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DESTAQUE

Guiliche desdramatiza ruídos 
sobre tropas ruandesas

O envio de tropas e apoios mili-
tares para combater o terrorismo 
em Cabo Delgado, não pode ser 
minado pelos ruídos que se insta-
laram em alguns sectores, após 
a chegada, em Moçambique, do 
primeiro contingente de mil sol-
dados ruandeses, antes do posic-
ionamento no teatro operacional 
Norte da força em estado de alerta 
da Comunidade de Desenvolvim-
ento da África Austral (SADC), que 
deverá enviar, nos próximos dias, 
três mil homens ao país. Mas ainda 
há muito por acontecer, pois o Con-
selho de Ministros, em Bruxelas, 
decidiu também a favor do apoio 
militar da União Europeia, onde 
o Governo português orgulha-se 
de ter tido um papel fundamental 
nesta decisão. É sobre esta temáti-
ca voltada à situação de segurança 
em Cabo Delgado e muitos outros 
assuntos de interesse nacional 
que o analista político e Professor 
Pedro Guiliche, se debruça na en-
trevista que se segue, onde chega 
a dizer que “a cooperação interna-
cional é regra de ouro para o com-
bate ao crime transnacional e o 
terrorismo em particular como um 
fenómeno global, e neste contexto 
das cimeiras que, nos últimos tem-
pos, tiveram lugar, não me parece 
ter sido acordado que os apoios 
bilaterais fossem vedados e que 
deveriam seguir uma sequência 
de precedência que, primeiro, de-
veríamos ter apoio multilateral e, 
depois, de natureza bilateral. Fora 
disso, acrescenta, “é uma questão 
de soberania dos Estados que, 
no seu livre arbítrio, podem op-
tar pelas alianças estratégicas, no 
exercício da sua política externa 
e, por isso mesmo, à margem de 
limites das opções entre o multi 
ou bilateralismo é feito na base da 
racionalidade política daquilo que 
melhor representa a defesa do seu 
interesse nacional”.

terroristas que, segundo dados oficiais, 
deve ter criado pouco mais de 700 mil 
deslocados, que desafiam ao Governo 
a encontrar saídas internas e apoios 
internacionais para fazer face a esta di-
mensão do problema, fora os recursos 
necessários para a componente mili-
tar. Isso faz certamente o País regredir 
imensamente.

JP: Que possíveis soluções pode-
riam ser tomadas para combater o 
problema?

PG: Muito honestamente, penso 
que há várias medidas de prudência e 
antecipação que estão a ser tomadas 
pelo governo de Moçambique. Não 
fosse o caso, acreditem, estaríamos em 
situação pior que a que nos encontra-
mos hoje. Espero que esses esforços 
concorram para a nossa maior e melhor 
capacidade de controlar, limitar e com-
bater o fenómeno. Com isso, pretendo 
dizer que se o Governo não estivesse a 
tomar as devidas medidas, os terroristas 
teriam feito muito mais avanços. Por 
isso, aqui aproveito saudar ao Chefe de 
Estado, Filipe Nyusi, na sua qualidade de 
Comandante-Chefe das Forcas Arma-
das de Defesa de Moçambique, pela di-
recção que está a dar ao processo num 
momento muito conturbado em que 
o país se encontra. Veja que nos últimos 
30 anos, não ouvimos falar de investi-
mento nas nossas Forças de Defesa e 
Segurança (FDS), por várias razões que 
não teríamos tempo de aqui elencar. O 
que é certo, é que, hibernamos. Nestes 
últimos anos, este assunto está a ser 
tomado a sério com realce para quatro 
dimensões de intervenção: especializar, 

MIGUEL MUNGUAMBE                                  
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Doutorado em Ciência Política, Pedro 
Guiliche que, concedeu esta entrevista 
ao PÚBLICO, é Professor universitário 
e Consultor na área de Governação e 
Políticas Públicas, com interesse em 
assuntos ligados à cooperação interna-
cional para o desenvolvimento e suas 
implicações na esfera da governação 
doméstica. Na sua oratória que serviu 
de base para a reflexão sobre vários as-
suntos que preocupam o país, o entrev-
istado foi mais profundo na questão de 
envio de tropas estrangeiras ao país em 
apoio às Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) na luta contra o terrorismo em 
Cabo Delgado.

Considera que, o destacamento de 
tropas estrangeiras, como é o caso da 
chegada ao país de mil soldados das 
Forças de Defesa do Ruanda (RDF) e da 
Polícia Nacional do Ruanda (RNP) é um 
acto de solidariedade africana na luta 
contra o terrorismo e insegurança. Por 
isso, elogia a chegada de tropas ruan-
desas em Cabo Delgado, a pedido do 
Governo de Moçambique, como um 
acto forte e concreto de solidariedade 
africana para apoiar um outro Estado-
membro na luta contra o terrorismo e a 
insegurança.

O entrevistado considera ainda que 

munidade Europeia (CE) decidiram 
instituir mecanismos de cooperação 
intergovernamental entre si, de modo 
a fortalecer o sistema de segurança, 
reduzindo a probabilidade de ataques 
e encurtando o tempo de reacção ou 
resposta aos ataques terroristas. Foi aí 
que os então Estados-membros da 
Comunidade Europeia criaram um pro-
grama regional de combate ao terror-
ismo com o desenvolvimento de uma 
política contra-terrorista em dois níveis: 
o legal e o operacional.

Ainda assim, veja que a Europa ai-
nda se confronta com este fenómeno, 
embora com muito mais recursos do 
que nós. O exemplo disso é a França, 
Alemanha, Reino Unido e Bélgica. Isto 
significa, a meu ver, que devemos buscar 
experiências ao nível internacional, mas 
é igualmente imperativo assumirmos 
que o combate e extermínio deste mal 
poderá levar o seu tempo. Contudo, a 
nossa determinação, como sociedade, 
como pátria e como nação, deve ser de 
conjugar esforços, definindo o terroris-
mo como o nosso inimigo comum e um 
perigo à existência do nosso próprio país. 

Como País, os recursos que deviam 
estar a ser canalizados para o desen-
volvimento, através do financiamento 
de áreas sociais como educação, saúde, 
infra-estruturas de estradas e pontes, 
entre outras, estão a ser canalizados 
para restauração da normalidade e 
ordem pública, sem falar dos efeitos 
catastróficos da Covid-19 que levou o 
executivo a rever em baixo a perspec-
tiva de crescimento macroeconómico. 

Esta situação torna-se mais grave ai-
nda quando reparamos para o drama 
humanitário decorrente da acção dos 

o destacamento das forças ruandesas 
foi baseado nas boas relações bilater-
ais entre Moçambique e o Ruanda, e 
representa a materialização do pedido 
do Estado moçambicano que solicitou 
na região e no mundo apoio na luta 
contra o terrorismo que dilacera vidas 
e destrói património público e privado 
em Cabo Delgado. As respostas segun-
do Guiliche, vão acontecendo numa 
perspectiva gradual que tem a ver com 
a disponibilidade de cada Estado solic-
itado, porque o nível de organização 
dos países não é certamente o mesmo. 
Segue a entrevista:

Jornal Público (JP): Como é que 
analisa a situação de ataques ter-
roristas em Cabo Delgado?

Pedro Guiliche (PG): Estamos com 
esta situação desde o ano de 2017 e já 
lá se vão quatro anos. Considero que é 
muito tempo se avaliarmos pelo sofri-
mento dos nossos compatriotas que 
residem em alguns distritos da zona 
norte da província de Cabo Delgado. 
Estes tinham lá as suas vidas estabe-
lecidas, com destaque para Mocímboa 
da Praia, Palma, Macomia, Quissanga 
e Muidumbe. Mas para melhor en-
quadrarmos este fenómeno, entendo 
ser importante olhar para o mundo 
fora e compreender as nuances de sua 
abordagem. Por exemplo, ao nível da 
Europa, de onde estamos a receber 
apoio, os primórdios do sistema con-
traterrorista remontam desde 1970. 
Foi a partir dessa altura, em reação 
aos crescentes ataques de grupos 
extremistas do Oriente Médio, que 
os Estados-membros da então Co-

Em entrevista ao Jornal Público treinar/capacitar, modernizar e equipar 
a tropa. Temos hoje mais meios nos 
quatro ramos do Exército nacional, 
com destaque para meios aéreos, de 
marinha de guerra, tanques e uma 
agenda mais propriamente orientada 
para a inteligência. Combinado a isso, 
temos a ADIN que, a meu ver, tem a 
missão de complementar os esforços 
da componente militar para, através 
da componente social, assegurar uma 
melhor presença do Estado ao nível 
das comunidades na zona norte do 
País, reduzindo assim a vulnerabilidade 
dos jovens e seu aliciamento para o ter-
rorismo.

Existe hoje uma maior abertura para 
dialogar com a sociedade civil sobre as 
saídas para o problema de Cabo Del-
gado, na dimensão de riscos de abuso 
de violação de direitos humanos e é 
daí que decorre a iniciativa do estabe-
lecimento de uma plataforma tripar-
tida (Governo, Sociedade Civil e Sector 
Privado) de diálogo sobre segurança e 
direitos humanos, que conta com a pre-
sença do Ministério da Defesa Nacional 
(MDN) e Ministério da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos. Esta plata-
forma concorre para mitigar os efeitos 
do extremismo violento na medida 
que, por um lado, permite com que as 
comunidades participem da agenda 
de desenvolvimento e se beneficiem 
do mesmo, como uma dimensão im-
portante de direitos humanos. 

Desta forma, acredito ser possível 
reduzir quaisquer possibilidades de 
adesão e acarinhamento das comu-
nidades ao extremismo. Com o desen-
volvimento, porque dele se beneficiam 
as comunidades, os níveis de confiança 
em relação ao Estado, aos represent-
antes do Estado cresce proporciona-
lmente. Entendo aqui que é preciso 
reafirmar a presença do Estado na vida 
da comunidade para que estas sintam-
se parte da agenda e do projecto de 
desenvolvimento nacional. 

Por tudo isto, considerando rele-
vantes estas diferentes iniciativas, penso 
que o grande desafio agora é a sua 
operacionalização e ajustamentos às 
novas demandas, em contexto de crise.

JP: Qual é a sua opinião em relação 
à intervenção de tropas estrangeiras 
no combate contra o terrorismo em 
Cabo Delgado?

PG: No meu entender, a chegada 
de tropas estrangeiras representa um 
marco importante que já era necessária 
e representa ainda a materialização do 
pedido do Estado moçambicano que 
solicitou apoio na região e no mundo, 
no contexto da luta contra o terrorismo 
que dilacera vidas em Cabo Delgado. 
As respostas aos pedidos lançados pelo 
Estado moçambicano vão acontecendo 
numa perspectiva gradual que tem a ver 
com a disponibilidade de cada Estado 
solicitado, porque o nível de organização 
dos países não é o mesmo. Então, eu 
entendo que, no contexto das cimeiras 
que, nos últimos tempos, tiveram lugar, 
nunca foi acordado que os apoios bilat-
erais fossem vedados e que deveriam 
seguir um termo de precedência 

que, primeiro, deveríamos ter apoio 
multilateral e, depois, de natureza 

bilateral. Pelo contrário, os apoios bilat-
erais sempre estiveram na mesa das 
prioridades do Estado moçambicano. 
Tivemos agora apoio militar do Ruanda. 
Estados Unidos da América e Portugal 
já apoiaram nas nossas forças de defesa 
no campo de formação e agora vamos 
receber apoios da União Europeia e da 
SADC.

JP: Mas a chegada de tropas ru-
andesas, antes do posicionamento 
no teatro operacional Norte da força 
em estado de alerta da Comunidade 
de Desenvolvimento da África Aus-
tral (SADC), parece que não agradou 
o Executivo sul-africano que, pela 
voz da respectiva ministra da Defesa, 
Nosiviwe Mapisa-Nqakula, revelou à 
televisão daquele país, SABC, que 
não foi acordado com os Chefes de 
Estado da região que o apoio do país 
liderado por Paul Kagame chegasse 
antes do apoio regional. Como é que 
analisa este pronunciamento?

PG: Aqui parece haver diferentes 
maneiras de olhar para o assunto. 
Tenho acompanhado este assunto, 
como muitos outros moçambicanos, 
mas não me parece haver (salvo mel-
hor opinião) acordo para a ordem de 
chegada dos apoios. Pelo contrário, 
ficou sempre assente que a coopera-
ção multilateral devia ser combinada 
com a bilateral. Moçambique nunca 
escondeu que estava a encetar vários 
contactos nesse sentido. É assim que 
já estão no território moçambicano, 
antes da chegada das forças da SADC, 
os americanos, os portugueses, entre 
outros. Já está a caminho uma missão 
da União Europeia, que vem cooperar 
na componente de formação. É pre-
ciso dizer que Moçambique precisa de 
multiplicar estrategicamente os seus 
aliados no combate ao terrorismo, 
que é um fenómeno extremamente 
complexo.

Entendo a força de vontade da Africa 
de Sul e a sua eventual expectativa de 
algum protagonismo, dada a sua per-
tinência económica e militar, mas tam-
bém vejo alguma falta de traquejo 
político na forma com que Mapisa-Nqa-
kula tratou o assunto. Ela não foi feliz, pelo 
menos sob ponto de vista diplomático 
e de respeito pelas opções resultantes 
do exercício de soberania dos Estados. 
Moçambique está  de portas abertas, 
como referiu o Ministro Jaime Neto. 
Moçambique tem vindo a mostrar que 
quer cooperar com todos os países que 
se mostrarem dispostos a apoio dentro 
do quadro jurídico Nacional e interna-
cional. A SADC está, certamente, nas 
prioridades neste quesito da cooperação 
militar para combater o terrorismo. 

JP: Sabe-se também que a União 
Europeia aprovou, semana passada 
o envio de militares para a formação 
das FDS envolvidas no combate ao 
terrorismo em Cabo Delgado. O que 
significa este gesto?

PG: Pois, como me referi na questão 

anterior, isto significa que tudo deve 
ser feito segundo às solicitações de 
Moçambique. Agora, o desafio é a sua 
gestão coerente e estratégica, para não 
entrarmos no marasmo de uma salada 
de ajudas que mais complica do que 
nos ajuda, como está a acontecer na 
região do Sahel, na República Centro-
Africana, República Democrática do 
Congo, entre outros.

JP: Será que Moçambique pre-
cisaria de reportar a SADC todos 
os apoios que, no contexto da luta 
contra o terrorismo, tem conseguido 
pelo mundo fora?

PG: Penso que dada a complexidade 
do assunto, de uma ou de outra forma 
os apoios serão sempre comunicados 
aos órgãos competentes ao nível na-
cional, regional e internacional. Nunca 
houve equívocos quanto a isso. Porém, 
é preciso dizer que ao nível regional e 
internacional, Moçambique não tem a 
obrigação de dar os detalhes da ajuda, 
menos ainda a extensão da ajuda mili-
tar. Penso que se trata de uma questão 
soberana. Contudo, devemos ter muita 
serenidade na análise destas questões 
para a pretendida relevância da nossa 
contribuição, porque dentre as várias 
medidas que podem ser adoptadas 
pelo Estado para lutar contra o terror-
ismo este pode accionar as normas in-
ternacionais, tais como: o Protocolo da 
Convenção da União Africana sobre a 
Prevenção e o Combate ao Terrorismo; 
o Protocolo da SADC sobre a Coop-
eração nas Áreas Política e de Segu-
rança; a Convenção Internacional para 
a Repressão de Atentados Terroristas à 
Bomba e; os acordos bilaterais. 

Por isso mesmo, acredito que a 
questão de como se faz a comunicação 
deste tipo de assunto esteja acautelada, 
com as salvaguardas acima elencadas. 

JP: Será que ao Presidente da 
República, Filipe Nyusi, competia-lhe 
informar à Assembleia da República 
sobre a vinda de tropas ruandesas, 
como se alude em alguns sectores 
de opinião? 

PG: O Presidente tem o dever con-
stitucional de respeitar a Constituição 
da República, e fazer respeitar as leis e 
isso tem sido observado. Agora, nesta 
questão particular, levantou-se um 
legítimo debate público assente no 
instituto da democracia, que foi uma 
discussão normativa. Até entendo a 
razoabilidade do argumento, só que o 
que temos em Cabo Delgado é defini-
do como crime de desordem e tranqui-
lidade pública, e não conflito armado 
classicamente definido.  Repare que um 
elemento fundamental de noção de 
conflito armado é a existência de “Par-
tes” no conflito. As partes em um con-
flito armado internacional são dois ou 
mais Estados (ou Estados e movimen-
tos de libertação nacional), enquanto 
nos conflitos armados não internacio-
nais as partes podem ser Estados ou 
grupos armados, como por exemplo 
forças rebeldes, ou apenas grupos ar-
mados. Em Moçambique, tivemos a 
guerra dos 16 anos, que foi um conflito 
armado. Tanto num como noutro caso, 
as partes em conflito têm uma forma-
ção de tipo militar com certo grau de 
organização e estruturas de comando, 
nos termos do Direito Internacional Hu-
manitário, como previsto na convenção 

de Genebra.
Ora, não se tratando de guerra como 

acima tento colocar, porque não temos 
guerra declarada, importa recordar que 
o terrorismo é considerado um crime 
punível, nos termos da Lei n.º 5/ 2018, 
de 2 de Agosto. Por isso, sendo, o ter-
rorismo um crime, pela sua natureza 
podem ser tomadas várias medidas 
estratégicas combinadas para fazer face 
ao fenómeno.

Quando olhamos para a nossa Con-
stituição da República não encontra-
mos essa obrigatoriedade. Leia bem os 
editoriais que escreveram sobre isto a 
ver se indicam o dispositivo legal alega-
damente violado. Provavelmente, seria 
a lei 12/2019 que traduz a política de de-
fesa e segurança, mas aí também não 
existe esta previsão legal. Mas, como 
disse, enquadro o debate no âmbito do 
necessário debate publico, próprio de 
uma sociedade democrática e aberta. 

Considero que a informação pro-
vinda de entidades competentes é 
sempre necessária, fazendo fé que ao 
nível nacional, órgãos como o Conselho 
de Segurança estejam informados do 
assunto. Mas, como sociedade, pre-
cisamos entender melhor a natureza 
da ajuda militar: como elas se desdo-
bra, quais são as caraterísticas da ajuda 
militar? O que implica esta ajuda para o 
País a curto, médio e longo prazos, entre 
outros aspectos. E quanto à isto, acredi-
to que órgãos competentes do Estado 
poderão se pronunciar sempre que tal 
se mostrar necessário.

Por isso, dada a separação e interde-
pendência dos poderes, em nome de 
um interesse supremo que é a paz e 
estabilidades nacionais, e tendo a As-
sembleia da República uma Comissão 

especializada que lida com a defesa, 
podia aprofundar o assunto, solicitando 
para o efeito o Ministro da Defesa para 
esclarecimentos. Todavia, precisamos ter 
sempre em mente que temos e teremos 
mais situações de jogo de cintura, entre o 
jurídico e a gestão de emergências. 

JP: Não considera haver aqui ten-
tativa de ingerência por parte da 
África do Sul, ou mesmo criar con-
flitos de Moçambique com outros 
países e parceiros?

PG: Não me parece que seja esse o 
interesse da África do Sul. Um conflito 
em Moçambique cria sérios problemas 
aos interesses estratégicos sul-africanos. 
O terrorismo é um fenómeno novo 
aqui entre nós e o nosso sistema de 
segurança não está ainda estabelecido 
como região. Estamos todos de cabeça 
quente e nalgumas situações podemos 
ser traídos pela nossa própria limitação 
de compreender o fenómeno na sua 
forma mais holística. Estes ruídos podem 
ser explicados porque muita da infor-
mação que deveríamos ter, por vezes 
não a temos em tempo útil. Muito do 
que ouvimos, muitas vezes, são especu-
lações. Em todo caso, penso que o mais 
importante é a comunicação atempada, 
mesmo sem nunca entrar obviamente 
em questões estratégicas, para dissipar 
equívocos e mal-entendidos.

JP: Já agora, como interpreta a 
detenção em Cabo Delgado de ho-
mens ligados ao antigo chefe da 
secreta sul-africana, MacBride, por 
espionagem?

PG: Tenho poucos elementos e não 
posso e nem devo entrar em espe-
culações. Se eu especulasse, estaria a 
prestar um mau serviço à sociedade. 
Vamos aguardar que o assunto seja 
aprofundado através de investigações 
por entidades competentes e assim 
que tivermos dados, poderemos avaliar 
o assunto com mais rigor.

JP: Que solução para as incursões 
armadas na zona centro?

PG: O que se vive na zona centro do 
país, do ponto de vista de segurança, 
é uma preocupação extremamente 
grande, mas a Renamo tem uma pa-
lavra a dizer, na medida que a Junta 
Militar é um fragmento daquele partido 
que, no contexto das desinteligências e 
desentendimentos internos, têm re-
percussões na ordem e tranquilidade 
públicas. Não podemos, contudo, olvi-
dar a parceria estratégica do Senhor Os-
sufo Momade, que na sua condição de 
líder do partido tem colaborado para o 
sucesso do DDR. Como sociedade de-
vemos continuar a trabalhar para influ-
enciar positivamente o bom desfecho 
deste processo, através da sua adesão 
pelo Senhor Mariano Nhongo e seus 
homens.

JP: Até que ponto a recusa de al-
guns integrantes da Junta Militar da 
Renamo em aderir ao processo de 

Cont. Pag 05

- E diz que, no contexto das cimeiras que, nos últimos tempos, tiveram lugar, nunca foi acordado que os apoios bilaterais 
fossem vedados e que deveriam seguir uma sequência de precedência que, primeiro, deveríamos ter apoio multilateral e, 
depois, de natureza bilateral.  

Professor Pedro Guilichi em entreviats ao Público

O envio de tropas e apoios militares não pode ser minados pelos ruídos
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PR pede profissionalismo

chegado a esta etapa importante para 
as vossas vidas pessoas e profissionais, a 
nossa política penitenciária estabelece 
que a filosofia do sistema penitenciário 
se orienta pelo princípio do estado de 
direito democrático e se orienta pelas 
normas internacionais reconhecidas no 
país, tendo a reabilitação e reinserção 
social do condenado como princípio, 
como principal propósito e voçês 

próprios juraram nisso”, refereriu o PR 
dirigindo-se aos guardas penitenciários.

O estadista frisou que estes servi-
dores públicos que ora terminaram o 
curso de guarda penitenciário, jogam 
um papel fundamental na implemen-
tação dos instrumentos nacionais e 
internacionais assumidos pelo Estado, 
no âmbito dos Direitos Humanos e 
Justiça Social.

referiu que o Guarda Penitenciário 
deve ser veículo educador, com capa-
cidade de reconhecer e desenvolver 
as qualidades humanos dos detentos, 
o que vai permitir a sua colaboração 
para o renascimento de uma pessoa 
social que irá ajudar nos esforços colec-
tivos para o desenvolvimento do país 
de uma forma sã.

Com o encerramento deste curso  
que referimos, o  Serviço Nacional 
Penitenciário acaba de aumentar a 
sua capacidade de defesa, segurança e 
protecção da sociedade com a gradu-
ação de novos guardas penitenciários 
e agentes da força de intervenção 
contra a violência declarada nos esta-
belecimentos penitenciários.

Espera-se que os agentes ora grad-
uados venham a reforçar a unidade 
especial de intervenção na reposição 
da ordem nos estabelecimentos 
penitenciários, na defesa do interesse 
público e na reeducação e reinserção 
social do recluso. 

No que se refere à pandemia da CO-
VID – 19, o PR congratulou aos finalistas, 
pela sua capacidade de seguir as regras 
de prevenção da pandemia de Covid-19, 
pois durante a sua estadia naquele esta-
belecimento de ensino, nenhum instru-
endo foi infectado pelo vírus.

Além dos próprios instruendos pela 
disciplina, saudou  a direcção do Minis-
tério da Justiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos; do Serviço Nacional Peni-
tenciário, assim como da Escola Prática 
Penitenciária de Lhembe, pela sua capa-
cidade de gestão de processos que tor-
naram possível a formação dos cerca de 
mil membros da Guardas Penitenciários 
que hoje encerraram o seu curso. 

“Para o sucesso desta missão como 
Nação é imprescindível que haja 
melhorias nas formas de articulação 
e colaboração entre as instituições 
do Estado, a Comissão Nacional dos 
Direitos Humanos e as organizações 
da sociedade civil, bem como os par-
ceiros de desenvolvimento”, anotou o 
comandante – chefe.

Ainda na mesma ocasião, Nyusi 

O Presidente da República, Filipe 
Nyusi, durante o recente encer-
ramento do XVII curso de guar-
da penitenciário, no distrito da 
Moamba, província de Maputo, 
pediu profissionalismo aos guar-
das penitenciários de modo  que, 
através da melhor prestação de 
serviços que contribuam  na re-
abilitação do recluso visando a 
sua reinserção social, após o cum-
primento da pena.

Aos guardas penitenciários

DANIEL MAPOSSE                                       
Email: dcmaposse@gmail.com

O Chefe de Estado Moçambicano 
que orientou a cerimónia de encerra-
mento do XVII Curso da Guarda Peni-
tenciária, na Escola Prática Penitenciária 
de Lhembe, no distrito de Moamba, 
província de Maputo, na sua qualidade  
de comandante – chefe das Forças de 
Defesa e Segurança, o estadista exortou 
aos finalistas a pautarem por uma inter-
venção humanista, virada para a reabili-
tação de detentos, de modo a permitir 
uma socialização favorável depois do 
cumprimento da sua pena.

“Mais uma vez colocamos ao serviço 
do País, servidores públicos dotados de 
competências específicas e multidisci-
plinares do ambido de tratamento de 
pesoas privadas de liberdade, a aposta 
na formação e constante capacitação 
da guarda penitenciária faz parte da 
política do governo que materializa a 
visão geral, segundoa qual, o investi-
mento no capital humano é melhor ac-
tivo para a sustentabilidade do projecto 
colectivo de desenvolver moçambique, 
por isso em nome de todos os moçam-
bicanos, felicito as fivalistas por ter 

Filipe Nyusi pede profissionalismo aos guardas peniteciários

Paul kagame com seus militares

“Caso Satar” na Comissão de Petições 

requeremos ao Conselho Municipal 
da Matola a renovação do DUAT e 
emita a respectiva certidão incluindo a 
licença de construção das bombas, de 
loja de conveniência e do restaurante, 
mas até hoje não obtivemos resposta”, 
disse Samsudine Satar.

Ainda em 2018, o queixoso relata 
que o antigo Vereador de Obras e Infra-
estruturas Municipais emitiu um pa-
recer favorável à renovação do DUAT 
e emissão das licenças de construção. 
Acrescenta que na sequência desse 

parecer, a vereação do Planeamento 
Territorial e Urbanização viria a emitir 
um despacho que autoriza(va) ao em-
presário a ocupar apenas um talhão 
com referências C/ON21778 alegada-
mente para não obstruir o curso de 
água. Diz que ficou também autor-
izado a afastar seis metros do leito do 
escoamento do riacho como forma de 
salvaguardar o reinvestimento da vala 
e a respectiva manutenção.

Entretanto, em Fevereiro de 2019, 
conta que recebe um outro despacho 
da Vereação do Planeamento Territo-
rial e Urbanização a comunicar que 
“o pedido de renovação de licença de 
construção” estava condicionado à 
submissão de um parecer técnico pela 
Empresa Municipal de Águas e Sanea-
mento e da Vereação de Obras e Infra-
estruturas Municipais (EMAS).

De seguida, o Conselho Munici-
pal foi aconselhado por EMAS a não 
renovar o DUAT e emitir a certidão e 
licenças de construção em virtude dos 
talhões serem atravessados por um 
curso de água e que, a ser implantado 
o posto de abastecimento de com-
bustível naquela zona, poderia consti-
tuir um atentado ao meio ambiente e 
à saúde pública.

Com a data de 22 de Julho de 
2020, o parecer da EMAS esclarece ai-

”A pretensão de construção de 
um posto de abastecimento de 
combustível no talhão n°1478, da 
parcela 803, atravessado por uma 
bacia de água, junto às instalações 
da antiga Coca-Cola, na Macha-
va, Município da Matola, está a 
alimentar equívocos, porque a 
Empresa Municipal de Águas e 
Saneamento (EMAS) recomendou 
a edilidade a rejeitar o pedido ale-
gadamente devido aos impactos 
negativos irreversíveis ao ambi-
ente como poluição e/ou contami-
nação da água superficial e subter-
rânea, bem como, a contaminação 
do solo e o risco à saúde humana. 
Neste momento, o assunto, em 
forma de queixa, foi submetido 
pelo cidadão Samsudine Abdul 
Satar à Assembleia Municipal da 
Matola, onde através da Comissão 
de Petição e queixas, foi ouvido o 
queixoso, deslocou-se com ele até 
ao talhão e esta semana, irá ouvir 
o vereador do pelouro de Planea-
mento Territorial e Urbanização, 
o director de Obras e Infra-estru-
turas Municipais e o Presidente 
do Conselho de Administração da 
Empresa Municipal de Águas e Sa-
neamento.

Rezam os factos que o talhão em 
causa, propriedade de Agige Abdala 
está na avenida Josina Machel, cujo tí-
tulo de uso e aproveitamento de terra 
(DUAT) foi adquirido entre finais de 
2012 e princípios de 2013. O mesmo é 
atravessado por um riacho, classificado 
como “bacia de amortecimento”, na 
qual, converge toda água precipitada 
e escoada dos bairros Infulene “A” e “D”, 
Patrice Lumumba, Machava sede, São 
Damão, Singatela e Bunhiça, numa 
área drenante de cerca de 17,2 km2.

Entretanto, Samsudine Satar pro-
curou semana finda o jornal Público 
para reclamar a morosidade na tra-
mitação do expediente submetido 
em 2018. Negou também que esteja 
a “forçar” o Município da Matola a au-
torizar a construção das bombas de 
combustível no riacho alegadamente 
porque o talhão lhe pertence e está 
registado na Conservatória do Registo 
Predial.

“O que acontece, é que, em 2018, 

-“Pela visita efectuada ao talhão, juntamente com o dono, ficou claro que, não se pode construir bombas de combustível no local”, comentário de Cremildo Mondlane, Presidente da Comissão de 
Petições e Queixas na Assembleia Municipal da Matola

nda que esta bacia, serve de amortec-
imento das águas que vem dos bairros 
acima referenciados e serve ainda de 
protecção da estrada, bem como, do 
aqueduto ali existente.

A EMAS refere ainda que a autoriza-
ção das obras, colocaria também em 
risco a avenida Josina Machel, que é 
uma entrada nacional e sob tutela da 
Administração Nacional de Estradas 
que o decreto n.109/2014, de 31 de 
Dezembro sobre execução de obras 
e ocupação das zonas de protecção 
total ou parcial das estradas determina 
que: “a actividade de colocação de 
mastros, cabos, condutas, postes, pos-
tos de abastecimento de combustível, 
contentores, barracas, outros edifícios 
e objectos nas zonas de protecção par-
cial ou total de estradas, deve ser feita 
mediante autorização das autoridades 
compete tentes”.

Entretanto, Samsudine Satar diz 
não concordar e sem qualquer valor 
jurídico o parecer da EMAS porque já 
havia um outro emitido pelo antigo 
Vereador de Obras e Infra-estruturas 
Municipais. Alega também que a em-
presa municipal de águas e sanea-
mento não tem competências para 
emitir parecer, mas somente ter con-
hecimento. Refere ainda que em 2020, 
a direcção provincial de Desenvolvim-
ento Territorial e Ambiente emitiu uma 
declaração que substituía temporari-
amente a licença ambiental favorável.

No entanto, o Município da Matola, 
através da EMAS rejeita o estudo de 
impacto ambiental, pelo facto de, o 
local que se pretende implantar as 
bombas de combustível, “ser uma área 
inscrita no Plano de Estrutura Urbana 
da Matola como uma zona de conser-
vação livre do curso de água e de pro-
tecção total ou parcial, contrariamente 
ao relatório do estudo ambiental sim-
plificado submetido ao Município da 
Matola por Agige Abdala”.

Sustenta ainda que, a lei de águas, 
no seu artigo 68, ponto 1 da lei 16/91 
diz que “ os titulares do direito do uso 
e aproveitamento de talhões, banha-
dos por correntes de água contínua ou 

descontínua, não poderão embaraçar 
o livre curso de água e são obrigados 
a remover os obstáculos que se lhes 
oponham quando tiverem origem 
nos seus talhões, salvo trabalho de 
alteração no regime de água, das per-
das, devido à lícita aplicação”.

“Ora, o projecto ora apresentado, 
altera a largura e a disposição do leito 
com todas as consequências que dai 
podem advir. Exemplo: inundações 
locais e a montante”, refere o Conselho 
Municipal da Matola.

CASO EM QUEIXA 

Contactado pela reportagem do 
Jornal Público, Cremildo Mondlane, 
Presidente da Comissão de Petições e 
Queixas na Assembleia Municipal da 
Matola confirmou a recepção da petição 
submetida por Samsudine Satar.

“A queixa está a seguir seus trâmites, 
consubstanciados, por analisar o docu-
mento, ouvir o queixoso, visitar o local, 
ouvir as partes e por fim, elaborar um 
relatório. Até ao momento, já ouvimos 
em sede da comissão o senhor Sam-
sudine Satar, com quem, depois visita-
mos o talho em causa. Na próxima 
semana iremos ouvir o Vereador do 
Planeamento Territorial e Urbanização, 
o director de Obras e Infra-estruturas 
Municipais e o Presidente do Conselho 
de Administração da Empresa Mu-
nicipal de Águas e Saneamento. Para 
dizer que, estamos a trabalho para re-
sponder a preocupação do Munícipe”, 
disse Cremildo Mondlane. No entanto, 
observou que durante a visita ao local, 
os membros da comissão, que integra 
representantes dos partidos Frelimo, 
Renamo e MDM, questionaram ao 
queixoso, como é que pensa em 
construir bombas naquele local. “Mas 
vamos esperar até à conclusão do 
trabalho. O que posso dizer, como ci-
dadão, é que não há condições para 
se construir bombas de combustível 
naquele local porque o talhão é 
atravessado por um riacho no meio”, 
observou o Presidente da Comissão 
de Petições e Queixas. 

Samsudine Addul Satar

Talhão que se pretende construir bombas de combustível

Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR) constitui perda 
de benefícios?

PG: Eles, naturalmente, estão a perder 
muitos benefícios. Para eles, a convivên-
cia social, depois de muito tempo nas 
matas, num ambiente isolado, faria 
muita diferença, fora outros benefícios 
que o Governo oferece aos aderentes 
do processo. Por isso, o apelo que tem 
sido feito, é que eles se juntem a esta 
iniciativa do Governo, acordado com a 
Renamo, através do seu falecido líder, 
Afonso Dhlakama. Agora, o desafio do 
actual líder da Renamo, Ossufo Momade, 
como parceiro estratégico para a paz em 
Moçambique, é justamente viabilizar a 
implementação do DDR, conscienciali-
zando os seus homens da importância e 
dos benefícios deste processo. 

JP: Como analisa a última comu-
nicação do Chefe de Estado sobre o 
estágio da calamidade pública, de-
cretada no contexto da contenção 
do alastramento da Covid-19 que já 
transitou para o nível 4?

PG: Penso que a comunicação do 
Chefe de Estado é oportuna, porque 
procura actualizar as medidas de com-
bate à doença numa perspectiva de 

reforçá-las, o que significa que estamos 
a um degrau do nível 5, que é mesmo 
para se fazer o Lock Down. A nossa 
economia não está em condições de 
suportar isso. Mesmo com este nível 
de aperto que registamos a partir de 
sábado, com a entrada em vigor do 
novo decreto de actualização das me-
didas de prevenção, no contexto da 
calamidade pública, há-de perceber 
que a medida há-de se fazer ressentir 
de forma severa na nossa economia. 
Agora, o grande desafio, penso eu, 
deveria consistir na maior consciencial-

ização das pessoas e na permanente e 
renovada capacidade de reinvenção 
para uma nova realidade, imposta pelo 
contexto actual.

Importa sempre termos em conta 
que estamos a viver na Era Digital. A 
implementação das medidas anun-
ciadas deve tomar em consideração 
esta realidade. Temos que explorar o 
potencial das TICs para massificarmos 
a prestação de serviços públicos em 
todas as áreas de actividades sociais e 
econômicas, com recurso a plataformas 
digitais. Temos que acelerar as reformas 

e os desenvolvimentos necessários 
para que o sector público (admin-
istração pública), o sector privado, a 
academia, e mesmo as organizações 
da sociedade civil possam ser dotados 
de infra-estruturas de TICs, sistemas de 
informação, plataformas digitais e de 
competências digitais para que o  ac-
tual contexto da COVID-19 e mesmo 
depois, seja normal o teletrabalho, seja 
normal o ensino híbrido ou o ensino 
à distância. Este é o momento ideal de 
acelerarmos a implementação dos 
projectos e iniciativas que constam da 

Política e do Plano Estratégico e Opera-
cional da Sociedade de Informação de 
Moçambique, documentos orientado-
res aprovados pelo Governo em 2018 e 
2019 respectivamente.

Para lograrmos este objetivo temos, 
como sociedade e como Governo, que 
dedicar uma atenção especial no inves-
timento nas infra-estruturas de teleco-
municações e de acesso à Internet, nos 
processos de transformação digital e 
de modernização da prestação de ser-
viços públicos, no aumento do índice 
de cidadãos que tem acesso às TICs, 
em particular à Internet e a dispositivos 
electrónicos, e à formação, capacitação, 
e sensibilização das instituições e do 
cidadão sobre a o papel das TICs e dos 
serviços digitais neste contexto em to-
das as áreas de desenvolvimento social 
e econômico. Temos que promover o 
uso das TICs e das soluções digitais de 
forma criativa e inovadora na agricul-
tura, no turismo, na energia, nas infra-
estruturas, na educação e na saúde. Te-
mos que envolver e desafiar os jovens 
a se empenharem neste movimento 
pelo potencial que o mesmo tem de 
gerar novos e modernos postos de 
trabalho, de criação e mesmo de incu-
bação de novas empresas e de novos 
negócios, atendendo assim a uma das 
prioridades sociais do Programa Quin-
quenal do Governo.

Continuação
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Todo o mundo sabe que para 
vencer obstáculos da vida e começar 
a viver normalmente, é preciso muito 
trabalho, determinação e coragem; 
componentes que, ao Presidente da 
República, Filipe Nyusi, nunca faltaram. 
Por isso, temos hoje o país que temos, 
graças ao empenho deste Presidente 
que não desiste de lutar contra os 
desafios que todo Moçambique en-
frenta. Lamentavelmente, ele enfrenta 
dissabores de alguns sectores que não 
lhe entendem quando tenta buscar 
soluções para certos problemas que o 
país enfrenta.

Ainda que instruídas, algumas pes-
soas, olham os problemas da nação 
moçambicana, de forma superficial, e 
fazem observações desajustadas ao 
que se pretende deste país. Trata-se 
de pessoas, cujas atitudes denunciam 
fraca capacidade de preparação para 
saberem separar o interesse individual 
da causa nacional. Esquecem – se de 
que a vitória só será alcançada se to-

dos estiverem unidos e a trabalharem 
em conjunto. No final, todo o sacrifí-
cio terá valido a pena, e, cremos que, 
pequenos desentendimentos serão 
esquecidos. 

Este comentário vem na esfera do 
barulho que se instalou em torno da 
chegada de tropas ruandesas para 
integrarem a linha da frente no com-
bate ao terrorismo em Cabo Delgado. 
O que mais estimulou o debate foi o 
facto de os soldados ruandeses terem 
sido os primeiros a se instalarem no 
terreno, antes do posicionamento, no 
Teatro operacional Norte, da força em 
estado de alerta da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), que deverá enviar, nos próxi-
mos dias, três mil homens ao país. Só 
que, para a infelicidade dos promo-
tores do debate, ninguém se lembrou 
de que, no contexto das cimeiras que, 
nos últimos tempos, tiveram lugar, 
em Maputo, nunca foi acordado que 
os apoios bilaterais fossem vedados e 

O Canhão

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

Fingir que tudo anda bem no 
lar, isso não dá, vai prejudicar-te 
futuramente. Vale a pena falar, do 
que viveres com o nó na boca do 
coração, desde que saibas aonde e 
a quem falares. Há casais que fingem 
que no lar tudo está-se bem, mas, na 
verdade, o nível de relacionamento 
bate mais que a fúria do Tsunami. 
Quero com isto dizer que muitos 
casais têm um relacionamento apa-
rentemente bom, de fora, e de den-
tro da casa zero, não se falam, não 
partilham a mesa, muito menos a 
cama, mas sempre juntos como se 
de irmãos se tratassem. 

Há diversas razões para que um 
casal deixe de ter um relacionamen-
to saudável, porém, simplesmente 
dizer que viver de aparência nem 

PEDRO MUFUUKULA (PhD)                         
E-mail: plavieque@gmail.com

O golpe de Estado em Portugal, ocor-
rido a 25 de Abril de 1974, o triunfo final 
da Frente de Libertação de Moçam-
bique (FRELIMO) contra o colonialismo 
português, expresso nos Acordos de 
Lusaka, celebrados a 7 de Setembro de 
1974, e o discurso libertador marcada-
mente pró-comunismo, constituíram 
factores que desarticularam o futuro 
de muitos portugueses residentes 
em território moçambicano, optando 
pelo abandono de Moçambique. A 
vontade de regressar a Portugal era 
tão intensa que mesmo com a aprova-
ção do Decreto-Lei nº 17/75, de 9 de 
Outubro (BR 45, I Série, de 09/10/1975) 
que definia as condições em que os 
estrangeiros deviam ser contratados 
para prestar serviços ao Estado, não ser-
viu para ponderar. Na fuga precipitada 
alguns preferiam vingar-se, sabotando 
unidades económicas antes de partir. 
Sucede, porém, que naquela altura 
as palavras de ordem «Unidade, Trab-
alho e Vigilância» eram levadas a sério 
e os cidadãos cumpriam com rigor e 
responsabilidade as orientações supe-
riormente dadas, pelo que os trabalha-
dores vigilantes registaram anomalias 
e accionaram o alarme, traduzido em 
denúncias contra sabotagem.

Os portugueses fugidos de Moçam-
bique e de outras colónias foram rece-
bidos em Portugal com várias desig-
nações: «deslocados do Ultramar», 
«refugiados», «desalojados», «espoliad-
os» entre outras. Tratados como estran-
hos constituíram uma associação para 
juntos reclamarem o pagamento de 

sempre é uma definição tão simples. 
Até porque, existe um motivo para 
as pessoas permanecerem juntas. 
Na maioria das vezes, considera-se 
um casamento de aparência, o re-
lacionamento conjugal que é inex-
istente. O desrespeito e a desunião, 
entre ambos, contribuem para de-
sentendimento e começa a nascer a 
vivência por aparências (fingimento).

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

Enquanto isso, no casal que vive 
de aparência, a coisa fica muito com-
plicada. Vencer o problema não é 
impossível e há sim outras soluções 

além do divórcio. Existe um motivo 
para as pessoas permanecerem jun-
tas, então o melhor a fazer é buscar a 
fundo o entendimento das mágoas 
e recomeçar a relação.

Aproximem-se às pessoas que 
mais respeitam. Se não existem es-
sas pessoas, podem recorrer à igreja, 
pois, Deus faz tudo para o bem dos 
seus filhos. Nos encontros de amigos 
da igreja de famílias, vocês podem 
receber boas orientações de como 
proceder para obter sucesso nesta 
área em que há tanto sofrimento. 
Segredo de sucesso é a união, amor, 
sentimento com outro que está a 
sofrer. As pessoas que me conhe-
cem podem testemunhar isso. Pas-
sei dessas fases, graças à paciência 
que minha esposa teve, sinal de 
amor. Hoje estamos juntos e peço 
aos caros leitores, com problemas 
similares, a seguirem este conselho. 
Dedico esta rubrica a minha prima 
que está a atravessar momentos difí-
ceis com o marido, pior agora que 
ela engordou, o marido começa a es-
tranhá-la como se não fosse aquela 
menina dos anos 80. Não fica bem 
cunhado. Mana: vá ao ginásio para 
diminuir o corpo. Tatá prima. 

que deveriam seguir uma sequência 
de precedência. Aliás, nada indica que, 
primeiro, deveríamos ter apoio multi-
lateral e, depois, de natureza bilateral.

Os promotores do debate, pa-
recendo estarem a sofrer de amnésia, 
fizeram-se de esquecido de que, para 
além da SADC, o Estado moçambi-
cano lançou pedido de apoio à escala 
internacional para o combate ao ex-
tremismo e terrorismo em Cabo Del-
gado. O que mais não sabiam os pro-
motores desse debate fútil e efémero, 
é que, um pedido de apoio internacio-
nal quando é lançado por um Estado, 
as respostas vão acontecendo numa 
perspectiva gradual que tem a ver 
com a disponibilidade de cada Estado 
solicitado, porque o nível de organiza-
ção dos países não é o mesmo. 

Por isso, valendo dos fundamentos 
acima alinhavados, podemos afirmar, 
seguramente, que o debate que se 
tentou levantar em torno deste as-
sunto é frouxo e visava basicamente 

minar o envio de mais tropas e apoios 
militares a Moçambique, numa altura 
em que o Conselho de Ministros, em 
Bruxelas, decidiu também a favor do 
apoio militar da União Europeia na 
componente de formação, para não 
falar doutro apoio que virá do bloco 
regional da SADC.

A chegada de tropas, ao país, 
acalenta esperanças porque, tal como 
temos defendido, o combate ao ter-
rorismo não se faz de forma isolada, 
mas sim colectiva, até pelo facto de se 
tratar de um fenómeno global, com 
tendência a espalhar-se por todo o 
mundo e com consequências graves 
para a segurança internacional.

É claro que já foi dito, por várias 
vezes, que as tropas ruandesas não 
vêm substituir as Forças de Defesa e 
Segurança, tanto é que o comando 
vai ser moçambicano, como tem sido 
ventilado pelas autoridades nacionais. 
Compreendemos que este assunto 
até pode representar um grande desa-
fio, mas acreditamos não haver prob-
lemas de vulto como não os vemos 
no facto de os ruandeses terem sido 

os primeiros a chegar ao solo pátrio, 
antes da Força Tarefa da Comunidade 
de Desenvolvimento da África Aus-
tral (SADC). Este aspecto é, quanto a 
nós, marginal, mas, lamentavelmente, 
capitalizado e polemizado por alguns 
de nós, em detrimento do significado 
do trabalho que os militares ruandeses 
vêm fazer em Moçambique.

O destacamento de um contin-
gente de mil soldados das Forças de 
Defesa do Ruanda (RDF) e da Polí-
cia Nacional do Ruanda (RNP) para 
Cabo Delgado é considerado pela 
União Africana como um acto de 
solidariedade africana na luta contra 
o terrorismo e insegurança. Aliás, na 
sua conta no Twitter, o presidente da 
Comissão da União Africana (CUA), 
Moussa Faki Mahamat, elogia o de-
stacamento pela República do Ru-
anda, de 1000 membros das RDF e da 
RNP para Cabo Delgado, a pedido do 
Governo de Moçambique, como um 
acto forte e concreto de solidariedade 
africana para apoiar um outro estado-
membro na luta contra o terrorismo e 
insegurança. 

EGÍDIO GUAMBE* 

A dificuldade de delimitação de fun-
ções entre os órgãos locais tornou o es-
paço local num ambiente fértil para o 
surgimento de conflitos. Em rigor dos 
termos, na governação local, não ex-
iste, neste momento, uma actividade 
administrativa programada. Algumas 
acções proactivas são dependentes da 
capacidade individual dos titulares e 
de suas equipas, o que, em muitas oca-
siões, gera tensões, sobretudo entre a 
representação do Estado e o Governo 
Provincial. 

Com a realização das eleições gerais 
de 2024, que irão igualmente incluir a 
eleição dos administradores distritais, 
fechar-se-á o ciclo da reconfiguração 
dos órgãos locais, com um mosaico 
poroso entre funções. O facto é que 
tanto o Governador, concretamente 

indemnizações pelos bens deixados 
nas antigas colónias, e pelo facto de 
Portugal ter feito uma descolonização 
desastrosa, sendo certo que algumas 
acções judiciais já foram submetidas 
aos tribunais de Lisboa e Coimbra. Da 
presidência do Conselho de Ministros 
de Portugal, foi criado o Instituto de 
Apoio ao Retorno de Nacionais (IARN), 
através do Decreto-Lei nº 169/75, de 31 
de Março, com atribuições de estudar 
as medidas necessárias à integração na 
vida nacional dos «retornados». Maria 
João Domingues Duarte (2019, pp. 
503-529) citando Rui Pena Pires (1987) 
escreve que do total de 505.078 por-
tugueses retornados 61% fugiram de 
Angola, 33% de Moçambique e 6% 
de outras colónias. (Fonte: <https://ler.
letras.up.pt/uploads/ficheiros/17439.
pdf>. Acesso em 07/07/2021).

Para travar a sabotagem, Joaquim 
Chissano, na sua qualidade de Pri-
meiro-Ministro do Governo de Tran-
sição e Victor Crespo, Alto-Comissário 
português, contraparte no Governo 
de Transição, promulgaram a 11 de Fe-
vereiro de 1975 o Decreto-Lei nº 16/75, 
de 13 de Fevereiro. O nº 1 do artigo 1 
especificava que «Sempre que as em-
presas, singulares ou colectivas, não 
funcionem em termos de contribuir, 
normalmente, para o desenvolvimen-
to económico de Moçambique e para 
satisfação dos interesses colectivos, 
ficarão sujeitas à intervenção do Gov-
erno de Transição nos termos estabe-
lecidos no presente diploma». 

O nº 3 do mesmo artigo clarificava: 
«Considera-se que ocorre a situação 
referida nos números anteriores sem-
pre que se verifique uma conduta 
quer dolosa, quer injustificada, quer 
gravemente negligente na condução 
de actividade empresarial, e, designa-
damente, quando tal conduta se revele 
através de qualquer dos seguintes ín-

sem espaço de acção, assim como 
o Secretário do Estado e, posterior-
mente, o Administrador eleito (com 
território), poderão ser um com-
bustível para uma letargia administra-
tiva e um agravamento de tensões, 
marginalizando-se assim qualquer 
prossecução do interesse público. Ex-
istem, no nosso entendimento, três 
questões funcionais que devem ser 
mobilizadas para efectiva primazia do 
interesse público ao nível local: 

i) A primeira, relativa à função de 
supervisão da soberania do Estado, 
a qual garantiria as actividades indis-
pensáveis à unicidade do Estado nos 
termos definidos pela Constituição da 
República. Neste sentido, em lugar de 
a representação do Estado estar na 
concorrência de protagonismo com o 
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chos conjuntos, como aconteceu no 
dia 5 de Dezembro de 1975, em que 
o Ministro da Agricultura e Mário Ma-
chungo, então Ministro da Indústria e 
Comércio, decidiram que José Man-
uel Martins de Carvalho, membro da 
Comissão Administrativa Geral das Em-
presas de Chá, seria substituído duran-
te as férias por Luís Filipe Gil das Neves. 
Ainda nesse despacho conjunto foram 
nomeados António Augusto Jombo 
para a comissão da Empresa Colonial 
de Chá, Limitada (Mualacala) e António 
Rocha para Alverca Agrícola, Limitada 
(BR 72, I Série, 11/12/1975). 

Em 1976 e anos seguintes o pro-
cesso de indicação de funcionários 
públicos para a salvaguarda de uni-
dades económicas continuou, como 
foi o caso da empresa singular de Luís 
Manuel de Azevedo V.E.S.J. Figueiredo, 
sita no Umbelúzi, abandonada pelo 
seu proprietário que passou à gestão 
da comissão designada para a Socie-
dade Agrícola de Algodões, Limitada, 
na sequência do despacho do Ministro 
da Agricultura de 14 de Janeiro de 1976 
(BR 6, I Série, 15/01/1976). As empresas 
Citrus Moçambique, Limitada; Casa 
Agrícola, Limitada; Machambas de 
Hermínio Alves Rodrigues; Coma Fruta, 
Limitada; Sociedade Preparadora de 
Frutas Tropicais, Limitada; Zembe Plan-
tation, Limitada e Machambas de Luís 
Niza Ribeiro, entre várias, foram abrangi-
das pelas disposições do Decreto-Lei nº 
16/75, de 13 de Fevereiro (BR 36, I Série, 
de 27/03/1976; 37, I Série, 30/03/1976).

Os exemplos do Ministério da Agri-
cultura aqui apontados não foram úni-
cos na esfera governativa de Moçam-
bique, a intervenção de membros do 
Conselho de Ministros em unidades 
económicas em situação irregular era 
constante, nos mais distintos ministé-
rios e em conformidade com a especi-
ficidade da área de actividade. Em todas 

mente, se definir em termos de hierar-
quia, a planificação local precisa de ser 
pensada em termos de coerência e de 
complementaridade. A Governação 
Provincial, para ser estimulante, do 
ponto de vista de legitimidade política 
e da abrangência espacial, deve servir 
de base de articulação dos diferentes 
planos. Obviamente, a posterior, seria 
o exercício do Conselho Autárquico, 
Distrital e Provincial, a adaptar as ex-
igências das suas assembleias para 
aprovação. A província manteria igual-
mente as funções de unidade de refer-
ência, esgotadas as interacções nas 
autarquias e nos distritos. 

iii) A terceira, relativa à função de in-
terface, que seria exercida tanto pela 
autarquia quanto pela governação 
descentralizada distrital. Em concreto, 

as circunstâncias os únicos garantes 
disponíveis eram funcionários públicos, 
muitos deles com um nível de escolari-
dade muito baixo quando comparado 
com os dias de hoje, sem experiência 
de gestão, mas que desafiavam toda a 
sua inteligência para cumprir o dever de 
missão incumbida, agindo com muita 
dedicação zelo e responsabilidade. 

Nessa altura não havia Lei da Probi-
dade Pública como temos hoje (Lei nº 
16/2012, de 14 de Agosto, BR 32, I Série, 
4º Suplemento, de 14/08/2012), que 
estabelece princípios éticos (artigo 6), 
dever de legalidade (artigo 8), dever 
de probidade pública (artigo 9), dever 
de supremacia do interesse público 
(artigo 10), dever de responsabilidade 
(artigo 12), dever de respeito pelo pat-
rimónio público (artigo 15), entre out-
ros. Também não havia Lei de combate 
contra a corrupção (Lei nº 6/2004, de 17 
de Junho, BR 24, I Série, Suplemento, de 
17/06/2004) que tem como objecto o 
«reforço do quadro legal vigente para 
o combate aos crimes de corrupção e 
participação económica». Nessa época 
e para este tipo de casos o instrumento 
legal mais relevante era o Código Pe-
nal, aprovado pelo Decreto de 16 de 
Setembro de 1886, então em vigor 
(vide, em caso de necessidade, a Lei nº 
24/2019, de 24 de Dezembro, Lei de 
Revisão do Código Penal, BR 248, I Série, 
de 24/12/2019).

É motivo para dizer que se as 
comissões administrativas fossem cria-
das nos dias de hoje – em que impera 
o «vale tudo» e menos ética e moral 
– seria oportunidade para afastar o in-
teresse colectivo, enveredar em esque-
mas para a prática de ilicitudes de vária 
natureza, como saque, adulteração de 
relatório de contas, furto de património 
alheio e outras indignidades que actu-
almente forçam o a sua presença no 
convívio de gente de bem. 

a relação de serviços (administração-
cidadão) é estabelecida ao nível da 
autarquia e dos distritos, que são os 
verdadeiros implementadores da 
acção administrativa. Com efeito, o 
Governo da Província, a representação 
do Estado, o Governo da Autarquia e o 
Governo Distrital – em termos de ter-
ritório – agem materialmente no mes-
mo espaço. É, por isso ilusório pensar 
na distinção de funções ao nível local, 
exclusivamente em termos de espaço 
territorial. O processo deve associar a 
coordenação territorial e, sobretudo, 
as atribuições funcionais claras (quem 
faz o quê?). Em algum momento do 
discurso político performativo, o dis-
trito foi considerado como o polo de 
desenvolvimento, no sentido de ser a 
unidade de implementação. 

dices: a) Encerramento total ou parcial 
de secções significativas da empresa, 
ou ameaça de despedimento do re-
spectivo pessoal; b) Despedimento 
iminente ou efectivo de parte impor-
tante do pessoal da empresa, sem justa 
causa; c) Abandono de instalações ou 
estabelecimentos; d) Descapitalização 
ou desinvestimentos significativos ou 
injustificados, nomeadamente pela 
retirada, distracção ou imobilização 
de equipamentos ou outros bens da 
empresa, ou actos preparatórios desse 
procedimento, etc.»

O Decreto-Lei nº 16/75, de 13 de Fe-
vereiro foi actualizado pelo Decreto-Lei 
nº 18/75, de 9 de Outubro (BR 45, I Sé-
rie, de 09/10/1975). Com fundamento 
nos dois diplomas legais os ministé-
rios foram criando comissões admin-
istrativas, compostas por funcionários 
públicos, muitos deles inexperientes 
para as funções, para assegurar o func-
ionamento das unidades económicas. 
Por exemplo, no dia 28 de Outubro de 
1975, Joaquim de Carvalho, Ministro 
da Agricultura, criou uma Comissão 
Administrativa, composta por Inácio 
Jonas, José Dgedge, Zacarias Muhati, 
Francisco Gazela, Jaime Cuambe e 
Fernando Tomé da Conceição Ramal-
hinho, para gerir a «Sociedade Agrícola 
e Pecuária do Lumane, Limitada» (BR 
55, I Série, 01/11/1975). No mesmo dia, 
o Ministro criou ainda outra comissão, 
composta por Paulino André Tobias 
Macungua, Carlos Osório, Domingos 
Arroz, Inácio Fruquia António Jone 
Ferro e Manuel Dimítrio, para fazer 
gestão das machambas designadas 
por «Morro» e «Livramento», pertença 
de Francisco Pestana Reis, e a mach-
amba «Belas», de Manuel Pita Pestana 
Reis (BR 68, I Série, 02/12/1975).

Noutras ocasiões e tendo em aten-
ção uma determinada especificidade, 
dois ministros podiam lavrar despa-

Governo da Província, serviria como o 
ponto de encontro de todos os níveis 
de governação local, exercendo exclu-
sivamente as funções essenciais de so-
berania do Estado, que não devem ser 
delegadas, como a segurança e a di-
plomacia. Obviamente, a perspectiva 
significaria redefinir os qualificadores 
profissionais do Secretário do Estado. 
O Secretário do Estado não seria um 
comissário político nem intendente, 
mas um actor relevante na manuten-
ção da linha dorsal da imagem do Es-
tado ao nível local. 

ii) A segunda, relativa à função de 
intermediação da planificação, a qual 
seria exercida pela governação de-
scentralizada provincial. Corresponde 
ao exercício de coordenação de plani-
ficação ao nível local. Sem, necessaria-
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- Afi rma Presidente da República, em comunicação à Nação

Intensidade da Covid-19 obriga 
aos avanços e recuos

capacidade de resposta do sector de 
saúde, incluindo a provisão de oxigénio, 
disponibilidade de testes PCR, de equi-
pamento de protecção, entre outros”, 
alertou.

De acordo com o Presidente da 
República, até quinta-feira, Moçam-
bique tinha 94, 773 casos de covid-19 
confirmados, dos quais, 74, 392, es-
tavam totalmente recuperados.

No entanto, apesar do número de 
pessoas recuperadas ser animador, Fil-
ipe Nyusi chamou atenção no sentido 
de se vangloriar porque o Pais apresen-
tou uma taxa de recuperação até acima 
de 90 por cento.

Mesmo, desde a eclosão da Covid-19 
em Moçambique, segundo a comuni-
cação do Chefe do Estado, o País conta 
com um total de 18 mil casos activos, 
que correspondem a 19.30% do total 
de casos e 1,033 óbitos registados em 
todas províncias, distribuídos em 6 (seis) 
na província do Niassa, 13 em Cabo Del-
gado, 23 em Nampula, 22 na Zambézia, 
34 em Tete, 35 em Sofala, 14 em Manica, 
15 em Inhambane, 24 em Gaza, 82 na 
província de Maputo e 767 na cidade 
de Maputo.

Para Filipe Nyusi, “há semelhanças 
do que se verifica em outros países, esta 

vaga é mais grave do que a segunda. 
Em alguns País da região já se vive uma 
situação crítica, com registo de óbitos 
por sobrecarga do sistema de saúde 
e indisponibilidade de oxigénio e nós, 
não queremos que nosso País atinja 
esse estágio”. 

Salientou ainda que a pandemia da 
Covid-19, está longe de acabar, tendo 
em conta que, continua a matar em 
todas províncias e em todas idades. 
Para ilustrar, o Presidente da República 
revelou que “hoje já não falamos só de 
adultos infectados ou afectados mas 
também das nossas crianças. Há cada 
vez maior número de crianças a testa-
rem positivo para Covid-19 e algumas, 
a perder a vida”. 

Nesse contexto, frisou que “esta ter-
ceira vaga exige dos moçambicanos 
uma profunda mudança de atitude e 
actuação. A situação a que nos encon-
tramos, aconselha nos fortemente que 
evitemos convívios e eventos sociais 
privados”. 

RECUO NAS MEDIDAS 
RESTRITIVAS

Depois daquela explanação, Filipe 
Nyusi fez saber que depois de ouvida 

que durou cerca de 40 minutos, o Presi-
dente da República anunciou a suspen-
são das aulas presenciais nas instituições 
de ensino primário, secundário, técnico-
profissional, formação de professores e 
ensino superior por um período de 30 
dias, nas cidades e províncias com alta 
taxa de positividade, nomeadamente, 
Maputo, Xai-Xai, Inhambane, Beira, 
Chimoio, Tete e Dondo, bem como, na 
área metropolitana de Grande Maputo, 
incluindo a Vila da Manhiça. Nos restan-
tes locais não mencionados, as aulas 
presenciais mantém-se, no entanto, 
esclareceu que as aulas não presenciais 
não podem prejudicar os estudantes 
sem condições de aderir ao formato 
virtual e ficando-se salvaguardado que, 
aquando da retoma, os conteúdos 
programados deverão iniciar na data 
da suspensão. O ensino pré-escolar foi 
também suspenso em todo território 
nacional num período de 30 dias.

Filipe Nyusi manteve o recolher ob-
rigatório, entretanto, reduziu o horário 
para as 21 horas e às 4 horas da manhã 
contra o período das 22horas e as 
4horas do decreto de Junho passado e 
vigora em todas as capitais provinciais, 
cidades, municípios e em todas Vilas. 

Anunciou também o recuo nos cul-
tos, celebrações religiosas, conferências 
e reuniões que são encerradas por 30 
dias e no mesmo período, é interdito 
uso de teatro, casino, cinemas, bem 
como espectáculos realizados nos cen-
tros culturais, auditórios e similares. São 
também interditos todos os eventos 
sociais privados, independentemente 
do local da sua realização, exceptuando 
casamentos civis e religiosos, restringin-
do-se ao máximo de até 20 pessoas no 
acto de assinatura, estando as respec-
tivas celebrações festivas, interditas. 

O Chefe de Estado disse que as re-
uniões em instituições públicas não 
devem exceder 15 pessoas em locais 
fechados e 30 pessoas em espaços ab-
ertos, devendo para o efeito, observar 
rigorosamente as medidas de preven-
ção da Covid-19. Excepcionalmente, 
são permitidas reuniões ou eventos do 
Estado, cujo número de participantes 
não deve exceder a 80 pessoas, desde 
que devidamente justificados. Nos 
velórios e cerimónias fúnebres, o núme-
ro de participantes foi reduzido para 
o máximo de 20 pessoas e quando a 
Covid-19 tiver sido a causa de morte, o 
número de participantes é de 10 pes-
soas. Os museus, galerias e similares 
mantém-se autorizada a sua reabertura 
com até 20 pessoas, contra 30 pessoas 
em Junho. Igualmente, é interdita a uti-
lização das piscinas públicas, com a ex-
cepção dos estabelecimentos hoteleiro 
para o uso exclusivo dos hóspedes que 
não deve exceder 15 por cento da sua 
capacidade máxima, contra 30 por cen-
to da capacidade anterior permitida.

São igualmente interdito treinos 
das equipas de altas competições e de 
formação de campeonatos provinciais, 
no entanto, mantém-se a autoriza-
ção para prática do Desporto de alta 
competição sem presença do público, 
desde que os atletas sejam vacinados e 
cumpram rigorosamente, o proto-

a comissão técnico-científica para a 
prevenção e resposta a pandemia da 
Covid-19, e outras sensibilidades de in-
teresse nacional decidiu a validade de 
teste de PCR de Covid-19 passa a ser 
de 7 dias, contados a partir do dia da 
colheita da amostra e não 14 dias como 
era anteriormente; ficam isentos de 
apresentar teste de Covid-19 crianças 
dos 0 - 5 anos de idade, contra o anterior 
limite de 11 anos, por haver desde o iní-
cio desta terceira vaga, registo de casos 
de muitas crianças a testarem positivos.

As visitas aos doentes internados 
nos hospitais reduziram de duas para 
uma e passam a estar sujeitos à pro-
tecção especial, cidadãos de maior 
risco de contagio da Covid-19, desig-
nadamente pessoas com idade igual 
ou superior a 60 contra os anteriores 65 
anos, mulheres com gravidez de risco 
ou que estejam a trabalhar em locais 
considerados de alto risco de contami-
nação. Decidiu ainda manter a emissão 
de documentos oficiais mediante a pré-
marcação, como BI, Passaportes, DIRES; 
Vistos e Verbetes. E com a excepção do 
passaporte, todos quando documen-
tos caducados, passam ser considera-
dos válidos até 30 de Agosto próximo.

Ainda na sua Comunicação à Nação 

A intensidade da taxa de positivi-
dade, aliada aos internamentos 
nas unidades hospitalares e óbi-
tos tem obrigado o Governo a 
adoptar a estratégia de avanços 
e recuos, no que concerne às me-
didas restritivas tomadas com ob-
jectivo de assegurar a integridade 
do tecido social e económico. 
Classificando a situação causada 
pela terceira vaga como grave, o 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, anunciou em comunicação 
à Nação feita na noite de quinta-
feira, 15 de Julho, manter as me-
didas do decreto N.42/2021, de 24 
de Junho por mais um período de 
30 dias, e novas 34 novas medidas 
que condiciona a entrada de es-
trangeiros no País a apresentação 
de um comprovativo do teste de 
PCR negativo de Covid-19 realiza-
do no País de origem nas últimas 
72 horas, com validade de 7 dias e 
suspende as aulas presenciais nas 
instituições de ensino primário, 
secundário, técnico-profissional, 
formação de professores e ensino 
superior por um período de 30 
dias, nas cidades de Maputo, Xai-
Xai, Inhambane, Beira, Chimoio, 
Tete e Dondo, bem como, na área 
metropolitana de Grande Mapu-
to, incluindo a Vila da Manhiça.

Em Moçambique

ANSELMO SENGO                                       
Email: sengoans@yahoo.co.br

Na comunicação à Nação, antecedi-
da duma reunião com os governadores 
provinciais, incluindo o Presidente 
do Conselho Municipal da cidade de 
Maputo no seu gabinete de trabalho 
em Maputo, Filipe Nyusi começou por 
fazer saber que nos primeiros 15 dias 
de Julho corrente, registou com grande 
preocupação, o aumento rápido de no-
vas infecções,  internamentos e óbitos. 

A título de exemplo, foram regis-
tados 18, 511 casos da Covid-19, um 
número três vezes superior que o ante-
rior de Junho, estimado em 5.6 mil ca-
sos; 810 pessoas foram internadas nos 
centros de tratamento da Covid-19 em 
todo o País, o dobro das 377 pessoas 
internadas em Junho e 179 moçambi-
canos morreram, número também su-
perior às 45 mortes registadas no mês 
passado. 

Ainda no mesmo período, que mar-
ca o início da terceira vaga no País, foram 
registados 1,234 casos em média diária.

“Este número, é significativamente 
maior, do que a média de 730 casos 
diários registados durante o pico da 
segunda vaga em Fevereiro”, observou 
Filipe Nyusi, acrescentando que, situa-
ção similar, se verifica em relação aos 
internamentos, onde o número diário 
superam em grande medida o regista-
do em Fevereiro. Em quatro províncias, 
nomeadamente, Tete, Sofala, Maputo 
e cidade de Maputo, a taxa de interna-
mento é de alerta máximo, sendo que, 
a região metropolitana do Grande Ma-
puto, apresenta a situação mais grave, 
com uma taxa de ocupação de camas 
de 49 por cento. 

“Se esta tendência de agravamento 
persistir, o nosso País, poderá atraves-
sar momentos de extrema dificuldade. 
Corremos o risco de esgotamento da 

PR anunciando a chegada de 11 milhões de doses de vacinas

“Com a chegada destas vacinas nas 
próximas semanas, será intensificada a 
campanha de vacinação, esperando-
se que até ao final de 2021, grande 
parte da população moçambicana il-
egível, será imunizada contra Covid-19”, 
referiu. Para Filipe Nyusi, “esta vacinação 
em massa irá permitir ao nosso País a 
transição segura e gradual para uma 
situação próxima da normalidade”. Por 
isso, e uma vez mais, o Presidente da 
República, considera que o sucesso da 
transição irá depender da colaboração 
e acção solidária de todos, aderindo, 
para o efeito, ao programa de vacina-
ção, conforme o cronograma definido.

MUNÍCIPES DE MAPUTO 
ENALTECEM DECISÃO DO PR 

Os munícipes de Maputo ouvidos 

pela reportagem do Público, consid-
eram as decisões anunciadas pelo 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
no âmbito do Estado de Calamidade 
Pública, visando prevenir e combater a 
Covid-19 como oportunas e acertadas.  

Para Marta João, estudante da escola 
secundária Francisco Manyanga, o Che-
fe de Estado tomou uma boa decisão 
ao anunciar certas restrições, porque 
irão ajudar na redução do risco dos 
moçambicanos serem contaminados 
pela Covid-19.

Sustenta a sua tese afirmando que, 
nos últimos tempos, a maior parte das 
pessoas estavam muito relaxadas e já 
não cumpriam as medidas de preven-
ção, particularmente de distanciamen-
to social e lavagem das mãos.

"Há muita gente que está a morrer 
por causa desta doença, e o Chefe de 

sidera as medida anunciadas como 
sendo duras, mas que vem responder 
aos desafios que são impostos pela 
pandemia caracterizados pelo au-
mento do número de óbitos e de in-
ternamento nas unidades sanitárias. 
No entanto, Justina Armando aponta 
o comportamento irresponsável e neg-
ligente das pessoas que promovem 
e participam em festas privadas e em 
ambientes aglomerados, o consumo 
abusivo de bebidas alcoólicas na via 
pública e barracas. 

“Louvo as medidas anunciadas pelo 
Chefe do Estado e a chegada de 11 mil-
hões de vacinas contra covi-19 porque 
vão permitir que mais moçambicanos 
possam ser vacinados e assim, reduzir o 
impacto negativo da pandemia, nas es-
feras sociais e económicas”, frisou Justina 
Armando. 

Estado tem razão ao endurecer as me-
didas em defesa da vida de todos nós. 
Há muitas pessoas que faziam festas 
e casamentos de forma clandestina 
nos bairros, mas com as novas medi-
das e com a polícia a circular em todas 
esquinas, acredito que o cenário estará 
controlado. É uma pena que as escolas 
voltaram a fechar, mas quanto às igrejas 
e à antecipação do horário do recolher 
obrigatório, acertou em cheio".

O Público ouviu, também, Francisco 
Mário, que referiu que é chegado a hora 
das pessoas serem mais responsáveis 
porque a Covid-19 existe e está a matar, 
não somente em Moçambique mas no 
mundo inteiro.

"Devemos enaltecer os esforços do 
Presidente da República na prevenção 
e combate à Covid-19”, disse.

Por sua vez, Justina Armando, con-

colo sanitário, incluindo a testagem 
semanal, assim como prática de treinos 
para as selecções e equipas nacionais 
com compromissos internacionais, 
sob supervisão estrita da comissão de 
controlo e monitoria das medidas de 
contenção da propagação da Covid-19 
no desporto.

Foram também encerrados ginásios 
de classe polivalentes de grande e mé-
dia dimensão, excepto para atender 
questões terapêuticas, deviamente 
comprovadas.

Naquela que foi uma das grandes 
medidas, Filipe Nyusi anunciou a in-
trodução de um horário excepcional 
para o funcionamento das instituições 
públicas, que passa das 8 horas às 14 
para instituições públicas, excepto ser-
viços essenciais e outras cuja natureza 
de actividade não se adequa. Aqui, o 
sector privado é chamado a contribuir, 
seguindo o mesmo.

Paralelamente, foi reduzido horário 
do funcionamento dos centros com-
erciais das 9 horas as 16 de segunda a 
sábado contra o anterior horário das 
18horas e até as 13 horas aos domin-
gos, feriados e dias de tolerância de 
ponto, contra o anterior horário das 17 
horas. O horário de funcionamento dos 
Bottle stores passou a ser das 9 as 13 
horas, permanecendo, contudo, encer-
rados aos domingos, feriados e dias de 
tolerância de ponto.

Igualmente foi reduzido o horário 
de funcionamento dos serviços de 
restauração, take away, e serviço de 
entrega ao domicílio, passando abrir 
as 6 e encerrar às 18 horas, contra 
o anterior horário das 20 horas. O 
horário de funcionamento das barra-
cas de venda de produtos alimentar-
es reduziu igualmente para o período 
das 6 horas às 17horas, continuando 
vedada a venda de bebidas alcoóli-
cas. As padarias e pastelarias também 
não escaparam, cujo horário foi redu-
zido horário das padarias e pastelar-
ias, incluindo as lojas de conveniência 
para o período das 5 horas às 18 horas 
e as visitas aos reclusos, passou de 
duas para apenas visita de uma pes-
soa por mês a cada recluso.

APELO À VACINAÇÃO

Filipe Nyusi falou também na sua co-
municação à Nação das vacinas contra 
Covid-19 e explicou que elas protecção 
contra as formas mais graves da doença 
e previnem a mortalidade.

“Por isso, a vacinação contra a Co-
vid-19 constitui uma das prioridades do 
Governo de Moçambique”, sublinhou o 
chefe do Estado, para de seguida, apelar 
a todos os moçambicanos que tiveram 
a oportunidade de fazer a primeira 
dose para se apresentar aos postos 
de vacinação para receber a segunda, 
tendo em conta que, elas só oferecem 
protecção após a segunda dose.

Na ocasião, o Presidente da Repúbli-
ca anunciou a aquisição pelo Governo 
de Moçambique de 11 milhões de 
doses de vacinas contra a Covid-19, que 
poderão estarão estar no País ainda du-
rante este mês.

Marta João, municipe Laurido Bonifácio, municipe Justina Armando, municipe
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NACIONAL

Ministro da Saúde,  Armindo Tiago

Morrer com noção do perigo!

tar para quem estava na linha de frente 
dos atendimentos, como profissionais 
de medicina, enfermagem ou demais 
prestadores de serviço hospitalar.

Outro factor foi que não se sabia, 
precisamente, se a população se adap-
taria bem ao acessório, caso a máscara 
não fosse bem colocada ou gerasse 
muito incómodo, poderia fazer as pes-
soas colocarem mais a mão no rosto, 
para ajeitá-la, o que poderia elevar os 
riscos de infecção viral.

Mas, agora, é consensual que a más-
cara, de facto, protege e deve ser usada 
sempre, sendo isso sustentado por en-
tidades de saúde, como a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e o Ministé-
rio da Saúde (MISAU), sem deixar de 
lado o parecer favorável de sociedades 
médicas nacionais e internacionais, 
quanto ao uso deste acessório. 

Com estes conhecimentos todos, 
estranhamente, ainda há pessoas 
que, em clara demonstração força às 

normas estabelecidas no contexto da 
calamidade pública, cometem abu-
sos, não respeitando o uso da máscara, 
colocando em risco a vida de muitas 
pessoas.

o alastramento do vírus, levando o país 
a estar numa situação a que se encon-
tra agora, caracterizada pela subida 
drástica da taxa das infecções, interna-
mentos e óbitos. Isto tudo que é resul-
tado do fracasso dos moçambicanos 
na tomada de medidas de prevenção, 
terá ainda levado ao Chefe de Estado, 
Filipe Nyusi, a tomar medidas mais sev-
eras, em vigor desde último sábado.   

O sucesso ou o fracasso da conten-
ção da terceira vaga, que já se está a 
alastrar pelo país, tem como conse-
quência a acção colectiva, pois numa 
lâmina de peixe, quando um apod-
rece, todos ficam contaminados. É 
disso que os moçambicanos estão se 
contaminando, porque enquanto uns 
lutam por se prevenir, outros se com-
portam como “bando de irrespon-
sáveis”, não observando o protocolo 
sanitário que estabelece a prevenção 
como medida primária para a conten-
ção da doença em Moçambique.

MOMENTO TENEBROSO

Após uma redução entre março 
e maio, Moçambique regista, desde 
Junho, um aumento do número de 
casos, internamentos e óbitos devido 
ao coronavírus SARS-CoV-2.

A variante Delta do novo coro-

solo pátrio ser afectado era quase que 
inevitável.

PERDA DA NOÇÃO DO 
PERIGO

A não observância de medidas de 
prevenção por parte da sociedade, 
denuncia falta de consciência colec-
tiva sobre o perigo da doença, sendo 
algo revelador da “perda de noção do 
risco” a situação prevalecente, caracter-
izada pela multiplicidade de casos de 
infecções, internamentos e óbitos. 

As autoridades sanitárias, já aler-
tavam para o risco de esgotamento 
de oxigénio e não haver capacidade 
para internar mais doentes nalgumas 
províncias, se a terceira vaga de co-
vid-19 continuar a crescer ao ritmo ac-
tual. Na ausência de oxigénio, os óbitos 
não se verificam apenas nos doentes 
mais graves, mas também em alguns 
doentes com sintomatologia inicial-
mente moderada.

Armindo Tiago, ministro moçam-
bicano de Saúde, em forma de alerta, 
fez saber que, “se a tendência actual de 
agravamento perdurar, poderemos 
atravessar uma situação dramática nas 
próximas semanas, com um número 
incomportável de casos de infecções, 
internamentos e óbitos por Covid-19. 

Em alusão à situação vivida nos 
países da região e aos dados regis-
tados no país nas últimas semanas, 
o ministro considerou que a terceira 
vaga da doença poderá ser "mais 
grave que as duas primeiras".

O número de casos de infecções 
e óbitos a se registar presentemente, 
confirma a tendência do "aumento 
crítico" da transmissão do novo coro-
navírus em Moçambique, sendo mais 
grave a actual situação em relação a 

Este cenário (não bom para o con-
texto em que o país se encontra), 
levou as autoridades policiais a lan-
çarem uma campanha denominada 
“Operação Máscara”, com finalidade 
de desencorajar a circulação de pes-
soas na via pública sem a protecção de 
máscara.    

A não observância de medidas de 
prevenção, acredita-se, concorre para 

navírus, com origem na Índia, detecta-
da no país, a partir da província central 
de Tete, pode estar a acelerar os níveis 
de transmissão.

Na verdade, Moçambique não tinha 
que escapar à terceira vaga, porque al-
guns países que fazem fronteira com 
o nosso, o caso da África do Sul e do 
Zimbabwe, já sofriam dos impactos 
desta vaga, onde a possibilidade de o 

que foi registada em Janeiro e Fever-
eiro do ano em curso, no país.

Por isso, para fazer face ao problema 
e manter mais o controlo da situação, 
as autoridades sanitárias apelam sem-
pre, na voz de Armindo Tiago, para as 
melhorias e a junção de forças na imple-
mentação das medidas de prevenção 
da doença com urgência, para evitar as 
piores consequências da terceira vaga.

Numa altura em que a sociedade 
carrega uma grande bagagem 
de conhecimento, habilidades, 
e experiência sobre o perigo do 
novo coronavírus, bem como os 
métodos a adoptar para contê-lo, 
a doença continua a engrossar as 
estatísticas do sector da Saúde, 
com números recordistas das in-
fecções, internamentos e óbitos, 
obrigando ao Governo a tomar 
medidas mais severas.

Moçambicanos pagam pela ignorância

MIGUEL MUNGUAMBE                                  
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

No cômputo geral, a prevenção da 
Covid-19 que já transitou de segunda 
para a terceira vaga, é um dever de to-
dos nós, não faltando conhecimentos 
e condições materiais para o cidadão 
fazer esta prevenção com razoabili-
dade.

O País e o mundo estão ultimam-
ente voltados às informações sobre 
o coronavírus. Quando em março 
do ano passado, o país registou o pri-
meiro caso de Covid-19, a população 
tinha pouco conhecimento sobre a 
matéria. Havia muitas limitações sobre 
o comportamento do microrganismo 
e as formas efectivas de eliminá-lo e de 
a gente se prevenir contra ele.

Aos poucos, a ciência descobriu 
maneiras de reduzir os riscos de con-
tágio, e algumas medidas anunciadas 
pelas autoridades sanitárias e decreta-
das pelo Governo, se mostraram im-
portantes e eficazes à protecção da 
doença, como a lavagem das mãos, o 
distanciamento físico e o uso de más-
caras, sendo esta última fundamental, 
porque ajuda a assegurar a protecção 
naqueles momentos em que é pre-
ciso sair de casa, como ir ao mercado, 
farmácia ou, ainda, para o serviço, 
para quem ainda continua a trabalhar, 
nesta terceira vaga da Covid-19. Assim, 
a máscara passou a ser um acessório 
indispensável para a própria protecção 
e também para a protecção dos out-
ros da contaminação pelo vírus que 
já causou muitas vítimas humanas e 
diluiu economias do mundo.

Por isso, as autoridades nacionais 
têm afiançado, desde cedo que, o uso 
da máscara, feito de forma correcta, é 
um meio mais eficaz de proteger a si 
mesmo e também as outras pessoas, 
reduzindo a disseminação do vírus, 
quando é preciso sair de casa.

No início da pandemia, até houve 
ressalvas quanto ao uso do acessório. 
Um dos motivos foi o receio: que o eq-
uipamento de protecção pudesse fal-

- Quando em março do ano passado, o País registou o primeiro caso de Coronavírus, o défice de informação sobre a 
doença, era enorme no seio da população. Mas agora, com o povo mais consciencializado sobre a matéria, os números 
de vítimas por Covid-19 disparam. 

Aglumerações constituem perigo à saúde
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SUMÁRIO

Conselho de Ministros:
Decreto n.º 50/2021:
Revê as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situa-
ção de Calamidade Pública, e revoga o Decreto n.º 42/2021, de 24 de Junho. Ministérios da Economia 
e Finanças e da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos:

Diploma Ministerial n.º 62/2021: Revê a percentagem dos emolumentos em processos não relativos 
a pessoal, ao abrigo do disposto no artigo 32 do Regulamento de Custas na Jurisdição Administrativa, 
aprovado pelo Decreto n.º 114/2020, de 31 de Dezembro.

CONSELHO DE MINISTROS
Decreto n.º 50/202 

de 16 de Julho

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 42/2021, de 
24 de Junho, 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;
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 
pessoas que tenham tido contacto directo com casos confirmados da COVID-19.

Sexta-feira, 16 de Julho de 2021 I SÉRIE — Número 136

BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

DIVULGAÇÃO



Público Público
Segunda-feira 19 de Julho de 2021 Segunda-feira 19 de Julho de 2021

12 13

6. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo emitido pelas autorida-
des sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no País.

Artigo 16

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

1. Mantém-se a autorização para a reabertura de museus, galerias e similares, não devendo estes exceder 
20% da capacidade máxima do local, em observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. É interdita a utilização das piscinas públicas, com a excepção das dos estabelecimentos hoteleiros 
para uso exclusivo dos hóspedes e que não devem exceder 20% 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. É interdito o uso de teatros, casinos, cinemas, assim como os espectáculos organizados nos centros 
culturais, auditórios e similares.
5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas, mantendo-se a autorização 
para passear e praticar actividades físicas nos espaços defi nidos para pedestres, como passeios e calça-
dões, sem aglomeração.
6. São interditos, em todo o território nacional, todos os eventos  ociais privados, independentemente do 
local da sua realização por um período de 30 dias.
7. Exceptua-se do número anterior, a realização de casamentos, que podem 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, no acto da assinatura, sendo interditas as respectivas celebrações festivas.
8. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições desportivas de escalões inferiores 
e séniores amadores.
9. São suspensos os treinos das equipas de alta competição e de formação dos campeonatos provinciais.
10. É autorizada a prática dos treinos das selecções e equipes nacionais, com compromissos interna-
cionais, sob supervisão estrita da Comissão de Controlo e Monitoria das Medidas de Contenção da 
Propagação da COVID-19 no Desporto.
11. Mantém-se autorizada para a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado Moçambola, 
mantendo-se interdita a presença de público, com observância do protocolo emitido pelas autoridades 
sanitárias.
12. A retoma das competições é condicionada à 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.
13. Com a criação da Comissão de Monitoria da COVID-19 no Desporto, na Secretaria de Estado do 
Desporto, fi cam obrigados os responsáveis de todas as modalidades em competição a reportar a esta en-
tidade toda a informação relativa à incidência de casos de COVID-19 nas suas respectivas instituições.
14. São encerrados os ginásios das Classes Polivalentes, de Grande e de Média Dimensão, mantendo-se 
a excepção prevista na alínea c) do n.º 3, do presente artigo.
15. É autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf, pesca desportiva, de ténis, mergulho, na-
tação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, golfe, patinagem, tiro, vela e canoagem, nas 
modalidades individuais, devendo apresentar os respectivos planos de regularização das competições, 
face à COVID-19.
16. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da legislação específi ca. 17. O 
horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 16:00 horas, de Segunda-feira a 
Sábado, e das 9:00 horas às 15:00 horas, aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto, sendo 
que os demais estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços é das 9:00 horas às 16:00 horas, 
mantendo encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
18. A venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos referidos no número anterior deve obedecer ao 
horário aplicado aos bottle stores.
19. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a adoptar o horário das 9:00 
horas às 13:00 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.
20. 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 18:00 horas.
21. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a defi nição da capacidade máxima 
e sua respectiva afi xação em locais bem visíveis da instituição, sendo que os gestores destes estabeleci-
mentos são responsáveis pelo seu cumprimento.
22. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima por mesa não deve exceder um limite má-
ximo de 4 (quatro) pessoas por mesa.
23. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6:00 horas às 17:00 horas, 
continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
24. São canceladas todas as licenças de porta aberta e emissão de licenças de horários especiais e sus-
pensa a atribuição de novas licenças das mesmas.
25. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo tipo de bebidas 
alcoólicas.
26. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de conveniência, passa a 
ser das 5:00 horas às 18:00 horas.

Artigo 17

(Recolher Obrigatório)
1. Mantém-se o recolher obrigatório e passa a vigorar das 21:00 horas às 4:00 horas na Cidade de Ma-
puto, em todas as cidades capitais provinciais, cidades, vilas e autarquias, de todo o território nacional, 
durante 30 dias.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profi ssional 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 justifi cados.

Artigo 18

(Cultos, Conferências e Celebrações Religiosas)
São encerrados os locais de cultos, conferências e celebrações religiosas, por 30 dias, em todo o terri-
tório nacional.

Artigo 19

(Reuniões ou Eventos do Estado)
1. São autorizadas reuniões em instituições públicas e privadas no máximo de 15 e 30 pessoas em espa-
ços fechados e abertos, respectivamente, não excedendo 20% da capacidade do local, em observância 
rigorosa das medidas de prevenção da COVID -19.
2. As reuniões ou eventos do Estado deverão ocorrer, desde que devidamente justifi cados e o número 
de participantes não deve exceder 80 pessoas, em observância rigorosa das medidas de prevenção da 
COVID-19.

Artigo 20

(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 20 pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de COVID-19 não deve 
exceder 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 cum-
primento do disposto no presente artigo.

Artigo 21

(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. É introduzido o horário excepcional para o funcionamento das instituições públicas, que é das 8:00 
horas às 14:00 horas, exceptuando as instituições de ensino, nos termos do n.º 4 do artigo 15 do presente 
Decreto e outras cuja natureza da sua actividade profi ssional não se adequa, na prossecução do interesse 
público.
3. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem privilegiar o uso de meios 
electrónicos.
4. O atendimento ao público nas instituições públicas dedicadas à emissão de documentos deve ser feito 
utilizando a modalidade de pré-marcação.
5. 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.
6. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a defi nição da capacidade máxima e sua res-
pectiva afi xação em locais bem visíveis da instituição, sendo que, os gestores destas instituições são 
responsáveis pelo seu cumprimento.
7. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem fazer-se presentes nas 
instalações de trabalho, devendo comunicar à entidade patronal a qual emitirá orientações necessárias 
e aplicáveis.
8. Para além de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, pelo menos 30% dos funcioná-
rios das instituições públicas e privadas devem privilegiar-se o regime de tele-trabalho,
sem prejuízo do da rotatividade.
9. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se confunde com dis-
pensa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que assegurem a continuação do trabalho em 
casa, havendo condições.
10. Compete a cada entidade, pública ou privada, defi nir as modalidades do trabalho em domicílio.
11. A medida prevista no número 8 do presente artigo não abrange os funcionários e agentes do Estado 
que ocupam cargos de direcção, chefi a e confi ança.

Artigo 22

(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Ministério da Saúde (MISAU), a Polícia da 
República de Moçambique (PRM), a Inspecção Nacional de Actividades Económicas (INAE), as ins-
pecções sectoriais e as Polícias Municipais devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e 
combate à pandemia da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autoridades 
sanitárias.

Artigo 23

(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente suspensos, presencialmente 
os seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do Estado:
a) cadastro electrónico;
b) prova de vida (biométrica).

Artigo 24

(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades fi nanceiras, devem ser providos em observância 
das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.

2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) mesmo que ostentem o cartão de vacinação, apresentar um comprovativo de teste de Reacção em 

Cadeia da Polimerase (PCR) com resultado negativo ao SARSCoV- 2, realizado no país de origem nas 
últimas 72 horas antes da partida, fi cando 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 fi ns
terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o internamento definido pelas autoridades competentes; e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são defi nidos 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 confi namento em 
domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 7 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, fi cam sujeitos ao regime de quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas pró-
prias.
7. As crianças dos 0 aos 5 anos de idade fi cam isentas de apresentar o teste da COVID-19 ao entrar no 
território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fi ns 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, para uma pessoa 
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 60 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 respiratóriam crónica e os doentes oncológicos;
c) as gestantes, com gravidez de risco e as que prestam as suas actividades em locais considerados de 
alto de risco de contaminação, desde que tal esteja devidamente comprovado pelas autoridades sani-
tárias.
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, com a fi nalidade 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
presente 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 Ofi ciais)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos ofi ciais, por via da pré-marcação:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de Condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identifi cação 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 das alíneas c) e d), quando caducados, 
são considerados válidos até 30 de Agosto 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, fi ca suspensa a contagem de tempo no território 
nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não residentes que prestam serviços nos projectos es-
truturantes do Estado, evitando-se, deste modo, afi xação de residência para efeitos fi scais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho e de fronteira para fi ns turísticos, as-
sim como, excepcionalmente, pode ser concedido visto de entrada no território nacional por razões de 
interesse do Estado e questões humanitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e 
combate à pandemia da COVID-19.

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 Ouroe 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. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar do respectivos navios para a zona portuária, para 
operações estritamente necessárias de carga e descarga dos seus navios, sendo-lhes interdito sair da 
zona portuária.
4. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número anterior, devendo os 
tripulantes e passageiros observar todas as medidas do protocolo sanitário para a prevenção da CO-
VID-19 em vigor no País e nos termos do presente Decreto.
5. 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. São suspensas as aulas presenciais nas instituições de Ensino Primário, Secundário, Técnico Profi s-
sional, Formação de Professores, Formação Profi ssional e Ensino Superior, por um período de 30 dias, 
nos seguintes locais:
a) Área metropolitana do Grande Maputo (Cidade de Maputo, Cidade da Matola, Distrito de Boane, 
Vila de Moamba, Vila de Marracuene e Vila da Manhiça);
b) Cidade de Xai-Xai;
c) Cidade de Inhambane;
d) Cidade de Chimoio;
e) Cidade de Tete;
f) Cidade da Beira;
g) Cidade de Dondo.
2. O recurso as aulas não presenciais, não prejudica aos alunos e estudantes que não possam aderir a 
esse formato, fi cando salvaguardado que aquando da retoma, o leccionamento dos conteúdos temáticos 
retrocederá à data da interrupção.
3. É suspenso o ensino pré-escolar em todo o território nacional, por um período de 30 dias.
4. Mantém-se a autorização da retoma das aulas presenciais nos restantes locais não mencionados no 
n.º 1, do presente artigo.
5. 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.
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Standard Bank em contra relógio 

Millennium Bim lança produtos exclusivos

custas daquele.
O banco central aplicou também 

uma multa pesada ao Director da 
Banca Corporativa e de Investimentos, 
Carlos Domingos Francisco Madeira, 
no valor total de 14.036.198,00MT (ca-
torze milhões, trinta e seis mil e cento 
e noventa e oito meticais), inibição 
do exercício de cargos e de funções 
de gestão em instituições de crédito 
e sociedades financeiras no país por 
um período de 6 (seis) anos, e publica-
ção, pelo Banco de Moçambique, da 
punição definitiva, às custas daquele.

As infracções cometidas por aqueles 
dois gestores de topo daquele banco 
comercial, ora suspensos por um 

trega, ao Banco de Moçambique, de 
gravações nos prazos estipulados, em 
clara acção de obstrução à actividade 
de inspecção.

Entretanto, com vista a salvaguardar 
os interesses dos clientes e de outros 
interessados, bem como assegurar 
a estabilidade do sistema financeiro, 
o Banco de Moçambique fez saber 
que os accionistas do Standard Bank 
Moçambique, S.A, estão a colaborar 
por forma a sanar as irregularidades 
acima mencionadas.

Neste contexto, “foram elabora-
das medidas de acompanhamento 
contínuo que poderão ditar o levan-
tamento da suspensão ao Standard 

período de seis anos da actividade em 
solo pátrio, de acordo com a Inspecção 
on-site realizada ao Standard Bank de 
Moçambique, S.A, incluem mas não se 
limitam a manipulação fraudulenta da 
taxa de câmbio; a instalação e imple-
mentação de uma rede de pagamen-
tos ilegal sediada fora do país, que no 
geral se assemelha à SIMOrede.

Incluem ainda a realização de op-
erações irregulares de derivativos 
financeiros para a cobertura de risco 
associado à flutuação cambial, envol-
vendo o Director da Banca Corporativa 
e de Investimentos como cliente; a não 
regularização dos termos de compro-
misso das exportações; e a não en-

Bank, S.A., antes do prazo estipulado, 
mediante avaliação positiva dos re-
sultados”, lê-se no documento, que 
acrescenta que, tais medidas incluem, 
por parte dos accionistas, a apresen-
tação e implementação de um plano 
de acção credível de remediação das 
irregularidades e, por parte do Banco 
de Moçambique, a colocação de um 
inspector residente que irá assegurar a 
monitoria contínua do plano de acção.

No entanto, um dia depois de rece-
ber a correspondência do Banco de 
Moçambique, o Standard Bank informa 
aos seus clientes, parceiros e público em 
geral que continuará a dialogar e a tra-
balhar com o Banco de Moçambique 
para esclarecer todas alegações sobre 
a sua suspensão do mercado cambial e 
salvaguardar os interesses dos clientes e 
todas as partes interessadas.

Acrescenta na nota de imprensa 
que as suas operações diárias não 
relacionadas com este processo não 
estão afectadas e continuam a decor-
rer com normalidade. Para o efeito, “o 
Standard Bank dispõe de um plano 
claro de continuidade de negócios, 
tanto que já nomeou um Administra-
dor Delegado interino, desde que este 
processo iniciou”.

O Standard Bank conclui dizendo 
que está comprometido em fazer 
negócios de forma ética e responsável. 
“Os seus processos de "governance" e 
conformidade são rigorosos, pois a sua 
reputação é um seu activo valioso”, diz 
o banco.

O Jornal Público estava certo, 
quando escreveu na sua edição
554, que o Standard Bank arrisca-
va-se a uma multa pesada e uma 
suspensão do exercício da activi-
dade cambial no período entre 
seis meses e um ano, tendo em 
conta a gravidade das contraven-
ções cometidas. Assim, depois de 
confirmar a recepção da corre-
spondência do Banco de Moçam-
bique que anuncia a instauração 
de processos contravencionais 
contra si e dois dos seus gestores, 
nomeadamente, Adimohanma 
Chukwuma Nwokocha, Adminis-
trador-Delegado, e Carlos Domin-
gos Francisco Madeira, Director 
da Banca Corporativa e de Investi-
mentos, por infracções graves de 
natureza prudencial e cambial, o 
Standard Bank diz que está com-
prometido em fazer negócios de 
forma ética e responsável. Em 
contra relógio, o Standard Bank 
afirma em nota de imprensa rece-
bida na nossa redacção que “os 
seus processos de "governance" e 
conformidade são rigorosos, pois 
a sua reputação é um seu activo 
valioso”. 

Na recuperação do seu prestígio 

Segundo um relatório do Banco 
de Moçambique, sobre as instituições 
financeiras com importância para o 
sistema financeiro, publicado em Abril 
de 2021, o Standard Bank é o terceiro 
maior banco de Moçambique, depois 
do Banco comercial e de investimen-
tos (BCI) que está em primeira posição 
e do Millennium BIM em segundo. 
O Standard Bank possui 18.5%, cor-
respondendo a 119.3 mil milhões de 
meticais e detém cerca de 45% dos 
depósitos em moeda estrangeira.

No entanto, em nota de imprensa 
recebida na nossa Redacção, com 
a data de 12 de Julho, o Banco de 
Moçambique comunica que, na se-
quência da inspecção on-site realizada 
ao Standard Bank de Moçambique, 
S.A, foram instaurados processos con-
travencionais contra aquela instituição 
bancária e dois dos seus gestores, os 
senhores Adimohanma Chukwuma 
Nwokocha, Administrador-Delegado, 
e Carlos Domingos Francisco Madeira, 
Director da Banca Corporativa e de In-
vestimentos, por infracções graves de 
natureza prudencial e cambial.

Assim, ao Standard Bank Moçam-
bique, S.A, o banco central apli-
cou uma multa no valor total de 
290.104.050,00MT (duzentos e no-
venta milhões, cento e quatro mil e 
cinquenta meticais), suspensão, até 
1 (um) ano, da actividade cambial de 
conversão de divisas, e publicação, 
pelo Banco de Moçambique, da 
punição definitiva, às custas daquele.

Quanto a Adimohanma Chukwu-
ma Nwokocha que à data do cometi-
do das infracções “graves”, ocupava 
cargo de administrador delegado do 
banco, foi aplicada uma multa no valor 
total de 6.380.090,00MT (seis milhões, 
trezentos e oitenta mil e noventa met-
icais), inibição do exercício de cargos 
sociais e de funções de gestão em 
instituições de crédito e sociedades fi-
nanceiras no país por um período de 6 
(seis) anos, e publicação, pelo Banco de 
Moçambique, da punição definitiva, às 

O M-TOP apresenta-se como uma 
inovadora proposta de valor ao Mer-
cado Moçambicano, apostando nos 
Clientes que valorizam a rapidez, a sim-
plicidade a eficácia e comodidade dos 
processos bancários com recurso à mel-
hor tecnologia digital e as plataformas 
mobile na gestão das finanças pessoais.

É de realçar a disponibilização de 
uma oferta verdadeiramente inova-
dora em Moçambique que consiste 
numa solução integrada de produtos e 
serviços, denominada “Pacotes MTOP” 
(inclui Seguro de Acidentes Pessoais), 
bem como outros produtos exclusivos, 
nomeadamente, o "Crédito Nova Vida 
TOP" com taxas bonificadas, Cartões de 
Débito e Crédito TOP, distintos, com lim-

ites transaccionais alavancados. 
Adicionalmente, o M-TOP privilegia 

um atendimento rápido, e personal-
izado, através de um Gestor de Cliente 
e um Call Center inteiramente dedi-
cado ao Cliente TOP, com facilidade 
de contacto e disponibilidade total, 24 
horas por dia e nos 7 dias da semana. 

O novo M-TOP do Millennium bim, 
e as vantagens que comporta para os 
Clientes, concretizam, uma vez mais, 
a vocação inovadora do Banco e a 
atenção especial que dedica às neces-
sidades específicas dos seus Clientes, 
conforme sublinha José Reino da Cos-
ta, CEO do Millennium bim: "Hoje, com 

o M-TOP, simplificamos o presente e 
antecipamos o futuro. O M-TOP reaf-
irma a Inovação como parte do ADN 
do Millennium bim. 

“Pretendemos, com esta solução, 
oferecer ao mercado uma experiên-
cia digital com elevados padrões de 
qualidade e excelência, sem descurar a 
habitual segurança, conforto e rapidez 
que perfazem as vantagens desta nova 
proposta. Desta forma, o Millennium 
bim dá mais um contributo na modern-
ização do sistema financeiro, apostando 
na “Banca Digital”. Acrescentou o Execu-
tivo do Millennium bim.”

O Millennium bim é o Banco mais 
distinguido em matéria de inovação 
no mercado financeiro moçambi-
cano. Fomos pioneiros na introdução 
de meios de pagamento electrónico, 
ATM, POS, Internet Banking, Mobile 
Banking, plataforma IZI no WhatsApp 
e no Facebook e, mais recentemente, 
o Pay IZI. Hoje, não imaginamos as 
nossas vidas sem a utilização destes 
serviços bancários e conseguimos, 
por isso, ter uma proximidade muito 
grande com os nossos Clientes. 

O Millennium Bim acaba de lan-
çar um novo serviço denominado 
TOP (M-TOP), que oferece aos seus 
aderentes produtos e serviços ex-
clusivos, incluindo também um 
atendimento remoto personal-
izado, através de um Gestor de 
Cliente, e permanente que evita 
deslocações aos Balcões. 
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2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a defi nição da capacidade máxima e sua 
respectiva afi xação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores destas instituições são responsá-

veis pelo seu cumprimento.

Artigo 25

(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e as 17:00horas.
2. 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 26

(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 27

(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. O Ministério que superintende a área dos transportes deve defi nir o limite máximo de passageiros 
a bordo em transportes colectivos, públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo, 
fl uvial 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 fi nalidade 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.
7. O Ministério que superintende a área dos Transportes, em conjugação de esforços com os Muni-
cípios, deve ainda garantir a desinfeção dos terminais, sendo que a desinfeção dos passageiros e dos 
autocarros é obrigatória e é da responsabilidade destes e dos proprietários dos autocarros.

Artigo 28

(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 núme-
ros 2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.

Artigo 29

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

Artigo 30

(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 uma pessoa por mês, por cada recluso.

Artigo 31

(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 32

(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 justifi cadamen-
te lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas previstas no presente 
Decreto.

Artigo 33

(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 34

(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 35

(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 notifi car 
ao Governo para tomada de medidas necessárias.

Artigo 36

(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decret 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 37

(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 específi ca;
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 no Tribunal Judicial da área de ocorrência da infracção.

Artigo 38

(Norma revogatória)
É revogado o Decreto n.º 42/2021, de 24 de Junho.

Artigo 39

(Vigência e Entrada em Vigor)
O presente Decreto tem vigência de 30 dias e entra em vigor a partir das 0:00 horas do dia 17 de Julho 
de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 13 de Julho de 2021.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

MINISTÉRIOS DA ECONOMIA
E FINANÇAS E DA JUSTIÇA, ASSUNTOS

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

Diploma Ministerial n.º 62/2021
de 16 de Julho

Tornando-se necessário rever a percentagem dos emolumentos em processos não relativos a pessoal, 
ao abrigo do disposto no
artigo 32 do Regulamento de Custas na Jurisdição Administrativa, aprovado pelo Decreto n.º 114/2020, 
de 31 de Dezembro,
os Ministros da Economia e Finanças e da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, determinam:
Artigo 1. Pelo “Visto” em contratos de qualquer natureza ou minuta de contrato, são pagos, a título de 
emolumentos,
os seguintes valores:
a) 0,95% (por mil) do valor do contrato se este for até 5 vezes o estabelecido anualmente na Lei que 
aprova o Orçamento do Estado, abaixo do qual fi cam isentos da fi scalização prévia contratos não rela-
tivos a pessoal;
b) 0,88% (por mil) do valor do contrato se este for superior a 5 vezes e até 15 vezes o valor limite fi xado 
na Lei que aprova o Orçamento do Estado;
c) 0,70% (por mil) do valor do contrato se este for superior a 15 vezes e até 25 vezes (máximo) o valor 
limite fi xado na Lei que aprova o Orçamento do Estado.
Art. 2. O presente Diploma Ministerial entra em vigor na data da sua publicação.
Ministérios da Economia e Finanças e da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, em Maputo, 
aos de Julho de 2021. — O Ministro da Economia e Finanças, Adriano Afonso Maleiane. — A Ministra 
da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Mateus Kida.
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PEDRO FABIÃO, em Lichinga                                   
Email: fabioninho.p@gmail.com

Alves Mate, chefe de Relações Públi-
cas no Comando Provincial da PRM 
cruzou-se durante o trabalho de pa-
trulha, com dois jovens que estavam 
conversando numa residência sem 
máscaras.

Na ocasião, de acordo com Alves 
Mate, o polícia teria procurado sa-
ber das razões que levaram aqueles 
dois jovens a não usar máscaras de 
protecção. De seguida, o agente da 
PRM algemou um dos jovens e na lo-
calidade de Metomone, em Majune, 
quando um membro da PRM em pa-
trulha, no exercício das suas funções 
efectuou dois disparos e um deles, 
atingiu a vítima, na perna esquerda, 
causando ferimentos graves.

O chefe de Relações Públicas in-
formou ainda que após o sucedido, a 
população local agrediu o membro da 
PRM e sentiu-se obrigado a refugiar-se 
na casa do chefe da Localidade. Acto 
contínuo, a população foi vandalizar 
a residência do titular administrativo, 
incluindo sua secretaria, como forma 
de forçar-lhe, tirar o agente para justiça 
pelas “próprias mãos”.

Em resposta, o Comando Distrital, 
em coordenação com Provincial de-
stacou reforço policial como forma 
de amainar a fúria popular e socorrer 
agente e transportar a vítima, já inter-
nado no Hospital Provincial de Lichin-
ga (HPL) a receber cuidados médicos.

“O colega agiu de forma ilegítima ao 
usar a força e a arma de fogo de forma 
desnecessária. Por isso, ele já está sob 
nossa custódia e decorrem os dois 
processos criminal e disciplinar contra 
o mesmo, tudo porque diante desta 
situação”, disse Alves Mate.

Com o efeito, “a PRM distancia-se e 
repudia veemente a conduta atípica 
visto que não havia necessidade de 
recorrer a arma de fogo para situações 
do género e não há nenhuma parte 
do Decreto Presidencial que diz que 
o membro da PRM em caso de inter-
pelar pessoas sem mascaras tem que 
partir para violência ou agressão”.

Entretanto, na província de Niassa, 

FLORA MARQUES                                   
Email: marquesflora16@gmail.com

Introduzido para evitar constrangi-
mentos nas viagens feitas na área 
metropolitana de Maputo, o cartão 
FAMBA virou para os utentes dos au-
tocarros públicos de passageiros um 
verdadeiro pesadelo, sendo os mais 
sacrificados aqueles que, não dis-
pondo deste cartão de pagamento 
electrónico, pagam a viagem com o 
dinheiro vivo e ao vivo.

Sucede que, à hora de pagamento 
da viagem, ao passageiro sem cartão 
FAMBA, lhe é sujeito a pagar 15 metic-
ais pela passagem, por alegadamente 
estar-se a cobrar a “taxa única”, fixada 
pelos operadores dos autocarros no 
contexto do novo serviço de paga-
mento electrónico.

Este cenário vem colocar em xeque 
as tarifas oficiais que vigoram desde 
Março de 2018, ao abrigo das quais, 
para uma distância inferior ou igual a 
10 quilómetros a taxa a aplicar-se é de 
10 meticais, contra os anteriores 7. Para 
distâncias superiores a 10 quilómetros 
e inferiores a 20 quilómetros, a tarifa é 
de 12 meticais, contra os anteriores 9.

Os utentes ouvidos pelo Jornal 
Público olham com alguma desconfi-
ança para a “taxa única” de 15 meticais, 
em vigor nos autocarros públicos de 
passageiros na zona metropolitana 
de Maputo. Eles dizem ainda que a 
mesma taxa constitui uma autêntica 
roubalheira, feita pelos operadores dos 
transportes, por alegadamente não se 
ter feito um trabalho de base que per-
mitiria o cidadão estar mais informado 
sobre a “taxa única”. 

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

Trata-se de uma realidade que se 
vem registando nos últimos meses 
em virtude de, até ao presente mo-
mento, a cidade de Lichinga, possuir 
uma e única terminal de transportes, 
localizada no bairro de Luchiringo, em 
Chiuaula, ao sul da urbe. Este facto, 
que além de destoar a beleza e a es-
tética da urbe, tem estado a provocar 
constrangimentos aos que residem e 
pretendem deslocar-se ao centro de 
Lichinga, saindo da zona nortenha.

Entrevistados pela reportagem do 
PÚBLICO, alguns passageiros, como 
por exemplo António Aide que se se 
encontrava na Avenida Julius Nyerere, 
a procura de um transporte semi-col-
ectivo para deslocar-se à localidade de 
Nassenhenge, distrito de Lichinga, jus-
tificam a criação desta nova terminal 
pelo facto de, a única terminal e por si-
nal, oficial, de Chiuaula, estar distantes 
das zonas residenciais.

Esse facto, de acordo com António 
Aide, tem complicado a vida dos 
munícipes alegadamente porque re-
sulta em custos adicionais com táxis.

Neste sentido, António Aide pediu 

ATÁLIA CAVELE                                       
Email: fabioninho.p@gmail.com

Durante a sua intervenção no even-
to que decorreu sob o lema “o papel 
das Organizações da Sociedade Civil 
da promoção e protecção dos direitos 
das crianças” o Presidente da CNDH 
Luís Bitone, observou que o futuro 
de Moçambique depende da forma 
como, no país, as crianças de hoje são 
tratadas e que a qualidade da edução 
e formação condicionará a sociedade 
moçambicana do amanhã. 

“A CNDH apela a todas forças vivas 
da sociedade, com o destaque para 
o governo e parceiros de cooperação 
para a disponibilização de recursos 
suficientes para a promoção e pro-
teção dos direitos da criança no nosso 
País”, disse Bitone que, em seguida 

Vítima de baleamento

Utentes reclamam preços arbitrários

Luís Bitone, Presidente da CNDH

Polícias detidos por balear cidadãos 
Transportadores 

contornam taxas oficiais

Terminal de transportes prejudica munícipes

CNDH “afina” articulação com OSC

já são quatro agentes da PRM que 
se encontram detidos, acusados de 

Esta situação está a criar um pânico, 
sobretudo, nas pessoas de baixa renda 
que, comentando ao PÚBLICO, se di-
zem lesadas pelo fenómeno, apelando 
aquém de direito para repor a ordem.

Dizem ainda que não sabem que a 
não aquisição do cartão Famba, pode 

Assim, Alves Mate prometeu que o 
Comando Provincial será implacável 
na aplicação das medidas contra tais 
atitudes dos agentes da Polícia que se 
desviam das respectivas obrigações 
ou deveres de trabalho, uma vez que 
os mesmos são chamados à serem 
espelhos da segurança e não do terror 
no meio da sociedade.

Entretanto, no fim da sua comunica-
ção, Alves Mate chamou atenção aos 
cidadãos nacionais ou estrangeiros 
para necessidade de observância 
rigorosa das medidas de precaução 
em prol da Covid-19 que está deix-
ando luto e dor nas pessoas em todo 
mundo.

“Em nome da PRM nesta parcela do 
país pedir a colaboração de todos no 
combate a Covid-19. Compatriotas, a 
Covid-19 é uma realidade, está tirando 
vidas não só em Moçambique e isso 
exige de nós uma grande responsabi-
lidade no respeito ao Decreto Presi-
dencial 42/2021, de 24 de Junho, que 

cada viagem que faz nos autocarros, 
é sujeito a pagar 3 meticais acima da 
tarifa oficial que é de 12 meticais.

Faço apenas cinco quilómetro da 
Praça dos Combatentes para Mar-
rínguè, mas sou obrigado a pagar 
15 meticais. Infelizmente, não tenho 

uma solução urgente para a instalação 
de uma segunda terminal por acredi-
tar que irá favorecer aos cidadãos dos 
bairros situados na zona norte do 
município de Lichinga que são obriga-
dos a deslocar-se ao centro da cidade 
quando pretendem deslocar-se para 
os distritos.

António Aide não escondeu que, 
em tempos passados, sobretudo an-
tes da entrada em funcionamento da 
terminal de Chiuaula, o cenário não 
era tão dramático, uma vez que em 
qualquer parte da urbe os passageiros, 
sem alguma complicação, poderiam 
encontrar alguma viatura para sua 
deslocação, situação que actualmente 
foi invertida.

“Mas quando recorremos está 
terminal não temos sentido custos 
avultados de dinheiro. Se o município 
instalasse rapidamente uma terminal 
de transportes cá nesta nossa zona de 
Sanjala iriamos sentir total satisfação 
porque o sofrimento estaria ultrapas-
sado”, disse Aide.

Juliana Asside, outra passageira que 
estava a espera de uma mini-bus para 
viajar ao distrito de Sanga, justificou a 
preferência pela avenida Julius Nyer-
ere pelo encurtamento da distância 

acrescentou que “ACNDH encoraja as 
Organizações da Sociedade Civil aqui 
presentes para continuarem activas 
e interventivas na promoção e pro-
tecção dos direitos das crianças”.

Mais adiante, o Presidente da CNDH 
dirigiu uma palavra especial para as 
organizações infantis com destaque 
para o Parlamento Infantil da cidade 
de Maputo, que, no seu entender, con-
tinua a participar na promoção e pro-
tecção dos direitos das crianças.

Judas Massinga, director da Save The 
Children, congratulou e encorajou a 
CNDH a continuar a organizar eventos 
dessa natureza, numa perspectiva partic-
ipativa mais alargada como o workshop 
a que temos vindo a fazer referência.

“Dois grandes motivos nos levam 
a congratular a comissão dos direitos 
humanos pela realização dessa mesa 

entre a sua área residencial e a terminal 
de Chiuaula.

“Eu estou a viver no bairro de 
Namacula. Saindo de lá para aqui é 
minimamente perto. Mas para Chi-
uaula é extremamente distante. Esta-
mos a lamentar. Pedimos que o mu-
nicípio ajude-nos para termos terminal 
mais perto de nós. Está a doer porque 
somos obrigados a levar criança ao 
colo e bagagem pela cabeça para 
uma distância considerável”, palavras 
da passageira Juliana Asside.

Confrontado, em exclusivo pelo Jor-
nal Público na manhã de última sexta-
feira, o presidente do Conselho Munic-
ipal da Cidade de Lichinga, Luís Jumo, 
afirmou não ser do seu conhecimento 
a decisão de alguns passageiros de se 
determinarem para usar uma terminal 
improvisada na Avenida Julius Nyer-
ere, em detrimento ao de Chiuaula.

Todavia, Jumo sossegou que um 
dos principais desafios para autarquia 
de Lichinga consistem na criação de 
condições para construção de uma 
nova terminal de transportes que es-
tará localizada no bairro de Sanjala, 
ao norte da cidade, tudo para pôr fim 
a problemática ou desentendimento 
entre as estruturas da edilidade para 
com os passageiros e seus condutores.

Luís Jumo afiançou que, até ao pre-
ciso momento, para tornar o sonho 
em realidade, negociações há que 
foram feitas junto da Direcção Provin-

redonda que tem a criança no seu cen-
tro. O primeiro motivo é a abordagem 
específica dos direitos das crianças 
dentro da abordagem geral dos di-
reitos humanos, que é necessária para 
que, de forma proactiva e construtiva 
possamos contribuir para a realização 
efectiva dos direitos da criança em 
Moçambique. O segundo motivo é 
a oportunidade ímpar para que este 

cial de Obras Públicas em Niassa para 
cedência de uma parte do espaço sob 
pertença deles e já arrancaram as con-
struções para o efeito.

Trata-se de obras que estão orçadas 
em pouco mais de 300 Mil Meticais 
para aquisição de materiais diversos, 
cujos trabalhos são desencadeados 
pelos próprios técnicos do sector de 
Urbanização do mesmo município e 
consistem na construção de muro de 
vedação agora na fase de fundações, 
balneários e fonte de abastecimento 
de água para que os seus utentes con-
sigam usar e manter a higiene, sobre-
tudo no mesmo local.

Com a conclusão das obras, o presi-
dente do CMCL, Luís Jumo, acredita 
que um bom significado será prestado 
pelos citadinos de ou para Lichinga 
em geral e, aos passageiros, em par-
ticular, porque ver-se-á minimizado o 
problema de percorrer longas distân-
cias e de paragem de locais impróprios 
com facilidade para ocorrência de 
eventuais sinistros

Enquanto se verificam as paragens 
escolhidas pelos passageiros dos bair-
ros no norte da cidade, o presidente 
do CMCL apelou para descartarem o 
pensamento de usarem espaços fora 
do condigno para subirem ou des-
cerem de carros propositadamente 
por viagens, assim, dirigindo-se sem 
força compulsiva à única terminal de 
Chiuaula.

evento proporcione a interacção dos 
comissários da comissão nacional dos 
direitos humanos, com as organiza-
ções da sociedade civil nacionais e in-
ternacionais em torno dos direitos da 
criança”, explicou Massinga.

A Presidente do Parlamento Infantil 
cidade de Maputo expressou a sua 
preocupação em relação à violação 
dos direitos das crianças, o que se con-

agressão física a cidadãos sem más-
cara.

levar a um pagamento de 15 meticais 
por viagem, independentemente da 
distância percorrida.

De acordo com Albino Muianga, 
passageiro e utente dos autocarros 
públicos de passageiros, esta situação 
é lesiva para o passageiros que, em 

dita as medidas”, terminou o porta-voz 
Mate.

Por sua vez, ouvida a vítima que re-
sponde pelo nome de Celestino Cach-
ele, no Hospital Provincial de Lichinga, 
confirmou que foi baleado de forma 
grave por um membro da PRM 

“Aconteceu lá em Majune, em que o 
polícia bateu-me na perna, problema 
de máscara. Eu não negava levar-me 
para o posto policial, mas ele só me al-
gemou. Erámos duas pessoas e todos 
nós não usávamos máscaras. Deu-me 
rasteira e fiquei a cair e depois ele deu-
me chamboco e quando se partiu o 
chamboco levou arma e deu-me bala 
nas pernas. Até me feriu”, esclareceu a 
vítima de acção negativa do agente 
policial em Majune.

No momento da entrevista, Celesti-
no Cachele frisou que está a conhecer 
melhorias de saúde, justificado pelo 
atendimento condigno que beneficia 
no seio dos profissionais sanitários ao 
seu tratamento.

como não pagar este valor, porque 
ficar em casa também não será a 
solução. Por isso, peço aquém de di-
reito para averiguar a situação, porque 
de facto, estamos a ser prejudicados 
pelos operadores dos autocarros", 
disse Muianga. 

 Na mesma senda, Josefina Cumbe, 
passageira destes autocarros, diz-se 
agastada com esta situação, alegando 
que a mesma não lhe é nada favorável.

"Não está a ser fácil para mim com 
recurso aos autocarros públicos de 
passageiros. Sabemos que não há 
dinheiro, principalmente nesta fase da 
pandemia de Covid-19. Eu tenho duas 
filhas que vão à escola e usam estes au-
tocarros: Praça dos Combatentes/Pa-
trice Lumumba e vice-versa. Para elas 
acederem ao transporte/autocarro, 
sou brigado a pagar muito dinheiro e 
isso não me está a ser fácil", lamentou.

Entretanto, foi por esta e outras 
preocupações que o PÚBLICO aca-
bou entabulando uma conversa com 
Armando Bembele, representante da 
Agência Metropolitana de Transporte 
de Maputo que, por sua vez, desmen-
tiu o uso da “taxa única” nos autocarros 
Públicos, indicando que a viagem é 
paga de acordo com a quilometra-
gem percorrida.

Bembele referiu ainda que, neste 
momento, o serviço FAMBA abrange 
actualmente 1.200 utentes dos 2.200 
inscritos.

Na presente era digital e da evolução 
das tecnologias, Bembele pediu a to-
dos utentes para que façam uso do 
cartão FAMBA, para evitar pagamen-
tos desnecessários no decurso da sua 
viagem. 

Quatro agentes da Polícia da 
República de Moçambique (PRM), 
encontram-se detidos na provín-
cia do Niassa acusados de terem 
baleado igual números de ci-
dadãos por não usar máscara na 
via pública. O último caso deu-se 
segunda-feira na localidade de 
Metomone, em Majune, quando 
um membro da PRM em pleno 
exercício das suas funções de 
patrulha disparou contra um ci-
dadão de 32 anos de idade por 
não usar máscara em violação do 
decreto que emana as medidas de 
prevenção e combater a Covid-19.

Operadores dos autocarros públicos de passageiros, baseados na área metropolitana de Maputo, estão a con-
tornar taxas oficiais cobradas aos utentes dos transportes, aplicando tarifas acima das legalmente conhecidas, 
com finalidade de garantir uma maior margem de lucro, usando como escudo o cartão FAMBA.  

Alegadamente para reduzir as distâncias entre as áreas residenciais e a 
terminal de transportes semi-colectivos de passageiros de Chiuaula, os 
munícipes de Lichinga, em Niassa, improvisaram novo local, em Sanjala, 
uma terminal, sem autorização da edilidade.

Com o objectivo de definir mecanismos de articulação e monitoria com 
as Organizações da Sociedade Civil (OSC), nas acções de promoção e 
protecção dos direitos da criança em Moçambique, a Comissão Nacional 
dos Direitos Humanos (CNDH), organizou, recentemente, em Maputo 
um Workshop para o efeito.

Por falta de máscara

Em Lichinga

 Em workshop sobre direitos da crianças substancia em fazer as crianças pratica-
rem acções que não beneficiam a elas.

“Nós temos foco na promoção e 
protecção desses direitos fazer de tudo 
para que esses sejam divulgados e 

conhecidos por todos”.
Em relação ao conflito em Cabo-

Delgado, todos os intervenientes 
no Workshop que estamos a referir, 
mostraram a sua preocupação com a 
violação sistemática dos direitos dos 
petizes e a escassez de dados fiáveis 
que possibilitem protecção da criança 
devido à situação de conflito que se 
vive naquela parcela do País. 
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Convulsões sociais a partir da viz-
inha África do Sul, envolvendo 
autoridades policiais e apoiantes 
do ex-presidente Jacob Zuma, 
detido por desacato aos poderes 
judiciais, já estão a ter efeitos em 
Moçambique, com primeiros 
prognósticos apontando para o 
possível agravamento de preços 
de produtos básicos nos próxi-
mos tempos.

Sudécar Novela, presidente dos mukheristas

foram importados antes da tensão que 
se vive na vizinha África do Sul, dai que 
a possibilidade de agravamento de 

existência de produtos em quantidades 
industriais, na sua comercialização é 
normal aparecerem sempre oportuni-

preços só pode ocorrer após o esgota-
mento do stock até aqui disponíveis”, 
frisou, observando que, não obstante a 

stas que, na tentativa de tomar algum 
proveito, agravam o preço, penalizando 
o último consumidor.

“Como Associação, nós desencora-
jamos este tipo de prática de espe-
culação de preço. Apelamos a todos 
importadores para continuarem a 
vender os produtos ao preço habitual 
para não lesar as famílias, principal-
mente as de baixa renda”, acautelou.

  
PREJUÍZOS 

Numa outra abordagem, a fonte 
explicou que, neste momento o 
grande prejuízo é que os importado-
res moçambicanos têm o dinheiro na 
mão, mas não estão a movimentar, 
porque não podem ir à África do Sul 
fazer as suas encomendas. 

Em outras palavras, a fonte indica 
que o dinheiro não pode ficar parado, 
indicando que o mesmo deve circular, 
pois, com o dinheiro guardado corre-
se o risco de se fazer uso sem necessi-
dade quando deviam aplicar no negó-
cio para gerar lucro.                                       

No entanto, enquanto aguarda-se 
pelo retorno à normalidade, Novela 
apela aos moçambicanos, em par-
ticular, aos importadores informais 
a manterem a calma e serenidade. 
“Assim que a tensão social abrandar, 
os importadores moçambicanos 
poderão retomar as suas actividades, 
mas enquanto a tensão prevalecer, 
não aconselhamos nenhum importa-
dor moçambicano a entrar ou a sair da 
África de Sul”, concluiu.   

Em vista agravamento de 
preços de produtos

- Em causa convulsões sociais na vizinha África do Sul

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi e o Secretário de Estado dos Estados Unidos de América, Ant-
ony Blinken são unânimes ao classificar a interacção telefónica mantida quarta-feira, 14 de Julho, de bastante 
produtivo e importante para o reforço das relações de amizade e cooperação em prol do desenvolvimento das 
duas nações. O contacto decorreu no quadro das consultas bilaterais. 

Filipe Nyusi, PR Antony Blinken, Secretário do Estado norte-americano

a atravessar o melhor momento, os 
dois governantes abordaram igual-
mente aspectos relacionados com a 

situação da pandemia da Covid-19 e 
Desenvolvimento do compacto do 
Millennium Challenge Corporation 
(MCC). Na conversa foram também 
mencionados aspectos de âmbito 
econômico, concretamente o comer-
cio e investimentos.

O Presidente Nyusi informou so-
bre a questão do terrorismo que ceifa 
vidas, provoca deslocados, a neces-
sidade de apoio humanitário, o func-
ionamento da Agência de Desenvolvi-
mento do Norte (ADIN), o empenho 
das forças da SADC e do Ruanda para 
apoiar Moçambique no combate ao 
terrorismo.

Durante o contacto, o Chefe do Es-
tado moçambicano e o Secretário de 
Estado norte-americano discutiram 
questões relacionadas com a forma-
ção, desenvolvimento, estabilidade, re-
speito pelos direitos humanos, reforço 
da democracia e sobre as mudanças 
climáticas.

As partes foram unânimes ao clas-
sificar o contacto de bastante produ-
tivo e importante para o reforço das 
relações de amizade e cooperação 
em prol do desenvolvimento das duas 
nações.

O Secretario de Estado terminou o 
encontro manifestando solidariedade 
para com Moçambique, na luta contra 
o terrorismo e transmitiu condolências 
ao povo e Governo de Moçambique 
pelas vidas perdidas na província de 
Cabo Delgado, vitimas do terrorismo. 

situação da segurança em Cabo Del-
gado, processo de Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegração (DDR), 

Moçambique e EUA reforçam 
desenvolvimento

Para além de avaliar o estado das 
relações estabelecidas em 1975, que 
foram classificadas como estando 

ZAQUEU MASSALA                                  
Email: kmassala@gmail.com

Segundo Sudecar Novela, Presi-
dente da Associação dos Pequenos 
Importadores de Moçambique 
(Mukhero), Moçambique poderá 
enfrentar uma crise aguda de escas-
sez de produtos básicos, em conse-
quência da revolta popular que se 
vive na vizinha África de Sul. “Como 
sabem, a maioria dos produtos da 
primeira necessidade como batata, 
cenoura, cebola, tomate, repolho e 
outros, vem da África do Sul, o País 
que neste momento está a enfrentar 
uma manifestação jamais vista, que 
afectou a quase totalidade do sector 
de produção”, referiu, indicando que 
“isto significa que vamos ter prob-
lemas sérios de géneros alimentícios, 
porque não há nenhum importador 
neste momento que viaja para a terra 
do rand”.

Novela diz não saber como os im-
portadores do sector informal que 
abastecem os diferentes mercados 
grossistas do país, irão lidar com a situa-
ção, apelando para a manutenção da 
calma por parte destes, na perspectiva 
de que melhores dias virão para a re-
toma dos seus negócios.

Para Novela, não é possível o gov-
erno criar condições de dia para noite, 
porque para preparar a terra e lançar a 
semente é um processo que leva o seu 
tempo. Em suma, refere Novela, para a 
situações de momento, a resposta não 
pode ser imediata, havendo a necessi-
dade de ter que se esperar, tendo em 
conta que tudo decorre de um prob-
lema que está fora do controlo das 
autoridades moçambicanas.

Questionado se há alguns importa-
dores moçambicanos que foram 
vítimas da tensão popular na África 
de Sul, Novela respondeu que até ao 
momento não há registo de vítimas 
e nem camiões moçambicanos quei-
mados pelos manifestantes.

Referiu que, quando iniciou a ten-
são social naquele país, os parceiros 
Sul-africanos, ligaram para alertar so-
bre a situação e aconselharam a não 
deixar entrar e nem sair os importa-
dores moçambicanos daquele país, 
como forma de evitar graves danos, 
até que a situação se normalize.

ESPECULAÇÃO DE PREÇOS DOS 
PRODUTOS  

Neste momento, destaca a fonte, há 
comerciante de má-fé que muitas vezes 
se aproveitam desta situação para agra-
var o preço dos produtos. “Os produtos 
que neste momento estão no mercado 
de Zimpeto a serem comercializados 
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comunidades mais vulneráveis”, disse 
Antonella D'Aprile, representante do 
PMA em Moçambique.

Graças à contribuição da UE, o PMA 
fornecerá alimentos a 360 mil pessoas 
internamente deslocadas durante 
quatro meses. As famílias deslocadas 
receberão uma porção alimentar 
composta de arroz, grãos e óleo, co-
brindo 80% de suas necessidades 
quilocaloria diárias. Onde as condições 
dos mercados locais e de segurança 
permitem, as famílias receberão uma 
senha de valor de 3.600 MT (cerca de 
EUR 47,00). As senhas de valor podem 
ser trocados em lojas parceiras para a 
compra de alimentos e outros itens 
essenciais, como sabonete, material 
sanitário, detergentes, pasta de dente 
e desinfectantes de água. As senhas 
de valor proporcionam alívio imediato 
para famílias em dificuldade, ao mes-
mo tempo que impactam positiva-
mente a economia local e aumentam 
a resiliência económica.

“É preocupante que à medida 
que a situação frágil de segurança na 
Província de Cabo Delgado continua 

a se deteriorar, milhares de famílias 
são deslocadas e necessitam de as-
sistência humanitária urgente. Na UE, 
estamos empenhados em trabalhar 
com parceiros, como o PMA, para le-
var assistência vital às populações vul-
neráveis, muitas das quais perderam 
as suas principais fontes de subsistên-
cia”, afirma Alexandre Castellano, chefe 
do Departamento de Apoio Humani-
tário da União Europeia para a África 
Austral e a região do Oceano Índico.

Os fundos da UE também serão 
usados para intervenções de nutrição 
do PMA no norte de Moçambique. 
O PMA apoiará mais de 32 mil cri-
anças menores de cinco anos, mul-
heres grávidas e lactantes através do 
tratamento da Desnutrição Aguda 
Moderada como parte do Programa 
Nacional de Reabilitação da Nutrição 
(PRN) nas províncias de Cabo Delgado, 
Nampula e Niassa. Além disso, a UE 
está a apoiar 8 mil crianças menores de 
5 anos durante três meses no âmbito 
da assistência nutricional do PMA para 
prevenir a Desnutrição Aguda Mod-
erada entre a população deslocada.

Dada a frágil situação de seguran-
ça, o PMA também envidará esforços 
para fortalecer a capacidade local em 
termos de protecção das populações. 
Com esta doação de 6,7 milhões de 
euros alocados para o PMA, a ECHO 
está a financiar no momento quatro 
acções do PMA em Moçambique 
com um montante total de 12,3 mil-
hões de euros.

A necessidade de financiamento 
do PMA até Dezembro de 2021 para 
a resposta no norte de Moçambique é 
de 121 milhões de dólares. Sem apoio 
adicional, as operações do PMA es-
tarão comprometidas, podendo levar 
à redução ou mesmo suspensão da 
distribuição de alimentos aos desloca-
dos a partir de Agosto de 2021. Refira-
se que o PMA ganhou o Premio Nobel 
da Paz em 2020. É a maior organização 
humanitária do mundo, salvando 
vidas em emergências e usando a as-
sistência alimentar para construir um 
caminho para a paz, estabilidade e 
prosperidade para pessoas em recu-
peração de conflitos, desastres e do 
impacto das mudanças climáticas.

preocupantes de que estávamos a 
começar a perder terreno na luta para 
imunizar as crianças contra doenças 
infantis evitáveis, inclusive com os sur-
tos generalizados de sarampo há dois 
anos. A pandemia veio agravar uma 
situação que já era má. Com a distri-
buição equitativa de vacinas contra a 
Covid-19 como uma prioridade para 
todos, devemos lembrar que a distri-

buição de vacinas sempre foi injusta, 
mas não tem de ser assim".

Os dados da OMS e Unicef mostram 
ainda que os países de rendimento 
médio são agora responsáveis por 
uma percentagem crescente de crian-
ças não imunizadas - ou seja, crianças 
que ainda não receberam pelo menos 
algumas doses de vacinação. A Índia 
está a sofrer uma queda particular-

mente grande, com a cobertura de 
DTP-3 (difteria, tétano e tosse convul-
sa) a cair de 91% para 85%.

Alimentado por insuficiências de fi-
nanciamento, desinformação sobre as 
vacinas e o seu processo, instabilidade 
e outros factores, está também a surgir 
um quadro preocupante na Região da 
OMS do continente americano, onde 
a cobertura de vacinação continua 

a diminuir. Apenas 82% das crianças 
estão totalmente vacinadas com DTP, 
contra 91% em 2016.

 Enquanto os países trabalham para 
recuperar o terreno perdido devido a 
perturbações relacionadas com a Cov-
id-19, a UNICEF, OMS e parceiros como 
a Gavi, continuam a apoiar os trabal-
hos para reforçar os sistemas de imu-
nização. As agências estão igualmente 
a trabalhar com países e parceiros para 
cumprir os ambiciosos objectivos da 
Agenda Global de Imunização 2030, 
que visa atingir uma cobertura de 90% 
para as vacinas essenciais para crian-
ças; reduzir para metade o número de 
crianças não-vacinadas totalmente, ou 
"dose zero", e aumentar a ministração 
de vacinas mais recentes que salvam 
vidas, tais como o rotavírus ou o pneu-
mococo nos países de rendimento 
baixo e médio.

Refira-se, que com base nos dados 
comunicados pelos países, as estimati-
vas oficiais da OMS e da UNICEF sobre 
a cobertura nacional de imunização 
(WUENIC) fornecem o maior conjunto 
de dados do mundo sobre as tendên-
cias de imunização para a vacinação 
contra 13 doenças através de sistemas 
de saúde regulares - normalmente 
em clínicas ou centros comunitários 
ou através de visitas de trabalhadores 
da saúde. Para 2020, foram fornecidos 
dados de 160 países.

 Para além das perturbações de 
imunização de rotina, há actualmente 
57 campanhas de vacinação em 
massa adiadas em 66 países, para o 
sarampo, poliomielite, febre-amarela 
e outras doenças, afectando vários mil-
hões de pessoas.

Vinte e três milhões de crianças 
não receberam as vacinas bási-
cas de rotina ministradas pelos 
serviços de imunização de rotina 
em 2020, numa cifra estimada 
em mais 3,7 milhões do que em 
2019 - de acordo com dados ofici-
ais publicados quinta-feira, 15 de 
Julho e pela OMS e pela UNICEF. 
Este último conjunto de números 
globais sobre a imunização infan-
til a nível mundial, os primeiros 
números oficiais que reflectem as 
interrupções globais dos serviços 
de saúde devido à COVID-19, 
mostram que a maioria dos países 
registou, no ano passado, quedas 
nas taxas de vacinação infantil.

O Programa Mundial para a Ali-
mentação da Organização das 
Nações Unidas (PMA) recebeu 
uma contribuição de 6,7 milhões 
de euros da União Europeia (UE) 
para apoiar as comunidades que 
foram forçadas a abandonar as 
suas casas no Norte de Moçam-
bique.

OMS e Unicef alertam recuo 
na vacinação infantil

PMA assiste vítimas do terrorismo em Cabo Delgado

De acordo com novos dados, que 
o jornal Publico teve acesso, a maio-
ria destas crianças, onde cerca de 17 
milhões, não foi provavelmente mi-
nistrada uma única vacina durante 
todo o ano, facto que veio aumentar 
as desigualdades que já existiam no 
acesso à imunização. Muitas destas cri-
anças vivem em comunidades afecta-
das por conflitos, em lugares remotos 
sem acesso a serviços ou com acesso 
limitado, ou em ambientes informais 
ou de bairros degradados, onde ex-
istem privações múltiplas, incluindo 
acesso limitado a serviços de saúde e a 
serviços sociais básicos.

"Numa altura em que os países cla-
mam por vacinas contra COVID-19, 
temos recuado noutras imunizações, 
deixando as crianças expostas ao risco 
de doenças devastadoras mas preve-
niveis, como o sarampo, a poliomielite 
ou a meningite", afirmou Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, director-geral da 
OMS. "Os surtos de doenças múltiplas 
podem ser catastróficos para as comu-
nidades e sistemas de saúde que já lu-
tam contra a COVID-19, tornando mais 
urgente que nunca investir na vacina-
ção infantil e assegurar que todas as 
crianças sejam alcançadas".

O número de crianças que não 
receberam a primeira dose de vacinas 
vitais aumentou em todas as regiões 
em 2020; Milhões não receberam as 
doses posteriores à primeira.

As rupturas nos serviços de imuni-
zação foram generalizadas em 2020, 
sendo as regiões da OMS do sudeste 
asiático e do mediterrâneo oriental 
as mais afectadas.  Devido à redução 
do acesso aos serviços de saúde e o 
alcance da imunização, o número de 
crianças que não receberam sequer as 
suas primeiras vacinas aumentou em 
todas as regiões. Em comparação com 
2019, mais 3,5 milhões de crianças fal-
haram a sua primeira dose de vacina 
contra a difteria, tétano e tosse convul-
sa (DTP-1), enquanto mais 3 milhões 
de crianças falharam a sua primeira 
dose de vacina contra o sarampo. 

 "Esta evidência deve ser um aviso 
claro: a pandemia de COVID-19 e as 
perturbações relacionadas custam-
nos resultados valiosos que não 
podemos dar-nos ao luxo de perder 
- e as consequências serão pagas 
em vidas e bem-estar dos mais vul-
neráveis", disse Henrietta Fore, direc-
tora executiva da UNICEF. "Mesmo 
antes da pandemia, havia sinais 

A União Europeia (UE), por meio 
do Departamento de Protecção 
Civil e Ajuda Humanitária (ECHO) da 
Comissão Europeia, está a apoiar a 
resposta do PMA no norte de Moçam-
bique que enfrenta uma das maiores 
crises de deslocamento do mundo. 
Desde Maio do ano passado, a vio-
lência na província de Cabo Delgado 
deslocou mais de 732 mil pessoas, sete 
vezes mais do que no mesmo período 
do ano passado.

“A situação humanitária no norte 
de Moçambique levou as pessoas ao 
limite. Aqueles que conseguem sobre-
viver aos ataques são forçados a deixar 
tudo para trás, incluindo seus meios 
de sustento. Doadores como a União 
Europeia são essenciais para ajudar as 

PUBLICIDADE
Devido a pandemia

Com ajuda da União Europeia
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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

Tabasily reclama plágio em série
O Músico Moçambicano, Custó-
dio Pedro Nhantumbo, conheci-
do nos meandros musicais como 
Tabasily, com a carreira musical 
iniciada há décadas, numa breve 
conversa com o PÚBLICO, recla-
mou estar ser vítima de plágio 
por parte de cantores, alguns 
deles renomados como Marllen 
ou preta negra, Refiller Boy entre 
outros.

Publicidade

CULTURA

ceder, mandaram-ne escrever e per-
guntei se devia ser por computador ou 
manuscrito, ela (a secretária) disse que 
podia ser até manuscrito, mas quando 
pedi caneta ela disse que não tinha e 
logo pensei: Se nem caneta tem, como 
é que podem me apoiar?, Pensei em 
fazer uma carta dirigida ao Secretário 
Geral, mas se nem caneta tinham, con-
clui que não podiam me ajudar”, desa-
bafou o autor de a uku i mati.

Em relação ao músico Refiller Boy, 
Tabasily diz que  este “só falou no Ga-
briel Júnior, não sei se isso é aceitar ou 
negar, isso de me chamar de cadáver, 

inequívoca de que foi plagiado e ex-
plica porquê.

“ (Na letra da música) eu juntei pro-
fessias que ouvi de três maziones dife-
rentes de Maputo e ele é de Chókwè, 
não é possível ter ouvido as mesmas 
professias dos mesmos maziones”, de-
nunciou o nosso interlocutor.

CACHIMBO 
DE PAZ COM PLÁCIDO 

Em relação à série de plágios de que 
tem sido vítima, Tabasily diz ter trazido 
esses casos Marllen, Refiller Boy e out-
ros por causa de um recente “choque” 
que teve com o jovem cantor Plácido 
Mabasso que, segundo as paavras do 
próprio Tabasily, inocentemente, fez o 
remix de uma das suas músicas, mas 
que depois de uma conversa a dois, o 
assunto foi ultrapassado.

“Trouxe isso (plágios) por causa 
deste miúdo (plácido)  que usou mad-
elícia.  Quando fui reclamar no Fréd 
(Jossias), disse que existiam outros que 
plagiavam  minhas músicas por exem-
plo, todas músicas do de Refiller (Boy),  
tinham pedaços meus (partes das 
minhas)”, anotou Tabasily”.

Ainda em relação ao jovem Plácido, 
o pequeno cantor, ao fazer o remix da 
música de Tabasily, inocentemente, 

eu quero o sim ou não, para u provar 
que tem partes minhas que usa nas 
músicas dele.

Ainda em relação ao polêmico can-
tor de Chókwè, Tabasily diz que, por 
exemplo, a música Xi profeto é prova 

pensou que até podesse agradá-lo ao 
ver su música replicadaa.

“O assunto do Plácido já conversá-
mos, almoçamos com a Laura Monde 
(agende do Plácido), pediram descul-
pas e oferecí-me para produzir uma 
música com ele. Ele disse que é meu 
fã e pensou que eu ficasse feliz com 
o facto de ele fazer o remix da minha 
música. Vou cantar com ele e lhe ensin-
ar como é que se produz uma música”, 
anunciou Tabasily.

Músico, Compositor, Empreendedor 
e Produtor musical, Tabsily nasceu no 
dia 24 de Março de 1975, na cidade 
de Xai-Xai, província de Gaza, no sul de 
Moçambique, no meio artístico é carin-
hosamente tratado por  Vovó Dele ou 
De Novo. 

Está radicado na Matola, província 
de Maputo, onde desempenha as suas 
actividades, é pai de família, já fez músi-
cas com vários artistas nacionais. 

Tem passagens por Malawi, África 
do Sul, Alemanha, Reino   Eswatini, Zim-
babwe, entre outros países, o seu es-
tilo musical resume-se em Marrabenta, 
Pandza e dzukuta.

Teve o primeiro contacto com mi-
crofone, no ano de 1997, porém, só 
em 2001 entrou profissionalmente no 
mundo da música, com o lançamento 
do seu primeiro álbum Himakamune.

- Depois de fumar “cachimbo de paz com Plácido”, desafia Refiller Boy a provar que nunca o plagiou

DANIEL MAPOSSE                                   
Email: dcmaposse@gmail.com

Para o músico Tabasily, ao invés de 
recorrer ao uso fraudulento do seu tra-
balho, todos aqueles que queira fazer 
uso da obra alheia, “ devem se aproxi-
mar aos donos” (do trabalho).

“Todos os músicos que queiram usar 
o trabalho dos outros que se dirijam aos 
donos”, desabafou o cantor Tabasily.

Em relação ao plágio, para o caso 
específico dacantora Marllen, a título 
ilustrativo referiu-se à música a wansati 
vo um taratara, cuja letra teria sido pla-
giada pela cantora Marllen.

“ A música awansati vo um tarara, 
não é diferente de tarou, tarou… Eu 
editei minha música em 2011 e essa 
(de plágio) só tem três anos”, referiu o 
cantor.

Em relação às diligências para de re-
por a justiça em termos de direitos do 
autor, o nosso interlocutor diz ter ten-
tado fazer (algumas), mas sem sucesso, 
e decidiu deizar o assunto como estáa.

“Fui à SOMAS (Sociedade Moçam-
bicana de Autores), ví que não tinham 
condições, ainda era só uma árvore e 
uma secretária, nem tecto tinha, quan-
do perguntei como é que devia pro-

Tabasily clama por plágio
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PEDRO FABIÃO, em Lichinga                                   
Email: fabioninho.p@gmail.com

Em cerimónia havida segunda-feira 
finda a cidade de Lichinga, presenciada 
pelo Secretário de Estado em Niassa, Di-
nis Vilanculo, Lídia Mate, coordenadora 
da “Bela Arte” em Moçambique e do 
“Movimento 100 Assinaturas e Sem Ter-
rorismo”, garantiu que a iniciativa tem 
por finalidade colher bens materiais e 
financeiros para futura e directamente 
encaminhar aos cidadãos alvos para 
minimizar a dor pela qual estão sujeitos, 
involuntária e inesperadamente.

Lídia Mate chama atenção para 
que os integrantes que contem umas 
das suas comprovações entre as 100 
assinaturas venham exibir e demon-
strar aos cidadãos de Cabo Delgado, 
por cada um, o seu ser voluntário, de 
prestígio e de estímulo para que no 
seio dos abrangidos pelo terrorismo 
acreditem e fiquem inspirados que o 
país está unido e sentem o compro-
misso de erradicar para sempre este 
inviabilizador de crescimento social, 
económico, entre outros.

“Um trabalho que decorre em co-
mum com artistas de cada divisão 
administrativa do país. A tela serve de 
um instrumento de união entre os 
moçambicanos, olhando pelo espírito 
patriótico, de unidade, humanidade 
e humildade de um para outro”, disse, 
primeiramente, Lídia Mate e enfatizan-
do de seguinte modo “se nós moçam-
bicanos olharmos para este espaço 
que temos em comum, se nós artistas 

Dinis Vilanculo, edil de Lichinga

Associação “Bela Arte” afugenta a 
cor vermelha do semáforo 

moçambicanos trazermos, então, ao 
alto esta necessidade de perceber que 
quanto irmãos somos há-de ser pos-
sível olharmos, independentemente 
de apoio externo ou não.

Também, na sua explicação sobre 
o “Movimento 100 Assinaturas e Sem 
Terrorismo”, a coordenadora Lídia 
Mate disse que a campanha iniciou na 
região centro do país, com especiali-
dade na província de Manica, e que 
até ao presente instante ainda não 
tem data para efectivação do leilão 
pelo facto de não estarem criadas as 
respectivas condições, mas que a es-

dade de olharmos o semáforo que dis-
põe de algumas cores que nós temos 
aqui. Estamos, de momento, a oferecer 
o amarelo para se perceber que é pre-
ciso andarmos no verde porque se 
sairmos no vermelho corremos risco 
de atropelar tudo e a dor. A ser o es-
pírito de humildade e patriotismo há-
de ser movimento de solidariedade. 
Enquanto nos solidarizamos é per-
ceptível que nos consciencializámos”, 
consciencializou Lídia Mate.

Na mesma senda, Simão Fontes, vo-
calista da Banda Musical “Massukos” de 
Niassa, salientou de forma feliz por se 

ter pensado neste âmbito porque dá 
um significado de luta para uma justa 
causa, tomando em consideração que 
o terrorismo está continuamente a ser 
um fenómeno assustador aos nacio-
nais e outros países africanos e não só.

“É contribuir e lutar para uma justa 
causa. Com a situação de terrorismo, 
todos sabemos que mexe com vidas 
humanas e acaba violando os Direitos 
Humanos. Como artistas, achamos 
importante fazermos parte porque 
agente tem contributo”, elucidou ar-
tista Simão Fontes.

Por seu turno, o Secretário de Estado 
em Niassa, Dinis Chambiuane Vilancu-
lo, na hora de sua intervenção, saudou 
ao “Movimento 100 Assinaturas Sem 
Terrorismo,” que, segundo ele, se vem 
juntar aos esforços governamentais 
ou e, de igual modo, do povo moçam-
bicano na batalha de lutar contra o 
terrorismo, uma acção que coloca em 
causa a vida dos nacionais, sobretudo 
de Cabo Delgado, retrocedendo o de-
senvolvimento.

“Nós como província de Niassa que-
remos, de viva voz, condenar de forma 
veemente as acções macabras que são 
perpetradas pelos terroristas que con-
tribuem para o subdesenvolvimento 
do nosso país porque destrói tudo que 
se tem desde antes e depois da Inde-
pendência Nacional debaixo de muito 
sacrifício”, palavras de Vilanculo.

perança mantem para transformar em 
realidade.

 “Nós percebemos que há necessi-

Numa objecção humanitária, os fazedores da cultura, através da Associação “Bela Arte”, com sede na cidade 
de Maputo, ao sul do país, chamam as diversas personalidades nacionais e outros de forma a se juntarem ao 
movimento de solidariedade para com as vítimas de terrorismo em Cabo Delgado. 

À luz do terrorismo em Cabo Delgado
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O Banco Central da República de 
Moçambique, o Banco de Moçambique 
(BdM), dirigido por Rogério Zandamela, 
está a ser notícia a nível nacional e inter-
nacional por ter tomado uma medida, 
de que não há memória, na história da 
banca moçambicana pós independên-
cia por ter “travado”, em jeito de suspen-
são, o Standard Bank das “macaquices” 
cambiais impondo-lhe uma pesada 
multa.

Apesar de haver algumas opiniões 
divergentes, mas é consensual que a 
suspensão do Standard Bank revela que 
o BdM está a exercer, de facto, o seu pa-
pel de regulador para proteger o sistema 
bancário nacional.

Apesar de, em algum momento, estar 
a causar prejuízos a pessoas singulares 
e colecti-vas1, a suspensão do Stan-
dard Bank, por um ano da realização 
de todas as actividades que envolvam 

BONS EXEMPLOS
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XIBAKELA XA BUD
Deturparam o sistema cambial e apanharam 

pela medida grande!

Pancada Pública

a conversão de moeda estrangeira no 
mercado cambial revela, mais uma vez, 
que o Banco Central da República de 
Moçambique está a desempenhar as 
suas funções de supervisor das institu-
ições financeiras e sociedades de crédito. 

Antes da nomeação de Rogério Zan-
damela para Governador, em Agosto de 
2016, era inimaginável a suspensão de 
um dos colossos da banca internacional, 
o Standard Bank do mercado cambial, 
tendo em conta o seu peso e as figuras 
a ele ligado.

O BdM está a tornar-se no exemplo de 
instituição do Estado que cumpre cabal-
mente o seu mandato de regulador do 
sistema financeiro, colocando sempre o 
interesse público acima de outros pos-
síveis interesses, por este feito sem para-
lelo, o PÚBLICO tem no timoneiro do 
BdM, Rogério Zandamela como um dos 
bons exemplos a seguir.

XIBAKELA XA BUD
Deturparam o sistema cambial e apanharam 

pela medida grande!

XIBAKELA XA BUD
Deturparam o sistema cambial e apanharam 

pela medida grande!


