação à Distância 
(ISCED).

Nyusi, no seu discurso, avançou ai-
nda que o modelo do ensino permite 
com que a maioria da população que 
não dispõe de tempo e mobilidade o 
acesso ao ensino superior. 

"É no contexto da era digital que 
o mundo e particularmente viven-
ciam e para fazer face a pandemia da 
Covid-19 encorajamos ao Instituto 
Superior de Ciências e Educação a dis-
tância a levar avante o seu processo de 
ensino e aprendizagem a distância na 
qualidade online. 

"Esta variante aposta na formação 
contínua dos gestores, doutores e cor-
po técnico-administrativo, dotando os 
de conhecimentos teóricos, analíticos, 
técnicos e práticos. 

ideia dos promotores do projecto, 
remover as barreiras e persuadir os 
exploradores a implantar projectos de 
Responsabilidade Social e Corporativa.

Neste momento, segundo Caetano, 
há já alguns avanços nesta luta, desta-
cando, por exemplo, o treinamento de 

Lançado projecto sobre uso 
sustentável da terra

O Centro de Aprendizagem e 
Capacitação da Sociedade Civil 
(CESC) em parceria com Associa-
ção de Apoio e Assistência Jurídi-
ca as Comunidades (AAAJC) tor-
nou público última Quinta-feira 
em Lichinga o projecto intitulado 
Land Use Rights (LUR) sobre o Uso 
Sustentável da Terra e Recursos 
Naturais.

O ensino à distância no subsistema de ensino superior, ajuda a reduzir os efeitos negativos da ausência no 
país de uma rede de instituições que oferece os serviços formativos nas zonas rurais.

21 para-legais distritais das zonas acima 
indicadas, com excepção de Sanga.

O director-executivo do AAAJC re-
conheceu que Niassa tem um vasto 
leque de potencialidades naturais 
favoráveis para catapultar um desen-
volvimento económico e social rápido 
e com sustentabilidade onde o para-
legal é chamado a participar em acções 
de prevenção e combate à destruição 
de recursos naturais, incluindo a terra.

Refira-se que Niassa tem um rico po-
tencial de carvão mineral na bacia de 
Lunho e outros gigantescos potenciais 
de grafite em Nipepe, calcário em San-
ga, ouro em Lago e granito vermelho 
em Meponda. 

Mas a exploração sustentável 
destes recursos, segundo Caetano, 
requer uma gestão integrada e sus-
tentável da terra através do reforço da 
capacidade institucional e o envolvi-
mento activo da comunidade local, 
factos que justificam a criação do pa-
ra-legal, como activista social dotado 

de bases sobre o Direito.
Por seu turno, Secretário de Es-

tado na Província do Niassa, Dinis 
Chambiuane Vilanculos, louvou a 
iniciativa do CESC em parceria com 
AAAJC porque, tal como afiançou, se 
entende que a existência de institu-

ições empenhadas no aprimoramen-
to do conhecimento e sensibilização 
das comunidades em matéria de Di-
reitos Sobre a Terra e Gestão Susten-
tável dos Recursos Naturais poderá 
minimizar os conflitos de terra.

O Secretário de Estado do Niassa 
deu a conhecer que o Governo, em 
coordenação com os parceiros de 
cooperação e do sector privado, tem 
vindo a desenvolver acções, através de 
aprovação de políticas que estimulem 
as comunidades de reservas extractiv-
istas e outras áreas de desenvolvim-
ento sustentável.

De acordo com Vilanculos, olhando 
pela Reserva Especial do Niassa (REN), 
há necessidade de remeter desafio de 
consciencialização das comunidades 
sobre os direitos que ela tem, por isso, 
torna-se oportuna a realização da con-
ferência em destaque.

O Secretário de Estado disse que 
de 2020 a Maio de 2021, houve reg-
isto de seis casos de conflitos de terra, 
sendo quatro no ano passado e dois 
no presente, inerentes à venda de terra 
nos distritos de Chimbunila e Lichinga 
e outros relacionados com a falta de 
implementação dos projectos por 
parte dos detentores de DUAT́ s, facto 
que obrigou as comunidades a desen-
volverem actividades agrícolas em Ma-
june e Sanga, porém todos eles com 
situação regularizada, até ao preciso 
momento.

Ensino à distância fortifica formação de quadros
Nas zonas rurais

de uma educação de qualidade; o 
ISCED já está em todas as províncias, 
mas agora a batalha é qualidade. E 

"O maior interesse como governo é 
garantir a massificação de uma educa-
ção de qualidade, repito massificação 

este passo que foi dado também com 
infra-estruturas de qualidade é um 
sinal inequívoco de que estão a trabal-
har para a qualidade da formação dos 

moçambicanos, pois somente assim 
teremos nas nossas mãos uma arma 
efectiva de combate ao subdesen-

volvimento e consequente criação de 
riqueza", frisou. 

E porque recentemente, o ISCED 
passou de uma instituição de ensino 
superior de classe B para A, o presi-
dente da República desafiou a institu-
ição a diversificar a oferta de cursos e 
programas de educação superior, por 
meio de educação aberta e à distância.

"A educação à distaancia assegura 
a oferta de formação superior aos ci-
dadãos em todo o território nacional 
e na diáspora, incluindo nas zonas 
recônditas. E nós apostamos neste 
subsistema de ensino e por isso que-
remos que sejam promovidos cursos 
que se destinam a resolver os prob-
lemas reais da nossa sociedade", fri-
sou o Presidente Nyusi que considera 
que para uma maior qualidade dos 
serviços no âmbito da modalidade 
de ensino à distância é incontornável 
que as entidades reguladoras do 
sistema e os provedores dos serviços 
estabeleçam estreitos mecanismos 
de cooperação. 

Para além da inauguração do cen-
tro do Instituto Superior de Ciências 
e Educação à Distância, Filipe Nyusi 
durante o périplo que efectuou a 
província central de Manica procedeu 
à vista a sala VIP do aeródromo de 
Chimoio, recentemente reabilitada e 
apetrechada. 

Dinis Vilanculo

Ensino à distância fortifi ca formação de quadros

Rui Caetano
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vorecendo desta forma o empobreci-
mento das comunidades.

No mesmo diapasão, Miguel 
Nhatitima olha com  preocupação a 
invasão das áreas costeiras, segundo 
suas palavras, no final nada é feito a 
favor da comunidade “estamos aqui 
sem emprego e sem nada, mas há 
pessoas que ocupam 14 hectares de 
terras e nada fazem” lamentou.  

PROCURADORIA DISTRITAL 
DISTANCIA-SE 

A Procuradoria Distrital de Vilanku-
lo foi cauteloso ao comentar os confli-
tos de terra e casos de corrupção en-
volvendo algumas elites na província 
de Inhambane.

Emilío Nhanala, procurador chefe, 
confirma a existência de processos 
de conflitos de terra da região, prin-
cipalmente na área municipal “temos 
recebidos constantemente casos 
de dupla atribuição do espaço, e de 
referir que  já foram instaurados vários 
processos quer a nível distrital bem 
como provincial ligados a apropria-
ção e conflito de terras”.

Para o procurador, a lei de terra e a 
Constituição da República são bem 
claras, por isso há necessidade de se 
analisar o fenómeno de usurpação 
de terras em várias perspectivas.   

Apesar de estar a envidar-se es-
forços para o uso de forma susten-
tável da terra, através de vários 
programas levados a cabo pelo 
governo, o negócio da terra, prin-
cipalmente nos distritos costeiros 
da província de Inhambane tende 
a sofisticar-se com o envolvim-
ento de lideranças comunitárias e 
dos Serviços Provinciais de Terra e 
Ambiente .

No quadro das celebrações do segundo aniversário da Nova Democracia 
(ND), assinalado Sexta-feira, 4 de Junho, Salomão Muchanga, reafirma o 
projecto de esperança e com o efeito, visitou na manhã de sábado, 5 de 
Junho, o lar de idosos da Nossa Senhora dos desamparados na cidade de 
Maputo, distrito municipal Kamaxaquene. Durante a visita, Muchanga 
inteirou-se do seu funcionamento, manteve contacto com os beneficiári-
os e doou diversos bens alimentares não perecíveis.

Negócio de terra cria barulho 
em Inhambane Nova Democracia 

ampara idosos

Por outro lado, Luís Tongane disse 
que  a sua acção foi movida pelo facto 
de muitos detentores de Duats  não 
estarem a implementar projectos 
que visam o desenvolvimento das 
comunidades.

ENVOLVIMENTO 
DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Para além do envolvimento dos 
quadros seniores a nivel provincial, 
suspeita-se que os funcionários do 
sector de planeamento e infraestrura 
local estejam envolvidos no esque-
ma, segundo João Lopes várias vezes 
drenou valores monetários que eram 
cobrados pelo sector alegando a 
amortizacao da divida do DUAT que 
a propriedade sonho lindo tinha para 
com o estado.

“cada vez que me dirigia aquele 
sector a mando do lider sempre era 
cobrada uma taxa, no total paguei 
cerca de 58 mil meticais e exigia 
que fosse em dinheiro fisico, nunca 
cheguei a ter os comprovativos dos 
pagamentos e nenhum documento 
referente a esses pagamentos apesar 
de sempre estar a exigir” explicou .

POPULAÇÃO INDIGNADA 

Segundo a população do povo-
ado de Chimaganine, em Vilankulo, 
são principalmente as elites políticas 
e funcionários públicos que se ben-
eficiam do uso da terra em troca de 
valores monetários.

Americo Raul residente naquela 
região diz que as políticas estão bem 
desenhadas e há regulamento que 
pune os infractores mas o que tem 
se verficado é o famoso “deixa andar” 
para não se fazer cumprir as leis, fa-

Participantes da auscultação pública

Presidente do ND entregando doações aos idosos

RENO ALBINO, Inhambane                             
Email: remotomasquembo@gmail.com

O interesse e a procura por terra 
nas zonas costeiras têm estado a 
aumentar, dada a lucratividade do 
negócio do turismo, o que propicia a 
venda ilegal de terra para a implanta-
ção de infraestruturas turísticas.

Os  distritos de Maxixe, Zavala, 
Vilankulo e Inhassoro lideram a lista 
de procura, desta vez a novela desen-
rola-se no distrito de Vilankulo onde 
um lider comunitário identificado por 
Luís Tongane está sendo acusado de 
venda de uma propriedade privada 
com cerca de 14 hectares de dimen-
são a preço de um milhão e quinhen-
tos meticais.

Elias Coração, proprietário do espa-
ço vendido detêm o DUAT há mais de 
20 anos e afirma ter-se surpreendido 
com a ocupação do “sonho lindo” 
(nome da propriedade) pela empresa 
Komazi , e teve de recorrer as autori-
dades competentes para reivindicar a 
titularidade, “fiquei surpreso ao ver o 
meu espaço ocupado, o líder comu-
nitário vende-o sem o meu consen-
timento e a apropriou-se do valor” 
explicou Coração numa ascultação 
pública.  

O representante da Komazi, João 
Lopes diz ter adiantado uma parte 
do valor estipulado para a compra do 
espaço e acrescenta que sempre so-
licitou ao líder para que a  negociação 
fosse feita na presença do proprie-
tário do espaço, mas este apresentou 
várias razões que impedia o encontro 
entre o legítimo dono e o comprador, 
ficando ele como o mediador de am-
bas partes.

João Lopes vai mais longe afir-
mando que o líder comunitário terá 
lhe dado falso contacto telefónico do 
proprietário, e que por várias vezes 
tentou o contactá-lo mas o número 
sempre estave fora da área, e por 
conta disso  começou a criar algumas 
suspeitas o que o levou a apresentar 
o caso no gabinete do administrador 
de Vilankulo.

Quando se apercebeu de que 
estava em maus lençois, o líder co-
munitário do terceiro escalão de 
Chimaganine, Luís Tangone, confes-
sou publicamente ter corrompido 
para a sua protecção o ex-procurador 
chefe do distrito e quadros seníores 
da Direcção Provincial da Terra e Am-
biente.

“Quando me apercebi da gravi-
dade da situação tive que cortar um 
pouco do espaço vendido para  ofe-
recer a estas pessoas (que preferimos 
omitir os nomes) para que pudessem 
me ajudar na resolução deste conflito”

Usando da palavra, o líder da ND 
disse que a solidariedade é valor im-
prescindível para a recuperação hu-
mana e do tecido da cidadania, tendo 
lembrado o apóstolo Paulo "fazei-vos 
de servos uns dos outros, pelo amor".

Entretanto, referiu que o terrorismo 
em Cabo Delgado é aproveitado para 
promover o retrocesso, pondo em 
causa os direitos e liberdades, afectando 
profundamente a vida dos moçam-
bicanos com evidências de injustiças 
suportadas por operações de patrulha 
ideológica onde prospera a censura, e a 
proibição de manifestações cívicas.

Nesse contexto, Salomão Muchan-

a luta ao serviço do povo ao projecto 
libertador ora suspenso e que urge 
resgatar. 

Aliás, o líder do ND considera que 
para “o regime é tradição o bem-estar 
dos grandes e o mal-estar dos peque-
nos” e acusa “de não se importar com 
o povo alegadamente porque já priva-
tizou a soberania”.

Nisso, “Queremos reafirmar que é 
tempo de vencer. É tempo de fortal-
ecer a Nova Democracia, unir todos 
os que se identificam com a política 
alternativa tendo em vista a ruptura 
com a hipoteca do povo, exclusão, 
precariedade, Burguesia do estado, 

ga considera que são dois anos de 
sacrifício, mesmo assim, sublinha que 
“acreditamos que tal como ontem, 
esta luta alimenta-se das insuportáveis 
condições de vida de gerações inteiras, 
de todo um povo”.

E para assinalar o seu segundo an-
iversário, a Nova Democracia refere 
que faz ouvir a voz de milhões sem voz, 
através da realização de uma jornada 
de reflexão e luta sobre os problemas 
com que os moçambicanos e o País se 
confrontam, bem assim de mobiliza-
ção e exigência para a sua resolução e 
afirmação do seu ideal de justiça social 
e do projecto de esperança.

Estas reflexões vão prosseguir até 
25 de Junho, associando para o efeito, 

impunidade, corrupção e terrorismo, 
construindo um país de esperança. 
Um Moçambique justo e próspero”, 
referiu Salomão Muchanga.

E porque o ND está a caminho do 
I congresso, agendado para próximo 
ano em Nampula, o líder do partido 
diz que já é tempo de fazer a mobili-
zação geral da sociedade, lembrando 
que o seu propósito inabalável é con-
struir uma pátria nova e inclusiva, e 
igualmente acolhedora e aberta a co-
laboração de todos seus filhos.

Refira-se que este lar alberga 97 pes-
soas, entre jovens e idosos, das quais 
60 mulheres e por 37 homens e esses 
por sua vez manifestaram o seu agra-
do pela visita. 

PublicidadePor ocasião dos dois anos da sua criação

Publicidade
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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

“Trinta Zero Nove” 
vence prémio em Londres

Quelimane junta amantes 
da literatura

A editora moçambicana Trinta 
Zero Nove, venceu, recentemente, 
na capital do Reino Unido, o Pré-
mio Excelência da Feira do Livro 
de Londres, deixando para trás 
14 concorrentes de todos cinco 
continentes no Mundo. Sandra 
Tamele dedica o prémio ao seu 
país (Moçambique) e à mulher 
moçambicana.

Desde a última quinta-feira, a cidade de Quelimane, capital provincial da 
Zambézia, virou a fortaleza do livro nacional e internacional. Escritores, 
leitores, artistas, editores, entre outros, estiveram nas margens do rio 
dos Bons Sinais para escrever um pequeno capítulo que em Agosto será 
grande: o pré-lançamento da 1ª Feira Internacional do Livro de Quelimane. 

Publicidade

NDHONGWE (7)

VAKITHY NYAMBUWE

Mas as sirventes sob a liderança 
do sempre incansável o Musongui, 
garantiram que não se tratava de ne-
nhum engano, mas de uma realidade 
absoluta, de forma óbvia, elas próprias, 
notaram que de facto fazem parte do 
elenco administrativo. As esteiras bem 
perfiladas e elas notaram ainda que 
era o espaço que deviam ocupar e 
acomodaram-se, os homens no outro 
lado, pela sua vez, nas cadeiras feitas de 
madeira dessa época, sentaram e no 
meio era espaço da circulação do pes-
soal da logística. Todos foram servidos 
água de lavar as mãos, em seguida, 
iniciaram degustar a mão naquele 
momento! 

Não se comia a dois, isto é, no 
mesmo prato. Bebendo as bebidas al-
coólicas de classe, tal é o cado do vinho 
de vários sabores e as bebidas secas, 
obtidos pela troca comercial por escra-
vos e do marfim, no lugar habitual de 
"nghovu", "ntshaina", "xihungwani" e 
"uputsu" (bebidas locais), que são mais 
frequentes nas cerimónias dos seus 
níveis. Sublinha-se, que o rei e o seu 
elenco no mesmo lugar, partilhavam 
com elas nos comeretes, realmente 
uma festa memorável, que pode as-
sistir se tiver sorte, uma vez na vida, 
para a classe da base.

Ao longo da festa, já com o álcool a 
tirar e deixar de lado a serenidade, que 
tem preservado a postura, vista a qual-
quer que estiver perante o seu superior, 
assim como o subordinado, naquele 
momento todos animados resultante 
das canções entoadas com melodia 
emocionante que deduziam a todos 
ir a dança, nessa razão o rei não ficou 
indiferente levantou sem formalidades 
pôs-se a dançar, mexendo a cintura as-
sim: ngunhu, ngunhu-ngunhu, ngun-
hu-ngunhu-ngunhu... Com alternância 
de sentidos, dando a sequência dos 
movimentos originais típicos na zona 
da cintura, que expressavam a coreo-
grafia irótica, perante seus subordina-
dos, este comportamento, sem que 
não tenha ingerido o álcool, não tem 
sido comum proceder a qualquer que 
seja, salve-se os profissionais de dança, 
cujos movimentos deste estilo de 
dança africano, foi caracterizado pelo 
primeiro Presidente de Moçambique.

Findo a festa, rectifico, não terminou, 
deu-se por terminar, pois o tempo tor-
nou padrasto referente ao momento 
agradável que fazia sentir a todos. 
Retirados na palhota quadrada das 

refeições, para a de visita, na qual, o rei 
tomou a palavra de agradecimentos, 
pela segunda vez, aos presentes pelo 
trabalho realizado pelas anciãs, daquele 
reino. Desejou-lhes a prosperidade 
nas suas vidas pessoais e regionais. 
Cada qual alegremente, tomou o seu 
caminho em direcção a sua localidade, 
onde cada um vai esperar, os resultados 
finais de ndhngwe, referente a próxima 
época do louvor e respectivas sement-
eiras seguintes. No ano seguinte todos 
viventes nocturnos interno e forasteiros 
não tiveram coragem de pôr a mão 
negra nas machambas. Houve uma 
produção invejavel.

Estatuto real
O custo da infração
Apesar a cerimónia não ser sigilosa, 

dispõe de regras rígidas que inibem 
participação de homens e mulheres 
em idade fértil, inclusive crianças e 
adolescentes. Portanto, estes são in-
formados para evitar a sua presença 
nos arredores e nas margens da órbita 
onde as anciãs tomam na vanguarda 
o percurso entre os dois pólos da linha. 
Quem for interpelado nem que seja 
inocente, no concreto, as crianças e 
os adolescentes, se forem notados 
mesmo de longe, as velhas expulsa-os, 
não pela probabilidade de estarem no 
estado imundo, pois essa faixa etária 
está santificada quanto elas, porque 
enquanto as velhas cessaram, as duas 
camadas juvenis ainda não iniciaram as 
actividades sexuais e nas menininhas a 
menárca ainda não apareceu; simples-
mente os meninos eram afastados na 
tentativa de minimizar a imoralidade 
que iria gerar pela miragem às vovós 
uma vez que cumprem-se o programa 
ao longo percurso sem roupa assim, a 
regra ritual rege. Enquanto, as mulheres 
da idade fértil, além de evitar-se que 
assistam os corpos nus das suas mães 
e avós, temia-se que algumas podem 
estar de período ou imundice contraída 
na última noite, junto dos cônjuges e 
dos namorados, podendo pôr em cau-
sa os objectivos pretendidos do ritual.

Sublinha-se que, todos os grupos 
que conhecem este tipo do evento, 
se perceberem antecipadamente as 
idosas do programa em acção, escapa-
vam pela fuga sem deixar sinais, ex-
cepto a camada juvenil porque ainda 
está fora do conteúdo do assunto, por 
isso quando percebida e ser afugen-
tada não sabia qual era a explicação, tal 
como a razão da exibição dos corpos 
não vestidos. Os jovens e os homens 
quando encontrados eram torturados 
tal como a velha chefe contou perante 
o rei: “Um homem que levava a sua 
viagem para o sentido oposto das 
"ndhongwistas" foi interpelado, em-
bora inocente na data do programa, 
com tudo, logo que percebeu, tentou 
fugir abandonando a bicicleta escon-
dida e meteu-se pelas machambas 
em fuga bem curvado com intuito de 
confundi-las com as pobres sement-
eiras em ruínas, afinal elas perceberam-
no, foi cercado e encontrado.

CULTURA

CINEMA
THE CONJURING 3 – A OBRA DO DIABO 

TUDO O QUE ME RESTA DA REVOLUÇÃO

O universo “The Conjuring” tem sido 
uma máquina de produção industrial 
bem oleada e muito lucrativa no pan-
orama cinematográfico de Hollywood. 
Depois de A Evocação (2013) e The 
Conjuring 2- A Evocação, ambos de 
James Wan, chega-nos agora o terceiro 
capítulo da franquia: The Conjuring 3 – 
A Obra do Diabo, de Michael Chaves 
– realizador de A Maldição da Mulher 
que Chora (2019). A franquia, já com 
oito filmes, entre sequelas e spin-offs, já 
rendeu nas bilheteiras uns 2 mil milhões 
de dólares! Regra geral, estes filmes são 
divertidos, baratos de produzir e muito 
rentáveis nas bilheteiras.

Inserido na habitual sessão de 
Cine-Clube, o Centro Cultural Franco-
Moçambicano (CCFM), apresenta hoje 
Tudo o Que Me Resta da Revolução, 
de Judith Davis, premiado pelo Júri do 
Festival de Cinema Francófono de An-
goulême.

Angèle (Judith Davis) é uma jovem 
planificadora urbana parisiense, filha 
de dois activistas de esquerda. Criada 
de acordo com os ideais e princípios 
comunistas, ela regularmente se es-
bate com uma realidade desprovida 
de valores que ela não pode aceitar. 
É membro de um pequeno colectivo 

A trama resgata Ed (Patrick Wilson) e 
Lorraine Warren (Vera Farmiga) para re-
interpretar um dos casos reais mais con-
hecidos do casal: o julgamento de Arne 
Cheynne Johnson, o primeiro réu dos 
Estados Unidos a se defender da acusa-
ção de homicídio sob a alegação de 
possessão demoníaca. Para lidar com 
um caso delicado desses, a tradicional 
fórmula de casa assombrada dos ante-
cessores é deixada de lado, e o filme co-
loca os protagonistas numa verdadeira 
investigação policial para tentar reunir 
evidências palpáveis que justifiquem o 
acto horrendo cometido pelo rapaz de 
19 anos. É aqui que o filme começa a se 

destacar dos restantes da franquia.
O realizador demonstra a sua ca-

pacidade com o belíssimo uso de 
sombras e cores para criar um terror 
atmosférico, com toques de romance 
gótico. É um filme de encher os olhos, 
que transborda o amor pelo género 
e seus clássicos através de referências 
visuais. A trilha sonora dos anos oitenta 
do século XX d¬á-nos um tom mais 
divertido para o filme, com os famosos 
jump scare ao longo das quase 2 horas, 
mostrando-nos que a franquia ainda 
tem muito para onde ir. 

Em exibição na NU Metro, Sexta, 
Sábado e Domingo

cívico que busca, sem dificuldade, um 
equilíbrio sereno entre o compromis-
so político e o ambiente familiar.

Ela não está apenas indignado com 
a burguesia progressista do povo de 
1968 – “Maio de 68” é uma expressão 
que se refere a um conjunto de even-
tos ocorridos no mundo na década de 
60, que teve inicio em França, onde jo-
vens reivindicavam maior justiça, liber-
dade e prosperidade da sociedade em 
geral –, mas acima de tudo critica a sua 
atitude depreciativa em relação a qual-
quer movimento político que tenha 
sido criado após aquela data fatídica. 

Como se a partir de então ninguém 
mais tivesse direito a um credo, a um 
princípio, a um ideal e fosse impossível 
se unir e lutar por um objetivo comum.

Um filme em que a obsessão pelo 
fracasso político e social, a transmissão, 
o amor entre pai e filha, as relações fa-
miliares são abordadas com humor e 
benevolência. Um filme que comuni-
ca a sua energia aos espectadores, do 
qual saímos dizendo que os dias po-
diam ser melhores. E neste período de 
Covid-19, todos nós pensamos nisso!

Em exibição no CCFM hoje às 18 
horas

apreciação diferente de nós, foi uma 
honra figurar entre esses, este ano con-
corremos com proposta melhorada e 
vencemos”, disse Sandra Tamele, clara-
mente satisfeita com o prémio.

“Este prémio dedico à mulher 
moçambicana. Só um porcento da 
mulher moçambicana tem forma-
ção terciária, temos que reverter este 
cenário. Participamos a primeira vez, 
fomos finalistas e a segunda vez gan-
hamos o prémio. Este prémio eleva 
Moçambique”, repisou Tamele.

Da fonte que citámos soubemos 
que em Setembro próximo o trabalho 
será adaptado para teatro e será apre-
sentado no Centro Cultural Franco-
Moçambicano.

Em relação à sua formação, Sandra 
Tamele diz ser fruto do ensino público 
da República de Moçambique. Estu-
dou na Escola Primária 3 de Fevereiro, 
na Escola Secundária da  Maxaquene, 
na Escola Secundária Francisco Man-

yanga e na Faculdade de Arquitectura 
da Universidade Eduardo Mondlane, 
daí que, na sua óptica, o ensino pú-
blico nacional deve ser valorizado pela 
sua qualidade porque forma talentos.

O PRÉMIO

Uma nota da editora vencedora 
explica que os prémios, realiza-
dos em parceria com a Associação 

de Editores e agora no seu oitavo 
ano, celebram o sucesso editorial 
em sete categorias, reconhecendo 
as organizações e indivíduos que 
demonstram notável originalidade, 
criatividade e inovação dentro da 
indústria. 

A lista de finalistas para cada cat-
egoria de prémios foi seleccionada 
por um painel de jurados compos-
tos por especialistas do sector.

Quatro organizações foram pré-
selecionadas e concorreram para o 
Prémio para Iniciativa de Tradução 
Literária este ano: a Editora Trinta 
Zero Nove (Moçambique), Elizabeth 
Kostova Foundation (Bulgária), Ten-
der Leaves Translation (Singapura) e 
Uebersetzen (Alemanha).

Após uma avaliação que o júri, 
presidido por Daniel Hahn, con-
siderou difícil dada a concorrência 
renhida entre os finalistas, o Prémio 
Iniciativa de Tradução Literária foi 
para a Editora Trinta Zero Nove de 
Moçambique. O júri comentou o el-
evado padrão tanto da organização 
vencedora como das outras finalis-
tas dizendo que “todas as iniciativas 
finalistas deste ano são excepcio-
nais, e podem servir de modelo  de 
como os tradutores e a tradução 
devem ser apoiados e promovidos 
- todas elas são, cada uma à sua ma-
neira, grandes exemplos a serem 
seguidos.

A Trinta Nove Zero, fundada 
por Sandra Tamele em 2018, é a 
primeira editora moçambicana 
vocacionada para publicação de 
literatura em tradução. A primeira 
colecção de livros foi publicada a 30 
de Setembro de 2019.

Sandra Tamele

Com Moçambique no coração

Rescaldo sobre pré-lançamento da 1ª Feira 
Internacional do Livro

DANIEL MAPOSSE                                       
Email: dcmaposse@gmail.com

Sandra Tamele, fundadora da edito-
ra Trinta Zero Nove, em conversa com 
o PÚBLICO sobre o feito alcançado em 
Londres, a capital britânica, fez saber 
que o feito ora alcançado, é fruto de 
anos de trabalho.

“É uma sensação boa, há tantos 
anos que trabalhamos para isto, 
tivemos 500 jovens envolvidos nesta 
edição. A Feira de Livro de Londres ex-
iste há 50anos. No ano passado fomos 
finalistas junto com uma iniciativa de 
tradução judaica, concorríamos com 
Nova-Zelândia e Estados Unidos da 
América, é uma honra”, disse Tamele 
para quem concorrer com editoras do 
primeiro mundo que até tem financia-
mentos, não se afigurou fácil.

“A iniciativa que venceu no ano pas-
sado tem 60 tradutores contratados. 
Nova-Zelândia tem financiamento e 

Segundo a organização do evento, 
a 1ª Feira Internacional do Livro de 
Quelimane, está prevista para os dias 
04 a 08 de Agosto. Aliás, o pré-lança-
mento serviu de palco para testar o 
colectivo que em Agosto estará em 
frente da edição oficial.

Lançamento de livros, debates 
literários, mesas redondas, oficinas de 
escrita criativa, interacção e intercâm-
bio livresco foram algumas actividades 
que marcaram esse pré-lançamento 
que já anuncia uma edição, em Agos-
to, bem concorrida. Mesmo sendo 
um pré-lançamento, a participação de 
escritores internacionais não esteve à 
margem.

Manuel de Araújo, presidente do 
Conselho Autárquico de Quelimane, 
referiu no seu discurso de abertura, 
que "a cidade de Quelimane, sendo 
uma das maiores do país, viu-se de-
sprovida de livraria e perante uma 
quase total escassez de bibliotecas, o 
que contrasta com o facto de surgirem 

novas instituições de ensino - a desta-
car o superior - tanto públicas como 
privadas. Ciente desta situação, o mu-
nicípio de Quelimane criou bibliotecas 
para promover o acesso dos cidadãos 
e designadamente dos estudantes à 
cultura, minimizando as carências sen-
tidas nesta área". 

No mesmo diapasão, prosseguiu 
o edil, explicando sobre a génese e os 
projectos culturais que o município 
tem levado a cabo, "Esta opção e in-
vestimento deliberado na cultura in-
citou à criação do Prémio Literário 21 
de Agosto, que tem como desígnio 
exactamente o incentivar do gosto 
pela leitura e criação literária, em par-
ceria com a Associação dos Escritores 
Moçambicanos (AEMO).

Por outro lado, influenciou ainda o 
ressurgimento da Associação dos Es-
critores da Zambézia (AEZA), que em 
parceria com o Conselho Autárquico 
tem desenvolvido actividades várias 
de promoção do livro.  
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Muita força ao nosso compatriota Bernardo 
Mariano que, recentemente, foi promovido 
para o cargo de secretário-geral-adjunto para 
Tecnologias da Informação na Organização das 
Nações Unidas (ONU) e chefe do escritório de 
Tecnologias da Informação e Comunicação.

Quando o secretário-geral da ONU, António 
Guterres, anunciou o facto, através de um comu-
nicado de imprensa, o nosso nível de satisfação 
atingiu o apogeu, porque não é sempre que tal 
acontece, logo em benefício de um país como o 
nosso que se encontra abaixo da linha de pobre-
za. Trata-se de uma nomeação que para além de 
enobrecer ao nosso compatriota, é uma honra 
para o país e, por isso, saberá valorizar e preservar 
esta conquista.

Bernardo Mariano vai substituir Patrick Carey 
como chefe de Tecnologias da Informação na 
ONU e secretário-geral-adjunto para Tecnologias 
da Informação, passando assim a ser responsável 
pela gestão de recursos, padrões, segurança, ar-
quitectura ou políticas relacionadas com as Tec-
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nologias de informação e Comunicação (TIC) 
dentro da organização, conforme destaca a nota.

Com 28 anos de experiência dentro do siste-
ma das Nações Unidas, Bernardo Mariano deixa 
assim o cargo de director de Informática e do De-
partamento de Saúde Digital e Inovação na Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), que exercia 
até à altura da sua promoção.

Importa referir ainda que, a nomeação deste 
moçambicano vem despertar ao país sobre a 
necessidade de ter que se reforçar o investimen-
to na formação do capital humano, o recurso 
essencial para o desenvolvimento. O mundo 
globalizado e concorrencial do século XXI, rep-
resentado por grandes avanços tecnológicos, 
exige que as organizações desenvolvam estra-
tégias contínuas de actualização das suas com-
petências1 a nível organizacional e individual e 
internalizem na sua cultura a gestão da informa-
ção e do conhecimento, para que dessa forma 
consigam alcançar a vantagem competitiva2 e 
garantir a seu espaço no mercado.


