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DESTAQUE

Presença militar não tem preço E agora, Setina Titosse?
Pela primeira vez, em quatro anos 
de radicalismo em Cabo Delgado, 
o Presidente da República e Co-
mandante-Chefe das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS), Filipe 
Nyusi, falou ontem à Nação sobre 
a situação. Em cerca de uma hora, 
o Presidente da República reflectiu 
em torno do terrorismo, seus efei-
tos e da estratégia para estancá-
lo, tendo afirmado que a corrida 
de estrangeiros em solidariedade 
com o país não tem preço, sendo 
esta fruto de cooperação bilateral e 
multilateral que o Estado moçam-
bicano tem com diferentes países 
da região e do mundo. 

A condenação de Setina Titosse, 
antiga PCA do Fundo de Desen-
volvimento Agrário (FDA) e seus 
cúmplices, por desvio de fundos e 
cometimento de outros crimes as-
sociados, mostra claramente que 
o crime não compensa. Em outras 
palavras, a impunidade em casos 
identificados de corrupção, no 
caso específico de Moçambique, é 
quase nula, havendo muitos que, 
à semelhança de Titosse, não esca-
param ao martelo da justiça.

com maior eficácia o flagelo de terror-
ismo e outras ameaças que eventual-
mente podem vir a surgir após o tér-
mino dos apoios, tendo em conta que 
eles, tem etapas”.

Aliás, o Presidente da República, de-
stacou que “estamos conscientes que 

Na sua comunicação, que consid-
erou de oportuna, o Chefe de Estado e 
de Governo e Comandante-Chefe das 
FDS, afirmou que todos estão cientes 
que o terrorismo é um fenómeno glob-
al com consequências a nível nacional, 
regional e internacional. 

Nesse contexto, defendeu desde 
cedo que o seu combate devia ser feito 
através da conjugação de esforços e 
sinergias de parceiros bilaterais e mul-
tilaterais, com experiência no combate 
ao terrorismo e com características simi-
lares de Moçambique, como por exem-
plo, Kenya, Uganda e Ruanda.

Esta visão, de acordo com o Presiden-
te Nyusi, esteve em alinhamento com 
os apelos da sociedade moçambicana 
e da comunidade internacional que 
esperavam da parte do Governo, uma 
ponderação e avaliação cautelosa.

“Foi assim que no âmbito da nossa 
diplomacia encetamos contactos e 
partilhamos informações com diversos 
parceiros internacionais sobre a situa-
ção do nosso País, em particular, de ter-
rorismo em Cabo Delgado”, disse.

Na África Austral, o Governo interagiu 
com as lideranças dos países da região, 
sobretudo, com a África de Sul, Angola, 
Botswana, Malawi, Tanzânia e Zâmbia, 
a solicitar apoio, através do envio de 
ministros e oficiais das FDS para um 
contacto directo.

Vários outros países mostraram 
também disponibilidade em apoiar 
Moçambique, destaque para Portugal, 
Estados Unidos da América, França, 
Rússia e União Europeia, em treinos, 
formação, assessoria e na elaboração 
de estratégia de luta contra o terrorismo 
e na promoção do desenvolvimento 
integrado.

O Presidente da República referiu 
que, na abordagem feita com os di-
versos parceiros, o Estado moçambi-
cano deixou sempre claro que além 
da formação especializava, precisava 
também de equipamento individual e 
colectivo, meios logísticos para facilitar 
a mobilidade terrestre e aérea, assistên-
cia sanitária e recolha de informações 
operativas.

“Moçambique é membro pleno de 
várias organizações regionais, conti-
nentais e internacionais e entre várias 
opções que tínhamos à mesa e contin-

 Acusada de ter defraudado o FDA 
em largos milhões de meticais e pela 
prática de outros crimes, como o de 
abuso de cargo ou função, tráfico de 
influência, branqueamento de capi-
tais e burla por defraudação, Setina 
Titosse, viu a sua pena de prisão con-
firmada pelo Tribunal Superior de Re-
curso da Cidade de Maputo, que, no 
entanto, decidiu lhe aplicar 16 anos 
de prisão efectiva.

Recorde-se que, em 2018, Titosse 
tinha sido condenada pelo Tribu-
nal Judicial da Cidade de Maputo a 
uma pena de 18 anos de prisão, pela 
prática dos mesmos crimes, tendo 
a condenada recorrido da decisão 
junto ao Tribunal Superior de Recurso 
da Cidade de Maputo que, por sua 

e longos prazos para manter intacta a 
soberania do Estado. 

Para o efeito, informou que “iremos 
intensificar a formação, reequipamento 
e modernização das FDS em todas as 
especialidades. Pretendemos adoptar-
lhes de capacidade de enfrentamento 

uamos a ter, decidimos que a primeira 
abordagem seria contar com a SADC e 
na dupla troika de Maputo, decidiu-se 
que a região deveria apoiar Moçam-
bique a debelar o terrorismo”, explicou.

Em Cimeira Extraordinária realizada 
a 23 de Junho em Maputo, a SADC de-
cidiu que se desdobraria até 15 de Julho 
com um contingente em Estado de 
alerta, com competente equipamento 
aéreo, naval, policial e de segurança. 

“Os países da SADC já estão a mo-
bilizar-se nesse sentido, tanto é que o 
comandante desta força já está em 
Moçambique. Na mesma Cimeira Ex-
traordinária da SADC, decidiu-se que 
além do apoio regional, Moçambique 
tinha a prerrogativa de solicitar apoio 
de qualquer parceiro bilateral, fora da 
região e com primazia para um País 
africano, sem nunca descurar a contri-
buição de outros países que presente-
mente nos prestam apoio”, referiu.

Nesse contexto e no exercício da 
“nossa soberania, solicitamos apoio 
ao Ruanda pela sua experiência e dis-
ponibilidade imediata, numa situação 
que a cada dia que passa, morrem 
moçambicanos inocentes e muitas 
famílias vivem de dor em Cabo Delga-
do e em Moçambique em geral”.

Assim, o contingente Ruandês inte-
grando a componente militar e poli-
cial está em Moçambique desde 9 de 
Julho, cujo assunto foi notificado oficial-
mente ao Presidente da União Africana 
em cumprimento da decisão emanada 
da Cimeira, para além, das concertações 
feitas durante o velório do antigo Presi-
dente da Zâmbia, Kenneth Kaunda.

Para o Chefe de Estado moçambi-
cano, “as forças do Ruanda estão no País 
ao abrigo do acordo bilateral, entre os 
dois países no âmbito da segurança. A 
participação do Ruanda enquadra-se 
no princípio de solidariedade para uma 
causa nobre e comum. Por isso, não 
tem preço, pois trata-se de salvar vidas, 
evitar decapitações de pessoas em 
Cabo Delgado e a destruição de bens 
e infraestruturas públicas e privadas. A 
mesma tem enquadramento jurídico 
nos tratados”.

Nyusi esclareceu ainda que “o man-
dato das forças estrangeiras é de ajudar 
as FDS no terreno a restaurar a seguran-
ça, cuja estrutura de comando, garante 
que não haja confrontos, atritos nem 
desarticulação entre as FDS e as forças 
estrangeiras”.

Sublinhou ainda que os apoios 
estarão sob comando e direcção dos 
moçambicanos que estão à frente 
dos destinos do País. “Ninguém con-
hece a nossa casa do que nós própri-
os”, elucidou.

PREVENÇÃO 
DA RADICALIZAÇÃO

Neste capítulo, Nyusi fez saber que 
o Governo vai continuar a fazer sua 
parte, desenvolvimento a curto, médio 

Quando o crime não compensa

o combate ao terrorismo não se limita 
aos aspectos de segurança e a missão 
de restaurar o ambiente de paz, por 
isso, adoptamos uma resposta mul-
tifacetada que inclui intervenções na 
economia, apoio a reconstrução de 
infraestruturas destruídas bem como 
assistência social às famílias afectadas 
para estimular a procura agregada e 
dinamizar a economia no seio todo”.

Com o efeito, revelou que “a nossa 
acção, na estratégia de prevenção e 
controlo do extremismo violento, con-
siste na promoção de programas inten-
sivos, do desenvolvimento, formação e 
criação de oportunidades de emprego 
nas províncias de Cabo Delgado, Niassa 
e Nampula. E foi neste quadro que cria-
mos a Agência de Desenvolvimento 
Integrado do Norte (ADIN), que está a 
implementar um programa de preven-
ção e resiliência contra conflitos, incluin-
do extremismo, num valor de superior 
a 100 milhões de dólares americanos”. 

O Presidente da República observou, 
entretanto que, o Governo está a de-
senvolver estas intervenções, mesmo 
ciente que a falta de emprego não é 
apenas o único factor motivador nem 
consequência do extremismo violento. 

“Por isso, perfila na estratégia do Gov-
erno, medidas de sensibilização contra 
a radicalização, da unidade nacional 
que foi e continua sendo a força matriz 
de Moçambique para alcançar todas as 
victórias e ultrapassar os inúmeros de-
safios enfrentados ao longo da história”, 
defendeu.

Realçou que a unidade nacional é 
fundamental para o alcance da paz 
e reconciliação nacional, baseada no 
respeito pela diversidade ideológica e 
partidária, no diálogo, tolerância, igual-
dade e equidade de oportunidades 
para todos.

Por isso, “Como Chefe de Estado e 
de Governo e Comandante-Chefe das 
FDS,  exorto a toda nossa sociedade, 
desde líderes comunitários, das con-
fissões religiosas, partidos políticos, de-
sportistas, académicos, organizações 
da sociedade civil, artistas, investiga-
dores, agentes económicos, alunos e 
estudantes, professores, enfermeiros, 
operários e camponeses, funcionários 
públicos, trabalhadores do sector priva-
do, e a todos cidadãos do nosso País, 
a tudo fazer  juntamente com as FDS 
para preservarmos e consolidarmos  a 
unidade nacional, em defesa da nossa 
Nação e do nosso Moçambique, uno 
e indivisível. Como Chefe de Estado, 
não hesitarei para tomar decisões que 
salvem a vida de cada moçambicano”.

ANTECEDENTES DO 
TERRORISMO

No início da sua comunicação à Na-
ção, Nyusi disse que “estamos num mo-
mento crucial da luta do povo moçam-
bicano contra a agressão que nos é 
movida pelos grupos terroristas e 

vez, deu como provada a acusação 
de desvio de 170 milhões de meticais 
do FDA.

No mesmo processo, mais seis pes-
soas foram condenadas a penas que 
variam de seis a 12 anos de prisão, 
enquanto uma foi absolvida.

Uma sétima arguida foi condenada 
a pena de seis anos, mas substituída 
por multa, e uma nona foi absolvida.

Na altura do julgamento, a Procura-
doria-Geral da República acusou Seti-
na Titosse e seus cúmplices de desvio 
de fundos, abuso de cargo ou função, 
tráfico de influência, branqueamento 
de capitais, burla por defraudação, 
entre outros crimes.

Em ligação com o caso, inves-
tigado pelo Gabinete Central de 
Combate à Corrupção (GCCC), as 
autoridades judiciais apreenderam 
dez imóveis, incluindo dois na zona 
turística de Bilene, em Gaza, sete 
viaturas, gado bovino e avultadas 
somas em dinheiro.

A antiga presidente do FDA, Setina 
Titosse, segundo a PGR, terá forjado 
projectos agro-pecuários, simulando 
o desembolso de dinheiro para finan-
ciar os mesmos, mas o dinheiro terá 
sido desviado para compra de gado 
e para a própria gestora. P 

que no quadro da solidariedade 
regional estamos a receber apoio de 
alguns parceiros estrangeiros”. 

De seguida, relatou que a partir dos 
finais de 2011 e princípios de 2012, 
começaram a registar-se nos distritos de 
Chiúre, Balama, Macomia, Mocimboa 
da Praia e Palma, os primeiros sinais de 
radicalização, promovidos por alguns 
indivíduos estrangeiros e nacionais que 
falsamente se intitulavam como sendo 
os verdadeiros muçulmanos.

Na sequência dessas movimenta-
ções, começaram a surgir seitas islâmi-
cas que difundiam mensagens radicais 
e em simultâneo, foram aparecendo 
sinais de infiltração de grupos terroristas 
que actuam em outros países.

Para Nyusi, estes indivíduos, us-
ando várias artimanhas, incitavam 
adolescentes e jovens já radicalizados, a 
desobedecer as autoridades nacionais 
e não respeitar as leis e a constituição da 
República. 

“Proibiam as crianças de frequen-
tar as escolas formais, orientando lhes 
apenas, para frequentar as chamadas 
madrassas. Nessa altura, incitavam a 
violência contra membros da comuni-
dade islâmica e outras pessoas de bem 
que promovessem valores de paz. Es-
sas práticas revelavam claramente que 
estes agitadores, estavam em conflito, 
não apenas com as leis do nosso País 
mas também, com os ensinamentos 
do alcorão”, disse.

Além disso, nas suas incursões, os 
terroristas, sequestram crianças, ado-
lescentes, jovens e mulheres, para além 
de investir no recrutamento de jovens 
através de falsas promessas para pos-
terior radicalização, com maior enfoque 
para as províncias de Cabo Delgado, 
Nampula, Zambézia e Niassa.

Assim, o primeiro ataque terrorista 
realizado pelo grupo foi registado no 
dia 5 de Outubro de 2017 no distrito 
de Mocímboa da Praia e estenderam a 
sua acção violenta a outros distritos de 
Cabo Delgado, como Macomia, Miu-
dumbe, Nangade, Quissanga e Palma, 
deixando rastro de dor e saque.

Entretanto, por tratar-se de um fenó-
meno que era pouco conhecido em 
Moçambique, inicialmente foi tratado 
como simples acção criminosa, e por 
isso, foi sendo atribuído várias denomi-
nações ao grupo tais como, insurgen-
tes, malfeitores, Al-chababe e só mais 
tarde, e já com melhor conhecimento 
do fenómeno, ficou evidente que se 
tratava de um grupo de terroristas e 
com ligações internacionais.

Filipe Nyusi, fez saber ainda que 
inicialmente, este grupo usava armas 
brancas como forma de dissimular o 
seu poderio bélico e as suas reais in-
tenções. Depois passou a usar armas 
de fogo, a mistura com armas brancas 
para assassinar, decapitar e esquartejar 
populações inocentes, incendiar aldeias 
e destruir infraestruturas económicas, 
públicas e privadas.

Ao mesmo tempo praticam pilha-
gem de bens das populações para auto 
abastecimento. Em toda sua actividade, 
os terroristas demonstram uma falta 
grosseira de respeito pela vida humana. 
É que usam populações inocentes, 
principalmente crianças e mulheres 
como escudos humanos para dificultar 
acções de perseguição pelas FDS.

RESULTADO DOS ATAQUES 

Em Cabo Delgado, os ataques ter-
roristas resultaram duas mil mortes 
de pessoas. Entre as barbaridades co-

metidas, ressaltam actos de autênticos 
genocídios, como tal aconteceu em 
Abril de 2020, quando os terroristas 
assassinaram 42 jovens na Aldeia de 
Chitaxe, no distrito de Miudumbe pelo 
simples facto de se ter recusado integrar 
as suas fileiras.

Por causa do terrorismo, existem 
817 mil pessoas deslocadas dentro da 
província de Cabo Delgado, incluindo 
nas vizinhas de Nampula e Niassa e 
Zambezia. Ainda por causa do ter-
rorismo em Cabo Delgado e da insta-
bilidade causada pela Junta Militar da 
Renamo na região centro do País, tem 
no pais mais  826 mil pessoas desloca-
das. Em Cabo Delgado, de Outubro de 
2017 a Julho de 2021, o terrorismo inter-
rompeu a escolarização de mais de 123 
mil alunos, destruíram 46 escolas, 104 
salas de aulas, 30 blocos administrativos 
e cinco Serviços Distritais da Educação, 
Juventude e Tecnologia e mais de 42 
mil crianças foram obrigadas a con-
tinuar os seus estudos noutros distritos. 
Ainda no sector de Educação, deixaram 
de funcionar 219 escolas e aquelas que 
tinham sido abertas em Palma, encon-
tram-se encerradas devido ao ataque 
do dia 24 de Março deste ano.

Paralelamente, encontram-se em 
situação de deslocados, um total de 
1736 professores, nos distritos de Acu-
abe, Chiure, Balama, Mecufi, Metuge, 
Montepuez, Mueda, Nangade, Meluco 
e Pemba. 

“É particularmente triste a notícia de 
que foram barbarmente assassinados 8 
professores dos distritos de Miudumbe, 
Macomia, Nangade e Palma”.

No sector de saúde, onde 39 uni-
dades sanitárias da província encon-
tram-se totalmente encerradas, 11 
centros de saúde destruídos, 13 par-

cialmente destruídos e 15 encerrados 
devido a insegurança.

“Neste preciso momento, os distri-
tos de Mocímboa da Praia,  Quissanga, 
Macomia, Miudumbe e Palma não dis-
põem de nenhum serviço de saúde”, 
anunciou o Presidente da Republica.

De seguida, informou aos moçam-
bicanos que 886 funcionários do sector 
de saúde dos distritos mais afectados, 
foram forçados a prestar serviços em 
outros distritos. Ainda neste sector, os 
terroristas vandalizaram e destruíram 
48 residências de funcionários, 7 via-
turas, incluindo cinco ambulâncias e 
diverso material medico farmacêutico. 

“Tudo isso está a acontecer em plena 
pandemia da Covid-19 e como se pode 
depreender, o alvo dos terroristas, é a 
vida de pessoas inocentes, é o bem-
estar e o desenvolvimento das comuni-
dades”, indicou.

Por isso, para o Chefe de Estado e de 
Governo, Comandante-Chefe das FDS,  
não é aceitável encontrar razões sociais 
ou ideológicas para estas barbaridades.

“Não é razoável encontrar razões 
para justificar acções destes criminosos. 
Não se pode ser tolerante diante desta 
desumana intolerância”, observou.

Esta situação, de acordo com Filipe 
Nyusi, tem causado custos enormes 
para a economia e sociedade moçam-
bicana.

Com o efeito, fez saber que nos úl-
timos anos, a economia nacional tem 
estado a decrescer devido a intensi-
dade das acções terroristas, sem deixar 
de lado, o efeito, das calamidades nat-
urais, tendo em conta que, a violência 
desestabiliza as instituições e reduz a 
confiança dos investidores por causa da 
prossecução dos riscos associados.

A título ilustrativo, o Chefe de Estado 

e de Governo, revelou que na sequên-
cia dos ataques terroristas em Palma, a 
Multinacional Francesa Total suspen-
deu todas as actividades de implemen-
tação do projecto Golfinho/Atum em 
Afungi, incluindo os contratos com os 
construtores, fornecedores de bens e 
serviços e de mão-de-obra.

“Esta medida resultará em atraso 
no início da produção do gás natural 
liquefeito”, lamentou, acrescentando 
que, foram afectadas 28 empresas, das 
quais, 17 sofreram danos materiais in-
calculáveis incluindo impacto directo 
negativo de cerca de 116 milhões de 
dólares americanos, 3250 trabalha-
dores, incluindo da própria Total, viram 
seus contratos suspensos.

“De igual forma, ficou suspenso o de-
sembolso do primeiro financiamento 
estimado em 1165 milhões, dos quais, 
894 milhões eram para fazer face aos 
custos financeiros”, disse.

Ainda em Cabo Delgado, sobretudo, 
nos distritos costeiros, o terrorismo ob-
rigou a paralisação total da actividade 
mineira, destruição e atraso na elec-
trificação dos Postos Administrativos, 
destruição e vandalização de postos de 
abastecimentos de combustíveis e de 
bancos comerciais.

O terrorismo tornou vulnerável a ac-
tividade agrícola, devido às dificuldades 
que causou no acesso aos campos agrí-
colas e a comercialização dos produtos. 
Causou também prejuízos avultados 
na banca e na indústria hoteleira, em 
resultado da vandalização dos estabe-
lecimentos.

Nesse contexto, Filipe Nyusi defende 
que o País não pode pensar lento nem 
pequeno para fazer face ao terrorismo. 
“Precisamos de ter coragem necessária 
para revertermos a situação”, defende.

Presidente da República dirigindo-se à Nação

Setina Titosse, antiga PCA do FDA
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Atento ao terrorismo que dilacera vi-
das humanas e destrói infra-estruturas 
públicas e privadas, engrossando ain-
da o exército de deslocados de guerra, 
o General Xolani Mankayi, é o homem 
certo para comandar as tropas da 
SADC. Confiante nas habilidades dos 
seus homens, o general Mankayi con-
sidera que uma missão de menos de 
dois meses pode ser suficiente para es-
tancar o terrorismo em Cabo Delgado 
e estabilizar a região.

Em declarações à página da SADC 
(www.sadc.int), o General sul-africano 
Xolani Mankayi, afirmou ainda que se 
sentia grato pela confiança que foi de-
positada nele para liderar esta missão e 
se comprometeu a não decepcionar 
a região, garantindo que vai cumprir 
o mandato com a maior diligência 
e empenho. “Estou confiante na vic-
tória, não vou decepcionar a região. 
Vou cumprir com maior diligência 
e empenho o mandato que me foi 
confiado”, avança Mankayi, o General 
sul-africano, que antes de ser indicado 
para comandar a missão da SADC em 
Moçambique, vinha preparando as 
suas tropas, porque já previa que, no 
âmbito da cooperação bilateral entre 
Moçambique e África do Sul, um dia o 
Estado moçambicano podia recorrer 
ao apoio militar do Estado de Cyril Ra-
maphosa para combater o terrorismo.

CONFIANTE
 NAS CAPACIDADES

Enquanto isso, Stergomena Tax, Se-
cretária executiva da SADC, afirma que 
o órgão que dirige tem grande confi-
ança nas capacidades e aptidões dos 
líderes da missão da SADC para liderar 
as tropas destacadas para lutar pela 
paz e segurança em Cabo Delgado.  

Para já, frescas informações em 
poder do PÚBLICO apontam que, a 
Secretária executiva da SADC, Stergo-
mena Tax, apresentou os instrumentos 
legais que autorizam o envio da força 
em estado de alerta da organização 
para apoiar os esforços de combate 
ao terrorismo em Cabo Delgado. Os 
instrumentos foram entregues ao 
comandante da missão da SADC a 
Moçambique, Xolani Mankayi, um 
General sul-africano que deverá tra-
balhar em colaboração com o repre-
sentante do presidente do Órgão para 

“Caso de madeira” alvo de manipulações 

prova plena; uso de documentos falsos 
e associação para delinquir. 

Importa referir que, parte da madeira 
ilegalmente exportada, concretamente 
66 contentores, foi recuperada e trazida 
de volta a Província de Cabo Delgado”. 

O comunicado de imprensa acres-
centa que a Procuradoria Provincial da 
República-Cabo Delgado, o Ministério 
da Terra e Ambiente e com apoio da 

Linha de Navegação Marítima, estão a 
encetar diligências para reaver os 10 con-
tentores, em falta, bem como a desco-
berta de outros envolvidos no processo 
de exportação ilegal dessa madeira, cuja 
investigação mostrou-se complexa. 

Para o efeito, “foi ordenada a ex-
tracção de cópias e instaurado o pro-
cesso autónomo registado e autuado 
sob o n°108/02/P/2021, correndo seus 
trâmites na Procuradoria Provincial da 
República-Cabo Delgado”, conclui o 
documento do MP.

 
MANOBRAS DILATÓRIAS 

DA PGR

Entendimento contrário têm os 
advogados de defesa de Ming Zhou, 
representante da empresa chinesa Feis-
hang, que um requerimento enviado 
quinta-feira ao procurador-chefe pro-

prazos de prisão preventiva.
“Ainda assim, o Ministério Público 

usufruiu de dois meses de prorrogação 
do prazo de prisão preventiva para a 
realização da instrução preparatórias e, 
estranhamente, até ao dia 16 de Julho, 
não havia produzido qualquer despa-
cho de acusação e tão-pouco notificado 
o arguido sobre o seu conteúdo”, lê-se na 
carta que o Jornal PUBLICO teve acesso 
na Procuradoria-geral da República em 
Maputo.

No dia 19, os advogados remeteram 
requerimentos ao juiz de instrução crimi-
nal de Cabo Delgado e um habeas cor-
pus ao Tribunal Superior de Recurso de 
Nampula por entender que os prazos de 
prisão preventiva a que o arguido estava 
sujeito, mostravam-se totalmente ven-
cidos, apesar dos mesmos terem sido 
prorrogados ilegalmente. 

Para o espanto dos causídicos, refere 

bém expirados”.
Aliás, a denúncia enviada ao Procura-

dor-chefe provincial de Cabo Delgado 
com conhecimento da Procuradora-
geral da República, refere que “vale dizer 
que, até à presente data, o arguido e os 
advogados de defesa desconhecem o 
teor da acusação exarada pelo Ministério 
Público porque ainda não foram notifica-
dos e, por conseguinte, a prisão preven-
tiva do arguido continua a ser ilegal”.

Observam ainda que, “até porque a 
acusação do MP, cujos mandatários judi-
ciais desconhecem do teor, foi deduzida 
acima dos seis meses do prazo de prisão 
preventiva, violando o disposto no n°1 
do artigo 322 do CPP”.

Sublinham ainda ser “estranho e ver-
gonhoso para o nosso sistema de ad-
ministração de justiça, quando os órgãos 
de informação são os primeiros a veicular 
aspectos processuais que ainda estão 

vincial de Cabo Delgado, Octávio Zilo 
com conhecimento de Beatriz Buchili, 
Procuradora-geral da República, reclama 
que a detenção e a violação dos prazos 
de prisão preventiva do seu constituinte 
foi chancelada por manobras dilatórias 
que levaram à elevação há dois meses 
sem a observância do disposto no n°4 
do artigo 256 do CPP. Sublinham que 
esta elevação, resultou da preclusão dos 

a denuncia que no dia 20 de Julho cor-
rente, naquilo que classificam de “verda-
deira tentativa de ludibriar a aplicação 
da justiça, um oficial de diligência da 
Procuradoria provincial, deslocou-se 
ao estabelecimento penitenciário de 
Mieze, sem conhecimentos dos advo-
gados, por sinal principais intervenien-
tes, para obrigar o arguido, Ming Zhou, 
representante da empresa chinesa Feis-
hang a assinar a fichar de notificação da 
acusação, sem paradoxalmente, estar 
acompanhado da referida acusação, o 
que constituiu uma grave violação da lei”, 
denunciam os advogados.

E acrescentam: “no dia seguinte, 21 
de Julho, um comunicado de Imprensa 
nº04/PGR/GCI/012.3/2021, de 20 de Jul-
ho inundou os órgãos de informação a 
referir que foi deduziu a acusação no dia 
19 contra nove arguidos…”.

Este comunicado de imprensa da 
PGR, visava na concepção dos causídi-
cos, “deturpar a verdade, pois, deveria, 
também ter afirmado que no dia 19 de 
Julho de 2021, quando foi produzida a 
acusação, os prazos de prisão preven-
tiva submetida ao arguido estavam tam-

sob o segredo de justiça e sem o conhe-
cimento dos principais intervenientes”. 

Os advogados o cidadão chinês de-
ploram ainda na carta, o comportamen-
to do MP, classificando de “triste quando 
o garante da legalidade tenta a todo 
custo, fazer crer a opinião publica que 
todas formalidades processuais foram 
observadas tempestivamente, trazendo 
à tona aspectos jurídicos que ainda não 
são do domínio do arguido, bem como 
dos seus advogados”. No entanto, os cau-
sídicos recordam ao Procurador-chefe 
provincial de Cabo Delgado e à Procura-
dora-geral da República que nos termos 
do n°5 do artigo 331 do CPP, a acusação 
é dirigida ao Presidente do Tribunal com-
petente para o julgamento e depositada 
tambem ao juiz de instrução criminal 
para as finalidades e os prazos indicados 
no artigo anterior, quando tratar-se de 
um processo especial e imediatamente 
ao juízo para julgamento.

Ora, deploram os advogados de defe-
sa de Ming Zhou, “fica claro que a diligên-
cia realizada pela procuradoria de Cabo 
Delgado no estabelecimento peniten-
ciário de Mieze no dia 20 de Julho, não 
encontra espaço no nosso quadro legal, 
pois, enquanto não existir acusação for-
mal, notificada ao arguido fica claro que 
a ilegalidade é patente”.

Outra contradição denunciadas pelos 
advogados de defesa, emerge do facto 
de, na ficha de notificação da acusação 
entre ao arguido no dia 20 de Julho, está 
escrito que acusação foi elaborada pelo 
MP no dia 16 de Julho e remetida ao tri-
bunal judicial de Cabo Delgado no dia 
19, contradizendo deste modo, “a mano-
bra tendenciosa de prejudicar a liberta-
ção do arguido que, até à presente data, 
encontra-se detido preventivamente 
ilegalmente”. Com o efeito, a defesa do ci-
dadão chinês, requere a observância da 
legalidade, devendo no entanto, orde-
nar a soltura do seu constituinte alegada-
mente por a procurador-chefe provincial 
“estar ciente que o mesmo encontra-se 
detido preventivamente fora do prazo 
legalmente estabelecido, tanto é que, 
segundo o comunicado de imprensa, a 
acusação foi deduzida no dia 19 de Julho, 
fora do prazo”.

Aliás, a defesa do cidadão chinês refere 
ainda que o pedido de habeas corpus re-
metido ao Tribunal Superior de Recurso 
de Nampula está a merecer vista grossa 
por parte do colectivo de juízes que deve 
decidir, embora reconhecer a ilegalidade 
da prisão preventiva alegadamente por 
medo de represálias vindas das figuras 
da nomenclatura económica e política 
envolvidas no tráfico.

E ao que tudo indica, de acordo com 
dados em nosso poder, estes juízes de-
verão nos próximos dias, empurrar o 
pedido de habeas corpus para o Tribu-
nal Supremo. Contudo, na sexta-feira e 
sábado, o PÚBLICO tentou sem sucesso 
contactar os advogados de defesa de 
Ming Zhou porque os respectivos es-
tavam desligados.

O caso da exportação ilegal de 
76 contentores de madeira em 
torro para a República Popular 
da China, a partir do Porto de 
Pemba, em Cabo Delgado, acaba 
de assumir novos contornos ju-
rídicos resultantes da alegada 
interferência política, já denun-
ciada pelos advogados de defesa 
de Ming Zhou, o cidadão de na-
cionalidade chinesa, em prisão 
preventiva desde 18 de Janeiro 
findo, em conexão com o caso. A 
denúncia das manipulações em 
torno deste processo foi enviada, 
via requerimento, ao Procurador-
chefe Provincial de Cabo Delgado 
com conhecimento de Beatriz 
Buchili, Procuradora-Geral da 
República. No seu requerimento, 
cuja cópia está na posse do Jornal 
PÚBLICO os causídicos refere que 
o Ministério Publico (MP) deduziu 
acusação contra os nove argui-
dos, incluindo o seu constituinte, 
acima de seis meses da prisão 
preventiva, violando o previsto 
no n°1 do artigo 322 do Código 
do Processo Penal (CPP) e sem 
ter sido notificados formalmente, 
como manda a lei. 

ANSELMO SENGO                                       
Email: sengoans@yahoo.co.br

A reclamação dos advogados de 
defesa do cidadão chinês não é de hoje 
mas para já, sabe-se que através do 
comunicado de Imprensa nº04/PGR/
GCI/012.3/2021, de 20 de Julho em cur-
so, o Ministério Público (MP), anunciou 
que no âmbito da instrução do processo 
n° 16/P/02/2020, relacionado com a ex-
portação ilegal de 76 contentores, para 
a República Popular da China, contendo 
madeira em toro e toro esquadriada 
apreendidos, e que haviam sido confia-
dos pelo Tribunal Judicial da Província de 
Cabo Delgado, sob proposta da Agência 
Nacional Para o Controlo da Qualidade 
Ambiental (AQUA), à Empresa Feishang 
Resources Africa, Lda, foram constituídos 
nove arguidos, designadamente oito in-
divíduos e a empresa Feishang. 

Destes, segundo o MP, um é de na-
cionalidade chinesa, por sinal, colab-
orador da empresa e os restantes oito 
são moçambicanos, dos quais seis são 
funcionários da Autoridade Tributária de 
Moçambique afectos ao Terminal Inter-
nacional Marítimo (TIMAR) – Pemba. 

Dos arguidos, quatro estão em prisão 
preventiva, um em liberdade provisória 
mediante pagamento de caução e 
quatro em liberdade.

Com efeito, lê-se no documento 
recebido na Redacção do PUBLICO, “no 
dia 19 de Julho de 2021, foi deduzida a 
acusação contra os arguidos supracita-
dos e remetida ao Tribunal Judicial da 
Província de Cabo Delgado para subse-
quentes trâmites processuais, por haver 
fortes indícios da prática dos crimes de 
desobediência; abuso de confiança; ex-
ploração ilegal de recursos florestal; con-
trabando; descaminho; falsificação de 
documentos autênticos ou que fazem 

Ming Zhou, cidadão chinês preso em Pemba

Camião transportando madeira contrabandeada

“Não vou 
decepcionar a região”

Cooperação em Política, Defesa e Se-
gurança da região. 

A cerimónia de entrega destes in-
strumentos contou com a presença, 
entre outros, do  ministro da Defesa, 
Justiça e Segurança da República do 
Botswana, Thomas Kagiso Mmusi; o 
secretário para os Assuntos Políticos, 
Gabinete do Presidente e Represent-
ante Especial do Presidente do Órgão 
de Cooperação em Política, Defesa e 
Segurança, Mpho G. Molomo. 

OFICIAIS EM TODAS POSIÇÕES

Com a África do Sul a liderar as tro-
pas da SADC no teatro de operações 
em Cabo Delgado, Botswana estará 
a coadjuvar. Entretanto, o Chefe do 
Estado-Maior General, Joaquim Man-
grasse, garante que oficiais moçambi-
canos estarão em todas as posições de 
combate e coordenação.

São, ao todo, nove oficiais moçam-
bicanos destacados para estar em to-
das as posições de combate e coorde-
nação, embora sejam outros países da 
Região Austral de África a comandar 
suas tropas nos ataques contra os ter-
roristas na província de Cabo Delgado.

Por sua vez, o ministro da Defesa 
Nacional, Jaime Neto, defende que a 
intervenção externa para travar os ter-
roristas, não retira o papel primário aos 
moçambicanos em defender o país.

Neto fala, também, da violação 
dos direitos humanos e diz que não 
deve haver espaço para que as forças 
moçambicanas sejam confundidas 
com os que atacam a população. 

ATRIBUIÇÃO DA MISSÃO

Aguardada desde o dia 15 de Julho 
corrente, a Força em Estado de Alerta 
da SADC vem a Moçambique para se 

O General sul-africano, Xolani Mankayi, está em Moçambique para comandar as tropas da Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral (SADC) na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, compromete-se a não 
decepcionar a região e diz que vai cumprir o seu mandato com maior diligência e empenho. Enquanto isso, Ster-
gomena Tax, Secretária executiva da SADC, afirma que o órgão que dirige tem grande confiança nas capacidades 
e aptidões dos líderes da missão da SADC para liderar as tropas destacadas para lutar pela paz e segurança em 
Cabo Delgado. 

juntar às Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) na luta contra o terrorismo que 
dilacera vidas humanas em Cabo Del-
gado e fomenta a destruição de im-
portantes empreendimentos sociais 
e económicos, entre públicos e priva-
dos, incluindo casas da população.

Para permitir a chegada desta Força, 
equipas de avanço foram destacados 
para o país, com missões específicas 
voltadas à preparação do terreno, 
onde o Ministério da Defesa Nacional 
(MDN) já avança que tudo está a ser 
feito para assegurar a chegada triunfal 
de tropas da região em Cabo Delgado.

A notícia acalenta esperanças 
porque, tal como se tem defendido, 
o combate ao terrorismo não se faz 
de forma isolada, mas sim colectiva, 
até pelo facto de se tratar de um fenó-
meno global, com tendência a espal-
har-se por todo o mundo e com con-
sequências graves para a segurança 
internacional.

Os moçambicanos estão à espera 
de, a qualquer momento, e natural-
mente, como foi reiterado ontem, 

domingo, pelo Chefe de Estado, Filipe 
Nyusi, da chegada dos soldados da 
SADC para se juntarem às FDS e ao 
contingente ruandês para melhor se 
combater os terroristas e expulsá-los 
de Moçambique e da região. Aliás, foi 
sempre assim que ao longo do tempo 
foi-se construindo esta região da África 
Austral, que agora está a ser ameaçada 
pelo terrorismo. A independência de 
Moçambique foi alcançada com a 
ajuda da Tanzânia e os moçambicanos 
estiveram envolvidos nas guerras que 
levaram à libertação dos povos irmãos 
do Zimbabwe e da África do Sul. 

CONTEXTUALIZAÇÃO

Recorde-se que a Cimeira dos Che-
fes de Estado e do Governo da SADC, 
que se realizou, em Maputo, a 23 de 
Junho, foi a que aprovou o desdobra-
mento de uma Força em Estado de 
Alerta para Moçambique. O objectivo 
consistia em apoiar os esforços nacio-
nais de combate ao terrorismo em 
Cabo Delgado. 

No seguimento deste mandato, 
houve, no fim do mês de Junho, uma 
conferência de planeamento com-
binado e, nesse evento, delineou-se 
aquilo que deveriam ser os passos a 
serem seguidos para o desdobramen-
to da referida força.

Falando sobre o assunto,  o Coronel 
Omar Saranga, porta-voz do MDN, 
avança com pormenores, indicando 
que, ”neste momento, o que está a 
acontecer é a implementação deste 
plano. O mandato previa que o desdo-
bramento da força deveria acontecer 
a partir do dia 15 deste mês. Então, 
do dia 15 para cá, estão a ocorrer ac-
tividades com vista a recepção desta 
Força que é de certa forma substancial. 
Por isso, há passos que estão a ser se-
guidos para que ela possa ser recebida 
e consiga realizar o trabalho que se 
obriga a fazer em Moçambique. Para 
dizer que, há neste momento equipas 
de avanço que estão a trabalhar com 
as nossas tropas no terreno para a re-
cepção da força”.

Refira-se que a missão militar da 
SADC vai, inicialmente, durar três me-
ses, devendo-se prorrogar o mandato 
em função do desenrolar da situação 
no teatro operacional. Para tal, foi dis-
ponibilizado um orçamento de 12 
milhões de dólares norte-americanos 
para acções de infantaria, força aérea 
e marinha.

General Xolani Mankayi

Jaime Neto, ministro da Defesa

General sul-africano no comando das tropas da SADC em Moçambique

DESTAQUE DESTAQUE
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Moçambique que, por sinal, 
começou a enfrentar os primeiros focos 
de radicalização islâmica, em finais de 
2011 e princípios de 2012, o que viria 
a atingir o pico em 2017, não está soz-
inho na luta que faz contra o fenómeno, 
onde conta com apoios de diversos Es-
tados da região e do mundo, no âmbito 
de acordos de cooperação bilateral e 
multilateral. Por isso, os moçambicanos 
não devem temer a multiplicidade de 
apoios externos que o País tem rece-
bido doutros países para combater o 
terrorismo que dilacera vidas humanas 
e destrói importantes empreendimen-
tos sociais e económicos, entre públicos 
e privados, além de estar a engrossar o 
exército de deslocados, gerando uma 
crise humanitária jamais vista no País e 
na região Austral de África.

Foi com este apelo que o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, se dirigiu 
este domingo à Nação, exortando aos 
moçambicanos a não terem medo de 
apoios que vêem de fora para torna-
rem mais dinâmica a luta que as Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) desenca-
deiam contra os terroristas.  

“Não devemos temer o apoio 
porque nenhum País combate o ter-
rorismo sozinho. Os moçambicanos é 
que estarão na vanguarda por conhe-
cerem melhor o terreno. Somos um 
País soberano e continuaremos a ser. 
Ninguém conhece a nossa casa melhor 
que nós, por isso continuaremos em fr-
ente ao processo. As forças do Ruanda 
estão no nosso País ao abrigo do acor-
do bilateral no quadro da segurança 
e já notificamos formalmente a SADC 
sobre a presença das forças estrangeiras 
no País. Decidimos que a primeira abor-
dagem seria contar com a nossa orga-
nização regional, a SADC. Fomos cau-
telosos para aceitar ajuda internacional 
porque a situação exige cautela. Portu-
gal, EUA, França, Argélia são alguns dos 
países que se ofereceram para apoiar 
Moçambique e isso mostra que há um 
forte movimento de solidariedade para 
combater este mal”, disse Nyusi.

Na verdade, a chegada de tropas, 
ao País, acalenta esperanças porque, 
tal como disse o Chefe de Estado, o 
combate ao terrorismo não se faz de 
forma isolada/sozinha, mas sim colec-

O Canhão

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

O tiro do canhão, hoje, vai apontado 
para o enteado que namora a filha do 
padrasto, noras, bem como padrasto 
que aprecia sua nora e enteada. Estive 
a ler o último livro da escritora brasileira, 
Ana Elizabeth, especialista em matérias 
de família. Ela aponta uma situação fre-
quente nas relações humanas, em que 
o enteado pode ou não namorar com 
a filha do padrasto, ou por outro, o pa-
drasto pode ou não namorar a nora e 
enteada e vice-versa. 

Esta matéria é bem complicada, 
mas vou dar a minha contribuição, não 
porque tenho essa experiência. En-
tretanto, o amor não tem idade e nem 
fronteiras. A paixão também não tem. 

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

As Directivas Económicas e So-
ciais do III Congresso da Frelimo 
(1977), modificaram profundamente 
o cenário económico nacional e, 
até hoje, servem de referência ob-
rigatória nas Universidades, pelo peso 
e importância que têm na análise 
económica e social do Moçambique 
pós-independente. As unidades 
económicas de grande vulto, como 
OCaminhos de Ferro de Moçam-
bique (CFM), Direcção de Explora-
ção dos Transportes Aéreos (DETA), 
que depois ficou com a designação 
de Linhas Aéreas de Moçambique 
(LAM) ou a ATLAS – a Fornecedora 
de Navios, Limitada, foram interven-
cionadas pelo Estado. Algumas das 
empresas deste grupo e as demais 
abrangidas pelo Decreto-Lei nº 16/75, 
de 13 de Fevereiro (Boletim Oficial 19, 
I Série, de 13/02/1975), que foram ob-
jecto de gestão das várias Comissões 
Administrativas evoluíram, grosso 
modo, para a categoria de empresas 
estatais, criadas com fundamento 
nas disposições do Decreto-Lei nº 
17/77, de 28 de Abril, posteriormente 
revogado pela Lei nº 2/1981, de 30 de 
Setembro (BR 39, I Série, Suplemento, 
de 30/09/1981). 

Foram criadas centenas de em-
presas estatais. Para ilustrar, olhemos, 
ainda que com a brevidade que se 
impõe, exemplos do ramo indus-
trial: Decreto n° 10/89, criou a Fábrica 
Moçambicana de Equipamentos 
Industriais, Empresa Estatal, (FOR-
JADORA, E. E.); o Decreto n° 11/89 
criou a Empresa de Equipamento 
Industrial e Tecnológico, (EQUITEC, 
E. E.); o Decreto n° 12/89 criou a 
Empresa Estatal de Construções e 

Tenho acompanhado algumas malan-
drices difíceis de digerir no que se refere 
as relações amorosas “proibidas”. Repa-
rem, caros leitores, que há homens que 
unem-se a mulheres que têm filhas de 
relações anteriores. Uns até que são pes-
soas de bem, que sabem o que querem. 
Ficam-se pelas esposas e não lançam 
olhares de hienas para as enteadas. Mas 
outros há que são crocodilos autênticos. 

Vergonha, aliciam as enteadas com 
benesses e outros artifícios e acabam 
se envolvendo amorosamente com 
estas. São os padrastos gaviões. De dia 
se comportam como bons maridos, 
mas na calada da noite se aprovei-
tam das fraquezas das enteadas, que 
muitas vezes não podem se defender. 
Ou porque têm medo que as mães 
se zanguem, ou porque não querem 
perder as benesses que ganham com 
essas relações incestuosas. 

Esta é uma situação deveras preocu-
pante e inaceitável. Como se sentiriam 
eles se um dia descobrissem que há um 
homem que mantém relações sexuais 

com a sua ex-esposa e a sua filha ao 
mesmo tempo? Heiiin? Brincadeira tem 
hora senhores padrastos. 

Não façam com as filhas dos outros 
aquilo que não gostariam que se fizes-
sem com as vossas filhas. Outros malan-
dros são os sogros rabos-de-saia, estes 
não brincam em serviço. Abraçam às 
noras como se de carinho se tratasse, 
quando na verdade estão a apalpá-las. 
Beijinho para cá, abraço para lá, uma 
piscadela de olho, presentes, dinheiro... 
Como se não tivessem segundas inten-
ções. Eu vos conheço seus malandros. 
Parem de fazer isso com os vossos filhos.

Se continuarem assim, os vossos fil-
hos vão vos arrancar as vossas amantes, 
namoradas e amigas de ocasião. E aí 
será tal pai, tal filho. Mas aqui também 
há que fazer uma perguntinha: essas 
meninas, moças e mulheres que se en-
volvem com pai e filho, o que é que têm 
nas cabeças afinal? Cabeça não serve 
apenas para colocar extensões e por 
chapéu meninas. Cuidem-se. Brinca-
deira tem hora. Até a próxima.

tiva, 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 seguran-
ça regional e internacional. No caso de 
Moçambique, por exemplo, o terroris-
mo já foi objecto de vários prejuízos, a 
destacar o assassinato de pouco mais 
de duas mil pessoas, num acto equi-
parado a um verdadeiro genocídio 
realizado em 2020, 53 jovens foram 
assassinados em Muidumbe.

O único crime que estes, foi a recusa 
de integrar as fileiras dos terroristas, 
tendo sido exterminados na sequên-
cia disso.

Por causa do terrorismo em Cabo 
Delgado e da instabilidade causada 
pela Junta Militar da Renamo na zona 
centro de Moçambique, contam-se 
hoje, mais de 826 mil deslocados em 
todo o País.

O terrorismo interrompeu ainda a 
escolarização de 123 mil alunos. Os 
terroristas destruíram 46 escolas, 104 
salas de aulas, 30 blocos administrati-
vos e cinco distritos ficaram sem sedes.

Ainda no sector da educação, avança 

o Presidente Nyusi, 219 escolas de-
ixaram de funcionar e as escolas que 
tinham sido abertas em Palma, tam-
bém estão paralisadas, desde que se 
deu o ataque de 24 de Março deste ano.

Por causa de terrorismo, agravou-se 
crise humanitária, contabilizando-se em 
817 mil pessoas deslocadas. O conflito 
retraiu igualmente investimentos, sendo 
o caso mais notório a paralisação de ac-
tividades operacionais Total, proprietária 
de um investimento de vulto em África, 
a realizar-se em Afungi. Entretanto, logo 
que a situação voltar à normalidade, a To-
tal irá retomar as suas actividades, mas de 
momento, paralisação constitui maior 
atraso para o País começar colher bene-
fícios do investimento.

Na saúde, fala-se 39 unidades sani-
tárias actualmente encerradas. Onze 
destas fora totalmente destruídos, 13 
foram parcialmente destruídos e 15 
encerrados devido à insegurança. 

O Chefe de Estado indica que, os 
distritos de Mocímboa da Praia, Quis-
sanga, Macomia Muidumbe e Palma, 
não dispõem de serviços d saúde. 

Os terroristas destruíram e van-

dalizaram 48 residências para fun-
cionários, cinco viaturas, incluindo 
ambulâncias e diversos equipamen-
tos hospitalar, tudo isto, em plena era 
da Covid-19, não havendo razões que 
justifiquem os crimes, estando o Ex-
ecutivo de Filipe Nyusi, a fazer de tudo 
para estancar o terrorismo, contando 
com apoio de diversos actores inter-
nos e externos, alguns dos quais, com 
experiências vividas de terrorismo, não 
muito diferentes das nossas.

Os países estão sensibilizados com a 
situação que Moçambique atravessa e 
se mobilizam para a solidariedade, es-
tando já no terreno tropas ruandesas 
e grupos de avanços a prepararem a 
chegada de contingentes da SADC, 
para além do apoio na formação 
de militares prestado pelo Portugal, 
União Europeia e EUA. 

Na verdade, os apoios são muitos 
e, em algum momento, um moçam-
bicano não devidamente esclarecido, 
questiona. Mas o que o Presidente 
deixou claro, foi que ninguém deve ter 
receio, porque os apoios destinam-se a 
estancar o terrorismo.  

SOFIA MADUREIRA 

Vou de férias. Para um lugar que 
conheço bem, em que ir à praia ainda 
é ir a banhos, os mosquitos picam e o 
por do sol vê-se sem câmara. Espero 
as surpresas do costume: um vespeiro 
democrático no passadiço; a raposa 
que teve netos; um barco encalhado 
à entrada do rio. Gosto de lugares que 
me conhecem. Referenciais. Trazem-
me de volta o equilíbrio. Esse de que 
duvidamos quando a realidade se 
mostra em perspectivas inconciliáveis.

Sou uma sobrevivente do António 
Sala e da Olga Cardoso: todas as man-
hãs, de segunda a sexta, aquelas vozes 
ressoavam pela casa através de um 
pequeno rádio que a minha mãe ligava 

Montagens Metálicas, (COMETAL, E. 
E.); Decreto n° 13/89 criou a Empresa 
Vulcanizadora de Moçambique, E. E.; 
o Decreto n° 14/89 criou a Empresa 
Moçambicana de Pesticidas, (EMOP, 
E. E.); Decreto n° 15/89: Cria o Com-
plexo Industrial de Fundição e Lami-
nagem, Trefilaria e Metalo-Mecânica, 
E. E. (CIFEL, E. E.); Decreto n° 16/89 
criou a Indústria de Electrodomésti-
cos, (INDEL, E. E.), todos os diplomas 
de 23 de Maio de 1989 (BR 20, I Série, 
2º Suplemento, de 23/05/1989). O 
exercício de criação de empresas es-
tatais foi dominante nos mais distin-
tos ramos de actividade e nas mais 
diversas especificidades.

A produção do frango e do ovo, 
ou seja, a situação da avicultura in-
dustrial no nosso país não estava 
fora do contexto das demais empre-
sas fustigadas pela sabotagem. Tal 
como outros membros do Governo 
o Ministério da Agricultura viu-se ob-
rigado a tomar medidas tendentes 
a travar as irregularidades devidam-
ente identificadas e reorganizar os 
circuitos comerciais e a carência de 
ovos e carne de frango na província 
do Maputo, onde estão instalados 
os maiores aviários e o maior cen-
tro de consumo do país. A actuação 
do ministro foi numa perspectiva 
global, por forma a satisfazer o mais 
rapidamente possível a necessidade 
de consumo destes produtos, bem 
como assegurar o racional funcio-
namento das empresas do sector. 
Para esse efeito, a 14 de Fevereiro de 
1977 o Ministro da Agricultura no-
meou uma comissão administrativa 
– com os mais amplos poderes de 
gestão económico-financeira, bem 
como de representação de todos 
actos e contratos – constituída pelos 
funcionários Tembe Binha Palame, 
Manuel Maria Marques Ferrer, Álvaro 
Augusto dos Santos Meireles e Mário 
Alberto Alcântara de Melo, para as 
seguintes empresas: (i) Mahotas Aví-
cola, Limitada; (ii) João da Silva Paula; 

assim que chegava à cozinha. Durante 
muito tempo pensei que entre o meu 
quarto de adolescente lacónica e aquela 
cozinha com cheiro a café, houvesse um 
portal. Às sete da manhã, passava do 
meu pequeno mundo existencial, desse 
lugar onde me pensava, para um mun-
do de cenário radiofónico: gargalhadas 
exuberantes, anedotas, música para 
animar o dia, concursos e desgarradas 
entre o Porto e Lisboa, um optimismo 
incontinente – uma potente câmara de 
transfiguração da realidade.

Trinta e cinco anos depois sinto o 
mesmo. Entre o lugar optimista em 

Padrasto pode ou não 
namorar? 

Ficha Técnica

Público
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Presidente:
Rui de Carvalho - Cell: 84 38 12 091

E-mail: r823812091@gmail.com

SOCIEDADE NOVO RUMO, LDA
Reg. 040/GABINFO-DEC/2008

Rua da Resistência, nº 1141 R/C
Maputo-Moçambique

Telefax: 21415606

ADMINISTRADORES: 

DIRECTOR: 

Rui da Maia e Ernesto Langa

Rui de Carvalho - Cell: 84 38 12 091

MAQUETIZAÇÃO, PAGINAÇÃO & FOTOGRAFIA
Sansão Mazive - Cell: 84 482 6810

E-mail: smazive@gmail.com
José de Carvalho- Cell: 85 076 5940

IMPRESSÃO:
Sociedade Noticias S.A | Matola - Moçambique    

ADMINISTRAÇÃO & FINANÇAS
Chefe: Sansão Mazive - Cell: 84 482 6810

Anselmo Sengo - Cell: 84 674 1564

Miguel Munguambe - Cell: 82 895 9407
Email: mmunguamb@yahoo.com.br

Miguel Munguambe, Anselmo Sengo e
Cristina Cavel

Email: sengoans@yahoo.com.br

EDITOR:

CHEFE DA REDACÇÃO

REDACÇÃO:

CORRESPONDENTES:
 Jorge Malangaze (Sofala), Benedito Cobrissua (Manica), 

Pedro Fabião (Niassa)
COLABORADORES PERMANENTES:

Benjamim Alfredo, Rui da Maia, Santos Moisés, Almeida Ngovene,
 Zaqueu Massala, e Gerson da Silva

DISTRIBUIÇÃO, VENDAS
Garcês Cumbane - Cell: 84 760 1518

PUBLICIDADE & MARKETING
Hélia Mucavele- Cel: 84 279 8394

REVISÃO:
Ivan Levy

dade de Produtos Avícolas, Limitada, 
com sede na cidade de Chimoio, que 
se encontrava na situação irregular 
nos termos da lei. De modo a asse-
gurar uma correcta gestão da referida 
empresa, Maria do Rosário Ventura 
Leite, Tembe Binha Palame, Álvaro 
Augusto dos Santos Meireles e Manu-
el Maria Marques Ferrer constituíram 
uma comissão de gestão. Na mesma 
ocasião foram designados também 
Amândio N’kavandu e Guilherme 
Pereira Negrão inquiridores para a 
Cooperativa de Produtores e exporta-
dores de banana e Propriedades 
Agro-Pecuárias de José Fernando dos 
Santos Marques Jorge. Mais: foi efec-
tuado um estudo sobre a situação 
produtiva, técnica e financeira, das 
empresas Avícolas de Bobole, Limita-
da, Pecus – Sociedade Agro-Pecuária, 
Limitada, Sociedade Pecuária do 
Umpala, Limitada, e Prodag – Gomes 
& Sousa, Limitada e detectou-se que 
as mesmas não se encontravam 
em em condições de cumprir de 
forma correcta as suas obrigações. O 
Ministro da Agricultura determinou 
correcções, conforme se alcança do 
Despacho de 13 de Janeiro de 1978 
(BR 11, I Série, de 26/01/1978). Deste 
exercício resultou no surgimento da 
AVICOLA.

A AVÍCOLA, E.E. foi formalmente 
criada através do Decreto do Con-
selho de Ministros nº 5/78, de 7 de 
Março, para regular a produção de 
ovos de incubação e de consumo, 
pintos de um dia e frangos de carne, 
com a justificação de que «A utiliza-
ção racional das capacidade insta-
ladas no País, torna necessário criar 
a nível nacional uma estrutura que, 
com base no património das empre-
sas que reverteram a favor do Estado, 
desenvolva o sector avícola industrial 
com o objectivo de contribuir de uma 
forma activa para melhorar substan-
cialmente a dieta alimentar do povo 
moçambicano» (BR 28, I Série, de 
07/03/1978).

uma das empresas com maior lucro 
do país. Também deste lado, oiço os 
Médicos de Família a pedir ao Primeiro-
ministro para terminar com a mobili-
zação contínua e permanente destas 
estruturas para o combate à Covid-19 
que serviram a 9% da população e 
que deixaram 13,5 milhões de contac-
tos presenciais médicos e de enferma-
gem em cuidados de saúde primários 
por fazer (DN de 23/07/2021). No lado 
de cá do portal, são estas as estrutu-
ras que preferencialmente actuam na 
prevenção, diagnóstico e intervenção 
nas doenças. Não será fácil fazê-lo sem 

Nos termos do artigo 5 do Decreto 
nº 5/78, de 7 de Março, o Ministro da 
Agricultura, exarou um despacho, no 
dia 12 de Junho de 1978, integrando 
no património da AVICOLA, E.E. as se-
guintes empresas: (i) Província do Ma-
puto: Mahotas Avícola; Aviário Paula 
(Incubadora), Limitada; Granja de 
Santo António, Limitada (Estatuene); 
João da Silva Paula; Aviário Benfica; 
Aviário Quinta do Mel; Aviário Mace-
do e Vaz; Aviário Aleucoão; e Aviário 
Pecus; (ii) Província de Manica: Aubor 
Acres (Moç), Limitada; e Aviários As-
sociados, Limitada (Machipanda); 
(iii) Província de Nampula: Aviário 
Paula (Nampula), Limitada; Quinta 
de Santa Filomena, Limitada; Quinta 
da Represa; e Aviário Niano; (iv) 
Província de Cabo Delgado: Aviário 
Cadelco; e Aviário Nihula (Montepu-
ez); (v) Província do Niassa: Aviário 
Abílio Castanheira (BR 75, I Série, de 
24/06/1978).

A extinção da AVÍCOLA, E.E. ocor-
reu quando Moçambique aban-
donou o sistema da economia cen-
tralizada, que tinha na Constituição 
da República de 1975 o seu suporte 
legal, e optou pelo sistema de eco-
nomia do mercado, acomodado na 
Constituição da República de 1990. 
As Leis nºs 13 e 15/91, ambas de 3 de 
Agosto (BR 31, I Série, Suplemento, de 
03/08/1991) regulam a privatização 
das empresas em relação às quais o 
Estado havia intervencionado, nos 
termos e para efeitos do Decreto-Lei 
nº 16/75, de 13 de Fevereiro. A parte 
preambular da Lei nº 15/91, de 3 de 
Agosto, sustenta que «O processo de 
reestruturação empresarial assume, 
na fase actual, de implementação do 
Programa de Reabilitação Económica 
e Social uma importância fundamen-
tal (…) exige que se identifiquem de 
forma mais ampla e sistematizada os 
princípios, os critérios, modalidades e 
procedimentos a adoptar, incluindo a 
alienação ou privatização total ou par-
cial de empresas (…)».

profissionais, sem meios e sem plano. 
No cenário governativo haverá din-
heiro para cobrir tudo isso. Mais uma 
gargalhada! Haverá dinheiro, talvez 
não haja é tempo para os milhares de 
doentes com diagnósticos por fazer. 
Aliás, e antes das férias, deveria ter sido 
feito não o  debate do Estado da Nação 
mas das Nações: o da nação real e o da 
nação do outro lado do portal, a ficcio-
nada se não em estúdio radiofónico 
pelo menos no palco do hemiciclo.

Há optimismos irritantes. E há-os 
desfasados de qualquer realidade. 

(In Observador.pt)

(iii) Aviários Paula (Incubadoras), Lim-
itada; (iv) Aviários Benfica, de Manuel 
da Costa Pereira; (v) Granja de Santo 
António, Limitada; (vi) Aviário Quinta 
do Mel, de Artur Henriques da Costa 
(BR 20, I Série, de 19/02/1977).

Nesse mesmo dia (14 de Fevereiro 
de 1977) e tendo-se verificado que o 
aviário de Nihula, sito no Distrito de 
Montepuez, (Cabo Delgado), se en-
contrava na situação irregular o Minis-
tro da Agricultura exarou um Despa-
cho nomeando para aquela empresa, 
uma comissão administrativa com-
posta por Albertino Tavares Nema, 
Alberto Silamo e Francisco Xavier 
Chinhanhama, também com os mais 
amplos poderes de gestão adminis-
trativa e económico-financeira, bem 
como representação em todos os 
actos e contratos (BR 20, I Série, de 
19/02/1977). Da mesma forma a So-
ciedade Arbor Acres (Moçambique), 
Limitada, com sede em Chimoio, foi 
identificada como funcionando defi-
cientemente, pelo que por despacho 
de 22 de Junho de 1977 foi nomeada 
uma comissão administrativa com-
posta pelos funcionários Maria do 
Rosário Ventura Leite, Tembe Binha 
Palame, Álvaro Augusto dos Santos 
Meireles e Manuel Maria Marques 
Ferrer (BR 74, I Série, de 30/06/1977).

Constatou-se, ainda, que a Socie-
dade – IPAC – Indústrias Pecuária, 
Avicultura e Comércio, Limitada, 
com sede na cidade de Chimoio, 
encontrava-se sem gerência, situa-
ção que afectou toda a actividade 
avícola do centro e norte do país. Para 
correcção da situação foi criada uma 
comissão composta por Maria do 
Rosário Ventura Leite, Tembe Binha 
Palme, Álvaro Augusto dos Santos 
Meireles, conforme se compulsa do 
Despacho do Ministro da Agricul-
tura, de 22 de Junho de 1977 (BR 74, 
I Série, de 30/06/1977). No dia 28 de 
Junho de 1977 o Despacho do Min-
istro da Agricultura (BR 74, I Série, de 
30/06/1977) foi direccionado à Socie-

que o Primeiro-ministro vive e a re-
alidade, há um portal. Nesta dimen-
são onde vivo, da janela da sala onde 
estou a trabalhar, oiço umas centenas 
de pessoas a gritar lá em baixo “Costa, 
escuta, os trabalhadores estão em 
luta”. Foram despedidos, perdão, con-
vidados a sair com óptimos contratos 
de rescisão que lhes permitem ter sub-
sídio de desemprego durante os próxi-
mos anos – é sempre bom ter alguém 
a pensar no bem futuro e num plano 
de reforma com início aos 55 anos. 
Gargalhada exuberante! Deste lado 
do portal, estão a ser despedidos de 
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- Fenias Mazive diz que automobilistas é que são responáveis por maior parte de acidentes

TRAC pondera alargar EN4 Moçambique trava manobras 
da Privinvest

SENAMI interdita entrada de 
cidadãos estrangeiros 

PCA do INSS encoraja 
funcionários  

dentro da reserva de estrada, e ao eleva-
do número de acessos (alguns ilegais), 
não estão previstas novas actualizações 
no futuro imediato. A TRAC está a aval-
iar a o alargamento da N4 entre o Nó 
de  Tchumene e  Centro comercial do 
Novarre, e terá um impacto positivo no 
fluxo de tráfego para o troço referido”.

Além do congestionamento do 
tráfego rodoviário, procuramos saber 
do nosso entrevistado  sobre a possível 
redução do tempo de vida das pontes 
de travessia de peões devido à per-
manência de vendedores, por longo 
tempo, naquela infraestrutura conce-

cível como ré, defendia-se rejeitando a 
competência da justiça inglesa para con-
hecer o caso. Alegava, a Privinvest, que as 
partes convencionaram que as disputas 
resultantes dos Contratos de Forneci-
mento assinados com as três empresas 
moçambicanas - EMATUM, ProIndicus e 
MAM – seriam dirimidas pelo Tribunal In-
ternacional de Arbitragem da Suíça (ICC, 
na sigla inglesa). 

bida, apenas, para travessia (de peões), 
tendo nos explicado que  (a permanên-
cia de vendedores por si) não influencia 
na vida útil da ponte, explicando que 
aqueles não pode superar os superar os 
cálculos efectuados durante a concep-
ção estrutural das pontes.

“CIRCULAR” E PORTAGENS

Tendo em conta que a gestão da 
TRAC opera com fins lucrativos, pro-
curamos saber de Mazive sobre o 
balanço actual da exploração da con-
cessão da EN4 e as perpectivas, princi-

Assim, com esta última decisão do juiz 
que considera como legitimo o tribunal 
de Londres para julgar o processo Civil 
intentado pela PGR, o Estado moçam-
bicano pode ter dado o primeiro rumo 
à anulação da divida de USD 622 mil-
hões da empresa ProIndicus ao banco 
Credit Suisse e fazer com que os 12 réus, 
paguem indemnização pelos danos 
materiais e morais, incluindo a imagem 

salários de mais de 600 colaboradores 
ao longo de toda a estrada”, frisou.

As taxas de portagem sobre a N4 
foram acordadas no âmbito do pro-
cesso de concurso entre a TRAC e os 
Governos de Mocambique e da África 
do Sul, representados respetivamente 

palmente depois que as portagens ao 
longo da circular de Maputo começa-
rem a operar.

“O Nó de Tchumene ainda não foi 
aberto e, consequentemente, o im-
pacto da Estrada circular de Maputo ai-
nda não pôde ser avaliado.   As taxas de 
portagem não são usadas apenas para 
reabilitações e manutenção. A TRAC 
também tem uma extensa carteira de 
investimento social corporativo que 
funciona tanto na África do Sul como 
em Moçambique. As taxas de porta-
gem também são usadas para todos os 
outros custos operacionais, incluindo os 

do pais na praça internacional resul-
tantes do escândalo das dívidas ocultas.

Refira-se que, para além das empre-
sas do grupo Privinvest e Iskandar Safa, 
são co-rés empresas do Grupo Credit 
Suisse, que concederam emprésti-
mos às empresas moçambicanas e os 
três antigos colaboradores do Credit 

A Trans African Concessions 
(TRAC), concessionária  da Es-
trada Nacional Número Quatro 
(EN 4), vulgo Maputo / Witbank, 
devido à crescente demanda pe-
los utentes, pondera alargar esta 
rodovia entre o Novarre Mall, 
junto ao cruzamento da Mozal e 
o nó de Tchumane, na circuar de 
Maputo. A informação foi avan-
çada, recentemente, ao PÚBLICO 
por Fenias Mazive, director do 
Centro de Manutenção (da TRAC), 
em Maputo.

O Estado moçambicano, por via do 
seu advogado, a Procuradoria-ger-
al da República acaba de dar um 
duro golpe às manobras dilatórias 
do Grupo Privinvest, empresa 
libanesa no centro do escândalo 
das dívidas ocultas, que vinha jo-
gando todas as cartas, por via do 
Tribunal Internacional de Arbitra-
gem da Suíça para evitar ser julga-
do pela justiça inglesa, que alegava 
ser incompetente para conhecer 
o caso. Para o efeito, o juiz Robin 
Knowles, do Tribunal Superior de 
Londres decidiu quarta-feira finda 
dar provimento ao recurso do Es-
tado moçambicano que através da 
PGR iniciou em 2019 um processo 
cível para anular a divida de USD 
622 milhões da empresa ProIndi-
cus ao banco Credit Suisse e pedir 
uma indeminização que cobrisse 
todas as perdas resultantes do es-
cândalo das dívidas ocultas.

Entre Novarre e nó de Tchumene De arrastar o processo para Arbitragem

A vacinar contra a Covid-19

DANIEL MAPOSSE                                       
Email: dcmaposse@gmail.com

A EN4 tem sido palco de violentos 
acidentes de viação que, além de danos 
materiais avultados, vezes sem conta, 
tem semeado lutos em várias famílias 
através de vítimas mortais provocados, 
muitas vezes, por choque entre carros e 
atropelamentos carro-peão.

Fenias Mazive, que aponta para os 
automobilistas como sendo os respon-
sáveis por maior índice de acidentes 
naquela rodovia que liga Moçambique 
e África do Sul, sem assumir a relação 
causa-efeito, diz estar nos planos da 
instituição que representa, alargar a 
estrada entre o Novarre Mall e o nó de 
Tchumene para responder às exigên-
cias do tráfego.

“Vários estudos têm sido realizado 
não só na N4, mas em várias outras es-
tradas da África do Sul e Moçambique, 
com a mesma conclusão a sair : A maior 
parte dos acidentes, nas estradas, deve-
se à negligência do condutor ou a maus 
hábitos de condutores/peões. A TRAC 
leva a segurança rodoviária a sério e esta 
é uma das nossas principais acções de 
responsabilidade Social”, disse Mazive.

Ainda no tocante à segurança 
rodoviária, o nosso interlocutor 
avançou que a TRAC tem realizado 
campanhas regulares de segurança 
rodoviária, tanto presenciais como nas 
sus plataformas digitais e redes sociais. 

Estas campanhas/promoções, 
referiu Mazive, destinam-se a educar 
os utentes da estrada sobre como ser 
mais responsáveis e corteses na estrada, 
como garantir que obedeçam a todas 
as normas rodoviárias e lembrá-los de 
que as estradas mais seguras começam 
com eles.   

Em relação ao impacto da reabili-
tação e alargamento da (EN4), entre o 
cruzamento do Shoprite da Matola e 
a Praça 16 de Junho, na cidade de Ma-
puto, cujas obras terminaram no ano 
passado, Fenias Mazive avançou que a 
obra “teve um impacto notável no fluxo 
de tráfego nesta secção, que também é 
a secção mais movimentada ao longo 
de toda a estrada concessionada N4. 

ALARGAMENTO ATÉ TCHUMENE

Questionado sobre os planos em 
relação ao troço entre a Texlom e o 
cruzamento de Mulotana, na zona 
de Mahlampswene onde, de forma 
constante, longas filas de viaturas en-
tulham-se devido à largura da estrada 
que não satisfaz a demanda, Mazive ex-
plicou que “Devido ao espaço limitado 

Na decisão inicial, que era favorável 
à Privinvest e o processo seria dirimido 
num tribunal arbitral e anulava a da pri-
meira instância proferida pelo Juiz Jus-
tice Waksman, houve em Maputo, ab-
ertura de champanhes e muito mais.

Assim, com esta decisão, o Estado 
moçambicano saiu a ganhar ao con-
seguir com que o processo por si ab-
erto em 2029, contra cinco empresas 
do grupo Privinvest e seu proprietário, 
Iskandar Safa, seja julgado num tribunal 
inglês, cujo julgamento está marcado 
para iniciar em 2023. Nas suas manobras 
de arrastar o processo por muito tempo 
e fazer com que o Estado moçambi-
cano despenda recursos, a Privinvest, 
empresa do milionário franco-libanês 
Iskandar Safa, que aparece no processo 

Fenias Mazive, TRAC Vista parcial da portagem Maputo-Matola

pela ANE e pela SANRAL. Na altura, as 
taxas foram calculadas em compara-
ção com o benefício que a estrada com 
Portagem N4 ofereceria aos utentes da 
mesma. De acordo com o Contrato de 
Concessão, as tarifas devem ser ajusta-
das de acordo com o IPC (Indice do 
preço do Consumidor) pelos respec-
tivos Governos.  A TRAC não é a guardiã 
deste processo.

Em geral, soubemos, existe o cum-
primento dos requisitos do Contrato 
de Concessão. Em caso de litígios, o 
contrato prevê processos de resolução 
de litígios. 

Suisse, Andrew Pearse, Surjan Singh 
e Detelina Subeva, que participaram 
directamente dos processos de nego-
ciação de empréstimos e receberam 
comissões ilegais da Privinvest. Os 
três confessaram o crime em Tribunal 
norte-americano que também julga 
um caso relacionado às dívidas ocultas.

No processo civil, Moçambique 
reclama que a Privinvest subornou ao 
então ministro das Fianças, Manuel 
Chang, para assinar as garantias dos 
empréstimos e por isso as garantias são 
nulas e sem nenhum efeito. 

De facto, este é o pedido que Moçam-
bique apresentou na queixa submetida 
ao Tribunal Superior de Londres: que as 
garantias emitidas para viabilizar os três 
empréstimos, totalizando mais de 2 mil 
milhões de dólares, sejam declaradas 
nulas e sem nenhum efeito. Se Moçam-
bique ganhar o caso, então o país de-
ixa de ser obrigado a pagar as dívidas 
ocultas, cabendo a Credit Suisse e a todos 
aqueles que se beneficiaram dos em-
préstimos pagar o dinheiro dos credores. 

Ainda neste processo, várias em-
presas do grupo Privinvest, incluindo 
o dono do grupo, Iskandar Safa, são 
arroladas como rés no caso mas, não 
por terem pago subornos a vários fun-
cionários do Estado moçambicano, 
incluindo ao filho do então presidente 
da República, Armando Ndambi Gue-
buza; são arroladas porque pagaram 
subornos ao então ministro das Finan-
ças, Manuel Chang, como condição 
para assinar as garantias ilegais que 
viabilizaram os empréstimos. 

No âmbito do Idul Ad’há MUBARAK 

Turcos apoiam famílias carenciadas
província de Gaza e  as restantes distribuí-
das pelas diferentes capitais provinciais

O objectivo, segundo Mehmel 
Basck, consistia em confortar as famí-
lias, através da partilha daquilo que 
os muçulmanos tinham organizado 
para celebrar a data, um evento que, 
ao Chefe de Estado, Filipe Nyusi, não 
passou despercebido, tendo este sau-
dado a saudado a comunidade muçul-
mana moçambicana e do mundo, 
assim como aos peregrinos da casa 
de Allah pela celebração do Idul Ad’há 
MUBARAK, no dia 20 de Julho corrente.

Na sua mensagem, o Chefe do Es-
tado disse que o ritual representa o 
reconhecimento do sacrifício do Patri-
arca Ibrahim e institui no Islão os rituais 
de Hadj para eternizar o legado deste 
grande mensageiro de Allah.

Refira-se que os muçulmanos cel-
ebraram esta data a meio às restrições, 
devido a Covid-19, facto que impediu 
a estes a se fazerem presentes em 
Meca para cumprir o 5º pilar do Islão.

Em Junho de 2021, a inflação acu-
mulada situou-se em 2,53% e a 
homóloga em 5,52%, segundo 
o Boletim do índico do preço ao 
consumidor do Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE). Tomando 
como referência dados recolhidos 
em Junho último, nas Cidades 
de Maputo, Beira e Nampula, 
quando comparados com os do 
mês anterior, indicam que o País 
registou uma deflação na ordem 
de 0,52%. 

O Serviço Nacional de Migração 
(SENAMI) acaba de interditar a en-
trada de 63 cidadãos estrangeiros 
em Moçambique, por não reuni-
rem requisitos necessários, facto 
que, obrigou o repartimento ime-
diato dos mesmos aos seus países 
de origem. 

O Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Se-
gurança Social (INSS), Kabir Fahar Ibrahimo, exortou os funcionários da 
sua instituição para aderirem, em massa e sem nenhum receio, ao pro-
cesso de vacinação de prevenção contra a doença da Covid-19, como a 
melhor via para se protegerem do seu efeito contagioso.

ZAQUEU MASSALA                                  
Email: kmassala@gmail.com

Para o feito, 230 cabeças de vaca (numa 
previsão inicial de 150), foram abatidas e 
distribuídas pelas famílias de baixa renda 
baseadas em diversos pontos do país.

Das cabeças abatidas, conforme 
dados apurados no terreno, 60 foram 
encaminhadas à cidade de Pemba em 
apoio aos afectados pelo terrorismo, 10 
foram para a cidade da Beira, 15 para a 

ATÁLIA CAVELE                                       
Email: fabioninho.p@gmail.com

 
Segundo o SENAMI, o número de ci-

dadãos que escalam o território moçam-
bicano sem documentação completa, 
tem vindo a registar um aumento signifi-
cativo nos últimos tempos, facto que ob-
riga as organizações legais a intensificar o 
seu trabalho de fiscalização. 

Com o efeito, na semana de três a 
nove de Julho corrente, o Serviço Na-
cional de Migração registou o aumento 
de mais de 100 por cento de cidadãos 
estrangeiros impedidos de entrar na 
República de Moçambique, compara-
tivamente a igual período do ano ante-
rior, no qual, foram recusados de entrar 
38 cidadãos de diversas nacionalidades. 

Kabir falava aos funcionários da 
sede da instituição e da Delegação 
do INSS da Cidade de Maputo, após 
tomar a sua primeira dose de vacina, 
na manhã desta Quarta-feira, 21 de 
Julho, no âmbito do esforço do Gov-
erno visando erradicar a pandemia 
no seio da sociedade moçambicana, 
incluindo os funcionários.

Ainda de acordo com o PCA do 
INSS, a especulação e o receio à volta 
das vacinas não irão contribuir em 
nada, em termos de erradicação da 
pandemia, mas sim a consciência de 
que todos devemos ser vacinados, 
dentro do plano estabelecido pelo 
Governo, para que o nosso país es-
teja livre deste mal, que está a afectar 
quase todos os sectores da vida.

Razão pela qual, disse, todos os 
funcionários são encorajados a 
tomarem a vacina, uma vez que 

Na altura, estes cidadãos estrageiros 
foram repatriados, no mesmo voo que 
lhe trazia, para os seus Países de origem 
e pretendiam entrar no território nacio-
nal através dos postos de travessia de 
Namaacha, Negomano e Aeroporto 
Internacional de Mavalane.

O SENAMI referiu ainda que na se-
mana anterior ao período em análise, 
recusou também a entrada de 29 nove 
cidadãos estrangeiros. No geral, os ci-
dadãos em causa foram impedidos de 

assim procedendo estarão a imu-
nizar os seus organismos para que 
o coronavírus não tenha espaço de 
manobra dentro deles ou que cause 
mortes. Kabir Ibrahimo desdrama-
tizou algumas especulações que 
pairam sobre as vacinas, de modo 
generalizado, entre as quais a de que 
elas trazem efeitos colaterais após a 
sua administração, algumas até ir-
reversíveis, o que não corresponde à 
verdade, porque todos os países es-
tão na mesma luta de Moçambique, 
cientificamente aprovada, que é de 
salvar as pessoas.

O processo de vacinação no INSS 
compreenderá diferentes fases, sem-
pre em consonância com o plano gov-
ernamental, sendo que os funcionári-
os que tomaram a primeira dose 
esta semana completarão a outra na 
segunda semana de Agosto próximo.

entrar em Moçambique por não reunir 
os requisitos como, a titulo de exemplo, 
falta de local de hospedagem, ausência 
de visto de trabalho e de negócios.

Diante desses números, o SENAMI 
alerta a todos os cidadãos estrangeiros 
que pretendam entrar na República 
de Moçambique, para se informarem 
sobre requisitos e portarem vistos em 
conformidade com o motivo de entra-
da, por forma a evitar o repatriamento 
nos postos fronteiriços.Mehmel Basck
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OCUPADA

NACIONAL

Droga gera violência nas escolas
de um vídeo postado nas redes sociais, 
onde um aluno deu rasteira na sua 
colega que, na sequência, caiu pela 
cabeça, batendo-se com o banco da 
carteira antes de ir ao chão. 

Depois da agressão, as imagens 
mostraram a aluna imobilizada, en-
quanto o agressor olhava para ela, 
como quem diz, “a mim ninguém me 
toca”.

O facto que, em diversos quadran-
tes da sociedade, mereceu várias con-
testações, levou a direcção da respec-
tiva escola a reunir-se de emergência 
em sessao que decidiu pela expulsão 
do aluno que agrediu à sua colega, de-

cisão esta que foi tomada depois de se 
ter ouvido os encarregados de educa-
ção das duas partes e também outros 
alunos que presenciaram o acto.

Este é um dos casos no meio de tan-
tos outros que tornam a escola em um 
lugar inseguro, facto que, pela sua deli-
cadeza, remete a sociedade a uma re-
flexao profunda, tendo a equipa deste 
semanário efetcuado uma ronda em 
diversos estabelecimentos de ensino 
baseados na cidade de Maputo, em 

busca de resposta para o problema. 
Para a ronda, o Público escolheu 

escolas como a secundária da Polana, 
Manyanga, Josina, Eduardo Mond-
lane, Estrela Vermelha e Noroeste 1. 
Nestas escolas, conforme soube o jor-
nal, registam a maior ocorrência de ca-
sos de consumode álcool e de drogas 
ilícitas pelos alunos no recinto escolar.

O director-adjunto da Escola Es-
trela Vermelha, Elves Armando, referiu 
que os resultados satisfatórios que 
se verificam ao nivel interno daquele 
estabelecimento de ensino é graças 
à pronta intervençãão da direcção 
da escola, tomando medidas gíridas, 

que leciona de 8ª à 12ª classe.
Curiosamente, enquanto decor-

ria a conversa, dois alunos sob efeito 
de álcool foram apresentados à di-
reção da escola, sendo que, um deles 
nem se quer conseguia dizer a sua 
turma, o que deixou claro que, apesar 
da redução significativa notável do 
número de alunos que se envolvem 
ao consumo de álcool e de outras dro-
gas ílicitas, ainda há necessidade de ter 
que se redobrar os esforços de modo a 
colmatar o problema.

Na Escola Secundária Francisco 
Manyanga, o PÚBLICO falou com o 
professor Elio Leitão, que destacou a 

entre outros problemas.
O chefe de Departamento da Edu-

cação Pública e Divulgação do Gabi-
nente Central de Prevenção as Drogas 
(GCPCD), Orlando Carlos Alberto, afirma 
que, na luta contra as drogas no contex-
to escolar, os resultados são satisfatórios 
comparativamente aos anos transac-
tos, apontando a redução significativa 
de presença de alunos sob efeito de ál-
cool no recinto escolar. Para o alcance 
destes resultados, ajunta, é graças ao 
esforço feito no campo de sensibiliza-
ção, envolvendo a vários intervenientes, 
entre públicos e privados.

De acordo a chefe do Sector da 
Saúde Escolar na Direcção da Educação 
da Cidade de Maputo, Sheila Davuca, o 
trabalho de combate ao consumo de 
drogas nas escolas é feita duma forma 
multicectorial, envolvendo a Saúde, o 

O consumo de álcool e outras dro-
gas ilícitas no contexto escolar au-
menta casos de violência entre es-
tudantes, havendo até situações 
bizarras em que estes, após o con-
sumo de tais drogas, se envolvem 
em actos de violência com os seus 
professores, através de ataques 
verbais. O facto que, não só at-
enta contra a boa convivência na 
escola, torna a este local perigoso 
para a formação do homem, im-
pondo-se desde já a necessidade 
de ter que se reforçar as medidas 
de segurança e de vigilância per-
manente nas escolas.

CARLOS NGOVE                                         
Email: cngove4@gmail.com

É caso para dizer basta! As drogas no 
contexto escolar não contribuem para 
que as escolas cumpram cabalmente 
com o seu papel formativo.

Os casos de alunos que se apre-
sentam embriagados, trajando uni-
forme escolar, são recorrentes não 
só na capital do País, como também 
noutras províncias mçambicanas. Os 
alunos, quando não são detectados 
pelos guardas das escolas, acabam 
apresentando-se nas salas de aulas 
onde perturbam o ambiente de lec-
cionação. O professor e os outros cole-
gas são as principais vítimas. 

Por consumo de álcool e drogas 
proibidas, não são poucas as vezes que 
as escolas reportam casos de violência, 
envolvendo alunos, num cenário em 
que, os professores, na tentativa de des-
encorajar o fenómeno, acabam sendo 
vitimados pelos alunos que, de forma 
velada, proferem emaças e ataques ver-
bais, transformando o estabelecimento 
de ensino em um lugar inseguro para a 
busca de conhecimentos.

Em finais de Maio, por exemplo, 
uma aluna foi agredida por um seu co-
lega, na Escola Secundária 4 de Outu-
bro, em Ressano Garcia, província de 
Maputo. A agressão veio à tona através 

Vista parcial da Escola Secundária Josina Machel em Maputo Vista parcial da Escola Secundária Estrela Vermelha em Maputo

Vista parcial da Escola Secundária Francisco Mayanga em Maputo

para o cumprimento escrupuloso das 
normas estabelecidas para uma mel-
hor leccionação e colaboração entre 
aluno-profesor ou vice-versa.

“Este ano tivemos dois casos de alu-
nos que se faziam à escola embreaga-
dos. Um destes, por ser reincidente, 
acabou sendo expulso da escola e 
contuinuamos a estender o apelo para 
que os alunos não se envolvem em 
drogas”, afirmou o director-adjunto 
daquele estabelecimento de ensino 

intensificação de medidas punitivas 
como solução para a resolução do 
problema de consumo de drogas pe-
los estudantes no recinto escolar.

Refira-se que, o consumo de drogas 
cria a dependência física e psicológica, 
o desenvolvimento de problemas 
neurológicas, cárdio-vascular, respi-
ratório  e canser. Também reduz a ca-
pacidade de percepção da realidade, 
perda de coordenação motora, surtos 
psíquicas, comportamentos violentos, 

Município e a Polícia da República de 
Moçambique (PRM), sem deixar de 
lado outros intervenientes, caso das Or-
ganizações da Sociedade Civil (OSC) e a 
componente religiosa.

A sensibilização é feita através de real-
ização de palestras sobre as boas práti-
cas nas escolas, promoção da moral, dis-
tribuição de material informativo, como 
panfletos, brochuras, desdobráveis e 
outros, contendo informações sobre 
como combater as drogas.
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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.
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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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Moçambique sob graves 
riscos económicos 

A inflação acumulada na casa dos 2,53%

tendo-se, entretanto, em um dígito. A 
inflacção anual manteve-se em 5.52 
porcento em Julho, apôs 5.49 porcento 
em Maio, a reflectir, essencialmente, 
a depreciação do Metical. A inflacção 

impulsionada pela perpectiva do au-
mento do preço dos alimentos e do 
petróleo no mercado internacional.

Mantém-se as perspectivas de recu-
peração lenta da economia em 2021 e 
2022. O PIB cresceu 0,12 por cento no 
primeiro trimestre de 2021 em resulta-
do do desempenho positivo dos sec-
tores de agricultura e serviços públicos. 

RECUPERAÇÃO

No que se refere à evolução da eco-
nomia, apesar das incertezas face à 
adversidades que fulminam o país e o 
mundo,  embora que de forma tímida, 
para o presente ano (2012) e 2022, o 
BM antvê-se uma lenta recuperação 
da actividade económica influenciada 
pela procura externa. 

A mesma fonte que citámos 
revela que o retorno ao crescimento 
económico para níveis anteriores à 
pandemia num contexto de limitado 
espaço da política monetária, do Or-
çamento do Estado e de escassos re-
cursos externos, continuará a requerer 
o aprofundamento de reformas es-
truturantes, na economia, com vista 
ao fortalecimento das instituições, 
melhoria do ambiente de negócios, 

subjacente, que exclui o preço dos bens 
e serviços administrados e das frutas e 
vegetais, aumentou ligeiramente.

 Para o curto e  médio prazo, refere o 
BM, prevê-se a aceleração da inflacção 

atracção de investimentos e criação de 
empregos.

RESERVAS CONFORTÁVEIS

Apesar dos riscos económicos 
decorrentes da actual conjuntura sani-
tária e de segurança, as reservas inter-
nacionais brutas do país continuam 
em níveis confortáveis,  situando-se 
em 3.8 mil milhões de dólares norte 
americanos, suficientes para cobrir 
mais de seis meses de importações, 
sem incluir os mega-projectos.

Mesmo em meio a reservas con-
fortáveis, a dívida pública interna 
mantêm-se elevada. Desde os finais de 
Maio de 2021, a dívida (pública inter-
na), excluindo os contratos de mútuo e 
de locação e as responsabilidades em 
mora, aumentou em 1.2 mil milhões 
para 206.7 mil milhões de meticais.

O Banco de Moçambique que reaf-
irma o seu compromisso com a preser-
vação do valor da moeda nacional que 
se traduz numa inflacção baixa e estável, 
ainda através do CPMO, decidiu, igual-
mente, manter as taxas da Facilidade 
Permanente de Depósitos (FPD) e da Fa-
cilidade Permanente de Cedência (FPC), 
em 9,75% e 15,75%, respectivamente, 
bem como os coeficientes de Reservas 
Obrigatórias (RO) para os passivos em 
moeda nacional e em moeda estrangei-
ra em 13,0% e 36,0%, respectivamente.

“Perante o agravamento de riscos e 
incertezas, o CPMO continuará a moni-
torar a envolvente macroeconómica 
doméstica e internacional e não hesi-
tará em tomar medidas correctivas 
necessárias antes da próxima reunião 
ordinária agendada para o dia 16 de 
Setembro de 2021”, garante o BM.

O Banco de Moçambique (BM) 
alertou, recentemente, sobre os 
graves riscos económicos que o 
país enfrenta, em parte devido 
à situações relacionadas com a 
pandemia da Covid – 19 que está 
a devastar a economia global e 
ao que, para o caso interno, adic-
ionam-se as acções terroristas na 
província de Cabo Delgado.

Alerta o Banco de Moçambique

Durante o mês de Junho de 2021

Segundo o INE, a divisão de Alimen-
tação e bebidas não alcoólicas, foi a de 
maior destaque, ao contribuir no total 
da variação mensal com cerca de 0,57 
pontos percentuais (pp) negativos. 
Contudo, quanto a variação mensal 
por produto, importa destacar a queda 
dos preços do tomate (8,7%), do peixe 
seco (8,4%), da cebola (11,3%), da al-
face (23,8%), da couve (13,4%), do coco 
(8,6%) e do carvão vegetal (1,8%). Estes 
contribuíram no total da variação men-
sal com cerca de 0,72pp negativos. 

No entanto, alguns produtos com 
destaque para as refeições completas 
em restaurantes (0,7%), o peixe fresco 
(1,2%), o arroz em grão (1,3%), as folhas 
de cacana (46,1%), as folhas de mandio-
queira (29,5%), o carapau (0,8%) e as fol-

has de aboboreira (10,4%), contrariaram 
a tendência de queda, ao contribuírem 
com cerca de 0,18pp positivos. 

Durante o primeiro semestre do ano 
em curso, o país registou um aumento 
de preços na ordem de 2,53%. A divisão 

de Alimentação e bebidas não alcoóli-
cas, foi a de maior destaque na tendên-
cia geral de subida de preços, ao contri-
buir com cerca de 1,20pp positivos.

Analisando a variação acumulada 
por produto, importa destacar o au-

mento dos preços do carvão vegetal, 
do tomate, de refeições completas em 
restaurantes, do óleo alimentar, do ar-
roz em grão, de capulanas e do frango 
morto. Estes comparticiparam com 
cerca de 1,34pp positivos no total da 
variação acumulada.

Desagregando a variação men-
sal pelos três centros de recolha, que 
servem de referência para a variação de 
preços do País, nota-se que em Junho 
último, todas as cidades registaram 
uma deflação mensal, com a Cidade da 
Beira a registar cerca de 0,97%, seguida 
da Cidade de Nampula com 0,63% e 
por fim a Cidade de Maputo com uma 
queda de preços na ordem de 0,31%.

Comparativamente a igual período 
do ano anterior, o País registou no mês 
em análise, um aumento de preços 
na ordem de 5,52%. As divisões de Ali-
mentação e bebidas não alcoólicas e de 
Bebidas alcoólicas e tabaco, foram em 
termos homólogos as que registaram 
maior variação de preços com cerca de 
10,50% e 8,92%, respectivamente. 

Em Junho de 2021, a inflação acu-
mulada situou-se em 2,53% e a 
homóloga em 5,52%, segundo 
o Boletim do índico do preço ao 
consumidor do Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE). Tomando 
como referência dados recolhidos 
em Junho último, nas Cidades 
de Maputo, Beira e Nampula, 
quando comparados com os do 
mês anterior, indicam que o País 
registou uma deflação na ordem 
de 0,52%. 

DANIEL MAPOSSE                                        
Email: dcmaposse@gmail.com

O Comité de Política Monetária 
(CPMO) do BM, reunido, semana pas-
sada em Maputo, perante graves ris-
cos económicos que o país enfrenta, 
decidiu manter a taxa de juro de políti-
ca monetária (taxa MIMO) em 12,75%.

“Os riscos e incertezas associados 
às projecções de inflacção continuam 
a agravar-se” alertou o BdM através de 
uma nota de imprensa. 

Ainda no que tange à situação 
económica delicada, o BM explica 
que, a nível interno, destaca-se  a cre-
cente incerteza quanto ao impacto 
da terceira vaga da Covid-19 na eco-
nomia, com o surgimento de estirpes 
mais infecciosas e a manutenção da 
instabilidade militar na zona norte do 
país e, a nível externo, para além de 
incertezas decorrentes da evolução da 
pandemia da Covid–19, realçam-se os 
efeitos das recentes manifestações na 
África do Sul, o fortalecimento do dó-
lar norte-americano e o aumento do 
preço do petróleo e bens alimentares.

Perante o cenário que citámos, o 
Banco Central da República de Moçam-
bique fez saber que as perspectivas de 
inflacção foram revistas em alta, man-
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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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ECONOMIA ECONOMIA
Segundo o Presidente da Associa-

ção de Turismo de Vilankulo (ATUVIL), 
Yassin Amuji, a contribuição do sector 
do turismo para as receitas do Estado 
foi de aproximadamente 120 milhões 
em 2019, ano antes da introdução de 
medidas restritivas no âmbito da pre-
venção e combate à pandemia global. 
O cenário mudou drasticamente em 
2020, quando a contribuição do turis-
mo se fixou na ordem dos 20 milhões 
de meticais.

“Portanto, estamos a falar de um dé-
fice de cerca de 100 milhões de metic-
ais.   O ano 2021 pode ser pior ainda, 
podemos estar abaixo dos 20 milhões 
de meticais. Vimos nas últimas notícias 
informações segundo as quais a Au-
toridade Tributária de Vilankulo não 
conseguiu atingir as suas metas dos 
últimos dois meses. Isso significa que 
podemos estar ainda em decadência 
e isso vai trazer grandes problemas ao 
sector do turismo”, revelou a fonte.

Há um ano e quatro meses que o 
país vive sob ameaça do novo coro-
navírus, obrigando o Governo a adop-
tar medidas restritivas desde Março 
de 2020, que incluem a declaração do 
Estado de Emergência que vigorou 
durante três meses e, depois, a declara-
ção da Situação de Calamidade Públi-
ca. Diante desta realidade, o sector do 
turismo em Vilankulo vive momentos 
difíceis, segundo assume Yassin Amuji

“O turismo é uma actividade que só 
funciona com aglomerados. A maior 
parte dos turistas viaja em grupos, em 
famílias, em amigos, em casais, namo-

Às referidas oportunidades de 
formação são elegíveis estudantes 
moçambicanos com a 12ª classe con-
cluída e com idade entre 18 e 21 anos.

As bolsas serão preferencialmente 
distribuídas por estudantes das zonas 
de implementação de projectos de 
hidrocarbonetos, nomeadamente os 
distritos de Palma, província de Cabo 
Delgado, Moma, província de Namp-
ula, Moatize, província de Tete, e Inhas-
soro e Govuro, todos com um total de 
20 bolsas. 

Quinze bolsas serão atribuídas a es-
tudantes dos restantes pontos do país 
e cinco a funcionários do MIREME. 

O envio de estudantes moçambi-
canos para formação na área de hidro-
carbonetos enquadra-se na Estratégia 

Yassin Amuji, presidente da Assossiação do Turismo de Vilanculo 

Covid-19 arrasa turismo 
em Vilankulo

Lançado concurso para bolsas de estudo

rados, e é assim que é feito o turismo. 
Entretanto, não poder viajar em grupos 

Digamos que quase todos hotéis reduzi-
ram o pessoal e há muita gente que foi 

de Formação do MIREME, que resul-
tou na assinatura de memorandos de 
entendimento com três instituições.

No âmbito dos aludidos acordos, a 
Universidade Técnica de Petronas, da 
Malásia, comprometeu-se a receber 
anualmente 30 estudantes moçambi-
canos, Instituto Nacional de Petróleos 

de Angola, 15, e Universidade Técnica 
de Freiberg, na Alemanha, 10.

O programa já permitiu a formação 
de 217 jovens moçambicanos entre 
2009 e 2021, nos níveis de licenciatura 
e médio profissional.

A iniciativa contempla igualmente 
a atribuição de bolsas de estudo para 

formação em instituições moçam-
bicanas, nomeadamente, Instituto 
Superior Politécnico de Tete (ISPT), 
21 estudantes, Universidade de Lúrio 
(UNILÚRIO), dez, e Universidade Edu-
ardo Mondlane (UEM), cinco.

No âmbito da Estratégia de For-
mação do MIREME, estão a beneficiar 

já prejudica o sector e, por conta disso, 
há vários hotéis que fecharam as portas. 

para o desemprego, que terá de encon-
trar outras alternativas”, acrescentou.

Devido ao seu potencial turístico, 
nos últimos anos, o distrito de Vilanku-
lo “não tinha problemas de emprego 
porque o turismo ia dando oportuni-
dades não só para os locais, mas tam-
bém a pessoas de outras partes do 
país”. Entretanto, de acordo com Yas-
sin Amuji, neste momento, o cenário 
é completamente diferente. Com as 
instâncias turísticas a reduzirem cada 
vez mais a sua mão-de-obra, Vilankulo 
está a registar um défice de emprego.

“Não há muito que nós podemos 
fazer, senão tentar mantermo-nos em 
pé. O importante neste momento é 
que todos os operadores turísticos 
devem tentar adoptar políticas e to-
mar decisões de modo a conseguirem 
sobreviver a esta fase da pandemia. Vai 
ser um processo até que uma boa par-
te da população nacional esteja vaci-
nada”, concluiu o Presidente da ATUVIL.

Recorde-se que, durante a sua 
comunicação à nação, na noite de-
sta quinta-feira (15), o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, anunciou o 
reforço das medidas para a contenção 
da propagação da pandemia da CO-
VID-19 que vigoravam desde o dia 26 
de Junho último. Assim, por exemplo, 
para além de estar interdita a frequên-
cia à praia como local de recreação 
para banhistas, fica igualmente redu-
zida para 20% a capacidade das pisci-
nas hoteleiras que deverão ser para 
uso exclusivo de hóspedes, durante os 
próximos 30 dias. 

Tido como um dos melhores destinos turísticos em Moçambique, o distrito de Vilankulo, na província de Inham-
bane, é um dos que mais se ressente aos efeitos devastadores da pandemia do novo coronavírus. Há cada vez 
menos turistas; os hotéis estão a despedir trabalhadores; as pessoas estão a perder os seus empregos e as receitas 
para o Estado estão a baixar de forma considerável. De resto, a Covid-19 está a arrasar o turismo em Vilankulo.

O Ministério dos Recursos Min-
erais e Energia (MIREME) vai lan-
çar brevemente um concurso 
para a atribuição de 40 bolsas de 
estudo de licenciatura na área de 
hidrocarbonetos na Malásia e Ale-
manha.
Para a Malásia, serão atribuídas 
30 bolsas de estudo e Alemanha, 
dez bolsas de estudo.

Petróleo e Gás

actualmente de bolsas de estudo 41 
jovens moçambicanos na Malásia, An-
gola e Alemanha.

A formação é suportada pelo 
MIREME, através dos fundos de capaci-
tação institucional previstos nos con-
tratos de pesquisa de petróleo e gás e 
em colaboração com vários parceiros.

Metas superadas em 15% 

Standard Bank volta ao mercado cambial 

“Só o IRPC tem um peso de 70 por 
cento do total da receita arrecadada”, 
sublinhou o director-geral do GPECI 

tora residente, Zaitina Raul Chilaule, 
continua a acompanhar as actividades 
do Standard Bank Moçambique, SA e 
reitera que todas as suas operações e 
as do sistema bancário, no geral, estão 
a decorrer dentro da normalidade.

“E agradece a pronta colaboração 
dos accionistas”, lê-se na nota de imp-
rensa recebida na nossa Redacção. 

Sobre a inspectora residente, o 
Banco de Moçambique explicou que 
compete entre outras tarefas, moni-
torar a implementação do plano de 
acções dos accionistas, acompanhar e 
analisar os desenvolvimentos no siste-
ma de governação e controlo interno 
do banco, e participar em reuniões rel-
evantes dos órgãos colegiais.

O Banco de Moçambique comu-
nica ainda que os accionistas do Stan-
dard Bank, S.A. continuam a colaborar, 
tendo em vista à implementação do 

entregas do imposto à final.
Isto é, os grandes contribuintes 

apresentaram desempenho positivo 
no final do exercício económico do 
ano passado, que, por sua vez, justi-
ficou esta taxa de cobrança de imp-
ostos sobre rendimentos de pessoas 
colectivas.

“Também tivemos muitas entradas 
de impostos retidos na fonte sobre 
rendimentos de pessoas não residen-
tes em território nacional”, observou 
Tacaríndua.

Apontou igualmente, como factor 
deste desempenho positivo, o paga-
mento da primeira prestação, por 
conta do IRPC final relativo a 2021, em 
jeito de antecipação daquilo que as 
empresas esperam arrecadar no final 
do presente exercício económico.

O IRPS apresentou também um 
desempenho positivo, e como con-
tribuintes destacaram-se os rendi-
mentos singulares, prediais, incluindo 
das entidades categorizadas como 
pessoas singulares mas que exercem 
actividades empresariais.

Relativamente ao IVA, que teve um 
crescimento de 11 por cento, reflecte 
igualmente o incremento do con-
sumo interno e a AT acredita que esta 

processo das nomeações de um novo 
administrador delegado e director 
da Banca de Grandes Empresas. “Eles 
serão anunciados assim que a aprova-
ção regulamentar for recebida”, le-se 
no comunicado.

No entanto, recorde-se que na se-
quência da inspecção on-site realizada 
ao Standard Bank de Moçambique, 
S.A, o Banco central instaurou processos 
contravencionais contra aquela institu-
ição 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.

Como pena acessória, o Banco de 
Mocambique aplicou ao Standard 
Bank Moçambique, S.A, uma multa 
no valor total de 290.104.050,00MT 
(duzentos e noventa milhões, cento e 
quatro mil e cinquenta meticais), sus-
pensão, até 1 (um) ano, da actividade 
cambial de conversão de divisas, e 
publicação, pelo Banco de Moçam-
bique, da punição definitiva, às custas 

que de seguida frisou, que surpreen-
dentemente, a AT registou neste 
período, um grande desempenho das 

plano de acções para a correcção das 
irregularidades identificadas, e que to-
das as operações no sistema bancário 
decorrem dentro da normalidade.

Já na terça-feira, o Standard Bank 
apareceu publicamente a informar os 
seus clientes que está bem capitaliza-
do e possui capacidade suficiente para 
administrar os riscos que podem surgir 
no mercado.

Em comunicado de imprensa, o 
Standard Bank garante a todos os seus 
clientes e parceiros a sua estabilidade e 
agradece o voto de confiança durante 
este período.

Aliás, sublinha que “o Standard Bank 
possui uma sólida e robusta trajetória 
de 127 anos no mercado, o que o torna 
a instituição financeira mais antiga do 
país. É parte do maior grupo bancário 
africano, com mais de 150 anos”.

Fez saber ainda que está a finalizar o 

tendência irá prevalecer por mais al-
gum tempo, tendo em conta os efeitos 
da Covid-19, mormente à limitação do 
movimento transfronteiriço, que acaba, 
reduzindo o nível das exportações.

“No geral, a cobrança de receitas 
para os cofres do Estado no primeiro 
semestre de 2021, comparada com 
igual período de 2020, registou um 
crescimento global de 15 por cento”, 
sublinhou o director-geral do Gabi-
nete do Planeamento, Estudos e 
Cooperação Internacional.

Para Tacaríndua, este desempenho 
deveu-se ao redobrar de esforços e 
entrega dos funcionários da AT, da 
realização de acções de controlo do 
calendário do cumprimento das ob-
rigações fiscais, mas também, a sensi-
bilização e verificação das situações de 
contribuintes que, por alguma razão, 
tenha sido faltosos no cumprimento 
das suas obrigações.

Indicou ainda como factores que 
terão concorrido para esta boa presta-
ção na arrecadação de receitas, a veri-
ficação dos processos individuais de 
cada contribuinte bem a reavaliação 
dos impostos pagos nas transferências 
a não residentes, onde há registo do 
incremento da receita.

“O conjunto de acções de fiscaliza-
ção, monitoria e controlo que a AT tem 
vindo a incrementar, sobretudo a sela-
gem electrónica de bebidas alcoólicas 
e tabaco justificam também este des-
empenho”, anotou o director-geral do 
GPECI, que mais adiante destacou o 
crescimento do nível de pagamento 
de impostos internos, que se situou 
nos 75 por cento.

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 
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.

Apesar dos efeitos nefastos da 
Covid-19, as metas definidas pela 
Autoridade Tributária de Moçam-
bique (AT), na componente de 
arrecadação de receitas para os 
cofres do Estado, ao longo do pri-
meiro semestre deste ano, foram 
superadas em 15%. Em termos 
globais, Augusto Tacaríndua, 
director-geral do Gabinete do 
Planeamento, Estudos e Coop-
eração Internacional (GPECI) fez 
saber à imprensa que no período 
de Janeiro a Junho de 2021, a AT 
registou um desempenho cor-
respondente a 48 por cento, dos 
265 mil milhões de meticais pro-
gramados para o ano de 2021 e 
um crescimento de 15 por cento, 
em relação ao igual período do 
ano de 2020.

Onze dias depois da suspensão pelo Banco de Moçambique, o Standard Bank Moçambique volta a realizar 
actividades cambiais de conversão de divisas com os seus clientes. O Banco de Moçambique que Sexta-feira 
comunicou esta suspensão parcial, esclarece que na sequência da implementação do plano de acção acor-
dado com os accionistas do banco, com vista à correcção das irregularidades identificadas, aquela instituição 
bancária cumpriu integralmente, “hoje, dia 23 de Julho de 2021, com as acções previstas para o curto prazo”. 

Arrecadação de receitas para Estado

A partir desta Segunda-feira, 26 de Julho

Este desempenho, de acordo 
com Augusto Tacaríndua, teve como 
grandes contribuintes, os impostos so-
bre o rendimento e o IVA que no con-
junto, perfazem mais de 80 por cento 
da receita total cobrada. Em igual perío-
do do ano de 2020 passado, o nível de 
realização foi de cerca de 46 por cento.

Em relação aos impostos sobre o 
rendimento, que compreende, princi-
palmente, imposto sobre rendimentos 
de pessoas colectivas (IRPC) e imposto 
sobre rendimentos de pessoas singu-
lares (IRPS), o director-geral do gabinete 
do planeamento, estudos e coopera-
ção Internacional fez saber que entre 
Janeiro e Junho passados, a cobrança 
do IRPC corresponde a um crescimento 
de cerca de 17 por cento, quando com-
parado com o que foi cobrado em igual 
período do ano passado.  

Neste contexto, prossegue o Banco 
central, o Standard Bank Moçambique, 
“é autorizado a realizar actividades 
cambiais de conversão de divisas com 
os seus clientes, com efeitos a partir do 
dia 26 de Julho de 2021, continuando, 
no entanto, impedido de participar no 
Mercado Cambial Interbancário”. 

Em virtude deste impedimento, 
o Standard Bank Moçambique, SA 
não poderá fazer cotações de taxas 
de câmbio, devendo, para efeitos de 
transacções em moeda estrangeira 
com o público, usar a taxa de câmbio 
de referência publicada pelo Banco 
de Moçambique, que resulta das 
cotações dos bancos comerciais par-
ticipantes do Mercado Cambial Inter-
bancário. 

No mesmo comunicado de imp-
rensa, o Banco de Moçambique co-
munica ainda que, através da inspec-

- Impostos sobre o rendimento e o Imposto sobre o Valor Acrescentado lideram as contribuições, com uma fasquia 
estimada em mais de 80% da receita total cobrada.

Augusto Tacaríndua, director do GPECI da AT
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As escolas secundárias do Aero-
porto e de Muchenga, cidade de 
Lichinga, Niassa, contam desde 
quarta-feira passada, com novos 
blocos sanitários e sistemas de 
abastecimento de água, visando 
promover a higienização dos alu-
nos, professores e corpo adminis-
trativo, no âmbito da prevenção e 
combate a Covid-19. As infraestru-
turas que as obras custaram aos 
cofres do Estado, mais de 17.888 
Mil Meticais, foram inauguradas 
pela Governadora da Província de 
Niassa, Elina Judite Massengele.

Governadora de Niassa no acto de entrega de blocos sanitários

imento de água e de blocos sanitários, 
devemos utilizar para prevenir a con-
taminação da doença que está apo-
quentar hoje o país ao nível do nosso 
Governo”, recomendou a Elina Judite 
Massengele, tendo, depois, afirmado 
que “o Governo está fazendo esforço 
de pouco a pouco irmos abandonar 
o uso de latrinas que, de uma maneira, 
não nos dá segurança na higienização 
das nossas crianças, professores e fun-
cionários, em geral”.

Instantes após a recepção, ouvido o 
director da Escola Secundária de Aero-
porto, em Lichinga, Simão Capenga, 
disse estar feliz porque se viu acrescido 
o grau de higienização, graças a eleva-
ção de casas de banho e de abertura 
de sistema de água que poderá ben-
eficiar 1.733 alunos de 8ª à 10ª classes, 
desde presenciais e do Programa de 
Ensino Secundário à Distância, e qua-
renta docentes.

Já para o director da Escola 
Secundária Geral de Muchuenga, 
Alberto Suruge, também, mostrou al-
gum carácter alegre, pois está aberta 
mais uma oportunidade para garan-
tir o bom estado de saúde pessoal e 
institucional, uma vez que irá corre-
sponder aos desafios de prevenção do 
novo Coronavírus em que os cerca de 
2.859 alunos não estão escapados. 

Ana Paula Mateus, aluna de 10ª 
classe disse estar contente com a 
escolha do seu estabelecimento 
de ensino para o bloco sanitário e 
de abastecimento de água porque 
foram questões que davam falta an-
tes da construção destes agora. Por 
este motivo, a estudante afirmou que 
condições serão observadas para sua 
conservação efectiva.

“Antes estava um pouco complica-
do, mas agora já está melhor. Promete-
mos conservar”, disse uma das alunas.

Escolas recebem blocos sanitários 

A Praça da Liberdade, localizada no centro da cidade de Lichinga, capital 
provincial de Niassa, está em obras de requalificação há duas semanas. 
Sob a responsabilidade das autoridades autárquicas de Lichinga, as ob-
ras estão orçadas em aproximadamente cinco milhões de meticais.

Praça da Liberdade de Lichinga

Para além desta acção, a partir do 
edil de Lichinga, a nossa reportagem 
ficou a saber estar igualmente em 
curso obras de reclassificação da Casa 
de Cultura, situada no Posto Adminis-
trativo Urbano de Chiuaula, em coor-
denação com a Direcção Provincial de 
Cultura e Turismo.

A propósito, Niclêncio Júlio Amaral, 
director da AMARALTFS-Construções, 
empresa encarregue para a con-
strução ou requalificação da Praça da 
Liberdade em Lichinga, assegurou 
à nossa reportagem que será obser-
vado cautelosamente e com respeito 
o tempo definido junto com as auto-
ridades municipais para execução das 
obras acordadas.

“A empresa sempre garante os 
compromissos assumidos com os 
donos das obras. Claramente, garanto 
cumprir os prazos pré-acordados. O 
processo de contratação de pessoal 
a afluência está sendo positiva”, disse 
Júlio Amaral.

dente, Samora Moisés Machel”, jus-
tificou o Presidente do Município de 
Lichinga, Luís Jumo, em entrevista ao 
Jornal PÚBLICO.

Município de Lichinga requalifica Praça da Liberdade 

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

Intervindo na cerimónia de entrega, 
o director provincial de Obras Públi-
cas em Niassa, João Ricotso, fez saber 
que “os sistemas de abastecimento 
de água são resultantes do aproveita-
mento de furos já existentes nas esco-
las. As mesmas foram executadas com 
a qualidade esperada”, disse o director.

Por sua vez, a directora provincial de 
Educação, Alocre Saide Jaime, referiu 
que além, destas escolas, o projecto ira 
beneficiar outros estabelecimentos na 
província de Niassa.

Acrescentou ainda que, as in-
fraestruturas irão também servir de 
centros de demonstração de boas 
práticas de higiene pessoal, sobretudo, 
a lavagem das mãos dos alunos.

Presente também na cerimónia, o 
Presidente do Conselho Municipal da 
Cidade de Lichinga, Luís Jumo, mani-
festou pela conclusão e entrega das 
infraestruturas pelo facto, de constituir 
um contributo grande nos esforços 
em curso, tendentes a prevenir e com-
bater a pandemia da Covid-19.

No mesmo diapasão, pronunciou-
se a governadora de Niassa, Elina 
Judite Massengele, ao destacar os 
esforços empreendidos pelo Estado 
moçambicano na mobilização de re-
cursos de modo que culminaram com 
a aproximação dos serviços de abas-
tecimento de água e saneamento à 
população.

Para Massengele, com esta iniciativa 
está já restabelecido um novo marco 
para transição de modelo de sanea-
mento escolar de baixo nível circun-
scrito no aproveitamento de latrinas 
para o elevado, de altos padrões de 
serviços sanitários e que concorrem 
para melhorar a saúde das crianças em 
prevenção de contaminação de doen-
ças de natureza fecal oral.

Também, a governadora não afas-
tou uma saudação ao empreiteiro pela 
dedicação porque, para ela, há visibili-
dade dum trabalho abnegado, associa-
do ao cumprimento do prazo prévio e 
em concordância para entrega.

 “Queremos, aqui, dizer que ao in-
augurarmos este sistema de abastec-

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

O trabalho de requalificação terá 
uma duração de cerca de 60 dias e 
consistirá na melhoria de espaços 
verdes situados na mesma, aumento 
de bancos e pavimentação de partes 
para o respectivo acesso.

De acordo o edil de Lichinga, Luís 
Jumo, após à conclusão das obras, 
ver-se-á instalada uma outra beleza 
que vai valorizar a estátua do Primeiro 
Presidente de Moçambique Indepen-
dente, Samora Moisés Machel, que 
nesta Praça encontra-se assentada.

Outrossim, Luís Jumo acrescentou 
que o mesmo recinto passará a con-
tar com pelo menos 20 bancos para 
acomodar os turistas, contra os actuais 
nove, considerados exíguos.

Mas com a requalificação, espera 
um aumento do fluxo dos visitantes 
e de outras pessoas interessadas em 
momentos de tirar proveito as van-
tagens, sobretudo, a procura dos ser-
viços de internet gratuitos existentes 
na praça pelos estudantes

“Queremos requalificar a nossa 
Praça da Liberdade porque é o cora-
ção da cidade de Lichinga. Queremos 
emprestar uma outra beleza para 
valorizarmos a estátua do Primeiro 
Presidente de Moçambique Indepen-

Em Lichinga

Orçada em cinco milhões de meticais 
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as vítimas e apoiá-las no seu caminho 
para a reabilitação.

Aliás, Isaura Nyusi considera na 
mensagem recebida na redacção do 
Jornal PÚBLICO, o tráfico de pessoas 
um problema grave da actualidade e 
constitui uma violação grave aos direi-
tos humanos, por impedir o exercício 
de direitos fundamentais. 

“Trata-se de uma actividade crimi-
nosa complexa, multifacetada e trans-
nacional que tem vários propósitos, 
dos quais, a exploração sexual, inclu-
indo a pornografia, exploração de tra-
balho, mendicidade forçada, uniões 
ou casamentos forçados e ainda a ex-
tracção de órgãos humanos”, lê-se na 
mensagem.

Acrescenta que este fenómeno afec-
ta Moçambique, especialmente devido 
as desigualdades sociais, pobreza, dese-
struturação familiar entre outras. 

“Somos um País de origem, trânsito 
e em menor medida de destino de víti-
mas de tráfico de pessoas sendo que a 
prevenção constitui uma arma funda-

Tráfico de Pessoas, em especial de Mul-
heres e Crianças, que ajudou a impul-
sionar acções para identificação das 
vitimas e melhores medidas de apoio 
e protecção. 

Pelo que, “reiteramos o nosso com-
prometimento de tudo fazer para pro-
teger a criança e a mulher do tráfico de 

mental para enfrentar de forma eficaz 
o crime”, frisou. 

Nesse contexto, Isaura Nyusi fez sa-
ber que Moçambique tem feito alguns 
progressos, desde a ratificação do 
Protocolo Adicional á Convenção das 
Nações Unidas Contra a Criminalidade 
Organizada Transnacional, Relativo a 
Prevenção, a Repressão e a Punição do 

pessoas”, sublinhou a esposa do Presi-
dente da República, para de seguida, 
exortar a todos “a trabalhar juntos no 
apoio necessário às vítimas, protegen-
do–as da revitimização e estabelecen-
do medidas eficazes para prevenir 
este crime, mediante a identificação, 
resgate e apoio no seu caminho para 
a reabilitação”.

sidades dos clientes, desde iluminação 
básica e carregamento de telefone até 
sistemas mais avançados para famílias 
e pequenos negócios em Moçam-
bique. O nosso modelo PAYGo garante 
que o produto permaneça acessível 
para os nossos clientes, uma vez que 

eles podem pagar em pequenas par-
celas através do dinheiro móvel.”

Hodgkinson também anunciou 
que a empresa atingiu o marco de 
50.000 clientes. “Hoje, também esta-
mos a comemorar o grande marco 
de 50.000 clientes, o que significa que 

iluminamos 50.000 casas e, por sua 
vez, impactamos a vida de mais de 
250.000 moçambicanos.”

Com operações em 8 províncias 
em Moçambique (Cidade de Ma-
puto, Província de Maputo, Gaza, 
Inhambane, Manica, Tete, Zambézia 
e Nampula), Hodgkinson destaca o 
importante papel da parceria com 
organizações como M-Pesa, FUNAE, 
Brilho/SNV, FASER/GIZ, DStv, e muitos 
mais, que têm ajudado no sucesso da 
empresa em Moçambique até o mo-
mento.

 “A nossa celebração está incompleta 
se não reconhecermos e valorizarmos 
os parceiros que estiveram connosco 
nesta jornada para levar produtos de 
energia solar, que transformam vidas, 
para a população moçambicana.”

Lara Narcy, representante do M-
Pesa, o parceiro de pagamento móvel 
da ENGIE Energy Access Moçambique 
referiu no evento que “o nosso maior 
compromisso é contribuir para o de-
senvolvimento da sociedade moçam-
bicana e, com esta parceria, vimos um 
meio de, ligados, podermos continuar 

a levar soluções inovadoras e que 
impactem a vida de todos os ben-
eficiários. Através da combinação de 
duas soluções móveis que se comple-
mentam, tornou-se possível fornecer 
energia solar ao preço de uma vela 
e ainda assim, com a segurança que 
um sistema de energia convencional 
oferece. O M-Pesa e a Engie Energy 
Access Moçambique, ligados, têm 
garantido o acesso à energia a cada 
vez mais pessoas. É com grande sat-
isfação que celebramos hoje o marco 
de 50.000 famílias a usarem energia 
limpa. O M-Pesa, sendo o maior ser-
viço financeiro móvel no país, conti-
nua preocupado em levar a inclusão 
financeira para as zonas mais recôndi-
tas e a colaboração com a ENGIE tem 
sido um elemento muito importante 
para que isto aconteça. Esta parceria 
demonstra perfeitamente que é pos-
sível impactar positivamente a socie-
dade trazendo soluções acessíveis 
aos clientes. O M-Pesa continuará a 
apoiar projectos de cariz social e a fa-
cilitar milhões de vidas.”

A eletrificação universal é um dos 
objetivos de desenvolvimento sus-
tentável das Nações Unidas que a co-
munidade global se comprometeu a 
alcançar até 2030. Com a África (e por 
extensão, Moçambique) responden-
do por grande parte da população de 
pessoas sem acesso à energia, Hodg-
kinson está confiante no papel que a 
ENGIE Energy Access Moçambique e o 
MySol irão desempenhar na mudança 
das estatísticas em Moçambique.

A Fenix International, líder na indústria de energia solar Pay-As-You-Go (PAYGo) de Moçambique, anunciou 
uma mudança corporativa de nome para ENGIE Energy Access.

O tráfico de pessoas, em particu-
lar de mulheres e crianças preocu-
pa a Primeira-dama da República 
de Moçambique, Isaura Ferrão 
Nyusi. Com o efeito, através do 
seu Gabinete, a esposa do Presi-
dente da República tem vindo a 
exercer advocacia e apoiar as inici-
ativas de prevenção e combate ao 
tráfico de pessoas colocando na 
sua missão e actividades desen-
volvidas pelo Gabinete a adesão 
à campanha coração azul do Es-
critório das Nações Unidas contra 
Droga e o Crime ( UNODC).

Fenix Moçambique muda de 
denominação

Isaura Nyusi apoia combate ao trá� co de pessoas

Já como empresa da ENGIE, a maior 
produtora independente de energia 
do mundo, a Fenix International iniciou 
as suas operações em Moçambique 
em 2019 como parte da ambição da 
ENGIE de expandir a sua presença 
em África. A mudança de nome é re-
sultado da integração da ENGIE Fenix 
International com a ENGIE Mobisol, 
outra empresa de sistemas solares do-
mésticos de maior dimensão, e com 
a ENGIE Power Corner, empresa que 
fornece Mini-Redes, tornando-se de-
sta feita em uma entidade única e com 
um único nome - ENGIE Energy Ac-
cess. Esta integração coloca a empresa 
em uma posição única oferecendo 
soluções de energia fora da rede com 
ambos os sistemas solares domésticos 
e Mini-Redes.

Além da mudança do nome cor-
porativo, a empresa também revelou 
a sua nova marca de sistema solar do-
méstico - MySol. O MySol substituirá 
o que hoje é conhecido como Fenix 
Power. No evento, Luke Hodgkinson, 
Director-Geral da ENGIE Energy Access 
Moçambique informou ao público 
que a empresa está preparada para 
não só colmatar a lacuna no acesso à 
energia em Moçambique, mas tam-
bém contribuir activamente para a 
melhoria das estatísticas relativamente 
baixas de acesso à energia no país.

“Com o Fenix Power, oferecemos 
kits de pequeno e médio porte e 
agora, com o MySol, oferecemos uma 
gama de produtos muito mais am-
pla para atender ainda mais às neces-

Em mensagem dirigida sábado, 24 
de Julho, por ocasião do lançamento 
da semana comemorativa do com-
bate ao tráfico de pessoas, que este 
ano celebra – se sob o lema "As Vozes 
das Vítimas Lideram o Caminho”, Isaura 
Nyusi refere que o tema que coloca as 
vítimas do tráfico de pessoas no centro 
da campanha e salienta a importância 
de ouvir e aprender com os sobrevi-
ventes do tráfico de pessoas. 

Segundo a esposa do Presidente 
da República, a campanha retracta os 
sobreviventes deste fenómeno como 
actores -chave na luta contra o tráfico 
de pessoas e centra-se no papel crucial 
que desempenham no estabeleci-
mento de medidas eficazes para pre-
venir este crime, identificar e resgatar 

PUBLICIDADE

Isaura Nyusi, Primeira-dama da República
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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

Moçambique presente no festival italiano

Governo recebe livros 
do ensino bilingue

O nome de Moçambique es-
tará representado em Setem-
bro próximo, em Veneza, Itália, 
através do filme “as noites ainda 
cheiram a pólvora”, do realizador 
moçambicano  Inaldeso Cossa 
que foi convidado a participar 
no Fstival de Cinemaa da cidade 
italiana de Veneza.

A Save the Children procede esta segunda-feira à entrega de livros ao 
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, numa iniciativa 
que visa incentivar a leitura e escrita, desenvolvidos no contexto do 
ensino bilingue em Moçambique. 

CULTURA

Talentos do Festival de Berlim, refere a 
RFI, o documentário "As noites ainda 
cheiram a pólvora" é um "ensaio fílmico 
para questionar, sarar e documentar 
as feridas e traumas que a Guerra Civil 
deixou em Moçambique, do ponto de 
vista das pessoas que sobreviveram, 
uma jornada pessoal que se cruza com 
a história do país". 

O realizador, que recebeu uma 
bolsa de produção e pós-produção 
do Festival Internacional de Docu-

que vai decorrer entre os dias 01 a 11 
de Setembro do presente ano (2021). 

"As noites ainda cheiram a pólvora" é 
uma coprodução entre Moçambique, 
Alemanha, França, Noruega, Países 
Baixos e Portugal. 

Esste programa "Final Cut" tem 
"fornecido, desde 2013, assistência 
concreta para a finalização de filmes 
de todos os países africanos e do 
Iraque, Jordânia, Líbano, Palestina e 
Síria", recorda o festival, que realça que 
são atribuídos múltiplos prémios para 
a pós-produção dos trabalhos, desde 
correção de cor a mistura sonora, entre 
muitos outros.

De acordo com a sinopse disponibi-
lizada em 2019 pelo programa de 

Girls Education Challenge (GEC) finan-
ciado pelo Governo Britânico através 
do DFID (Department for International 
Development)  cujo compromisso é de 
melhorar a qualidade da educação das 
raparigas marginalizadas, garantindo 
o aumento do acesso a qualidade e 
relevância do ensino nas escolas, bem 
como novas oportunidades de apre-
ndizagem seguras concebidas para 
melhorar os resultados de literacia e 
numeracia. 

O projecto STARG foi implementado 
pela Save the Children nas províncias 
de Gaza, Manica e Tete por um período 
de três anos, de 2018 a Julho de 2021, 
em parceria com o Centro de Apren-
dizagem e Capacidade da Sociedade 
Civil (CESC), Associação Progresso, 
Rede de Homens pela Mudança 
(HOPEM) e Humanity & Inclusion (HI).

mentário de Amesterdão, nos Países 
Baixos, explicou, segundo um texto 
na página desse festival, que, "preocu-
pado com as memórias fragmentadas 
da infância durante a guerra civil em 
Moçambique", regressou à aldeia da 
sua avó para "revelar as histórias por 
contar, que ainda assombram a [sua] 
geração". 

"As noites ainda cheiram a pólvora" 
vai participar no programa "Final Cut" 
ao lado de produções provenientes 

da Tunísia, Nigéria, Iraque, Marrocos e 
República Centro-Africana.

Além do feito a que fizemos referên-
cia, a emisspora francesa que citámos 
(RFI) avança que Inadelso Cossa faz 
parte da lista de 10 cineastas seleccio-
nados pela Fabrique des cinémas du 
monde, uma iniciativa do Institut fran-
çais durante o Festival de cinema de 
Cannes que apadrinha projectos cin-
ematográficos em curso. O realizador 
moçambicano prepara a sua segunda 
longa metragem. 

No quadro do marcado do filme on-
line do festival de Cannes, o instituto 
francês e parceiros abriram um pavil-
hão virtual do Cinema do Mundo com 
vista a apresentar projectos dos laurea-
dos da La Fabrique Cinéma.

Em relação a La Fabrique, que expõe 
projectos para a indústria cinematográ-
fica, o realizador Cossa é citado a afirmar 
que tal afigura-se como sendo "um es-
paço ideal para projectos com a missão 
de se tornar global".

Entre os 12 projectos selecciona-
dos encontra-se o primeiro projecto 
moçambicano "As Noites Ainda Chei-
ram a Pólvora" de Inadelso Cossa.

O realizador moçambicano, In-
adelso Cossa, de 35 anos foi um dos 
819 artistas e executivos convidados 
pela Academia de Artes e Ciências Cin-
ematográficas para integrar a organiza-
ção em 2020. 
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De acordo com informações que 
o PÚBLICO teve acesso, o filme "As 
noites ainda cheiram a pólvora", figura 
entre as seis obras selecionadas para 
o programa "Final Cut" do 78.º Festival 
Internacional de Cinema de Veneza 

Trata-se de materiais de ensino-apre-
ndizagem concebidos em colaboração 
com o Instituto de Formação de Profes-
sores de Nampula e a Direcção Nacional 
de Ensino Primário, validados para uso 
no ensino pré-escolar e primário pelo 
Conselho Técnico daquele ministério. 

Com efeito, a cerimónia de entrega 
terá lugar no Ministério da Educação, 
em Maputo, e contará com a presença 
da ministra do pelouro, Carmelita Na-
mashulua. A Imprensa é convidada a 
fazer a cobertura do evento.

Os livros, ilustrados, apresentam 
14 textos (contos, histórias e narrati-
vas diferentes), em português e em 
emákwua, baseados nas vivências da 
província de Nampula e colhidos nos 
campos de leitura no âmbito da imple-
mentação de iniciativas de promoção 
de leitura e escrita desenvolvidas pelas 
Save the Children naquela província.

Espera-se que estes livros con-
tribuam para os esforços do Governo 
de Moçambique de promover o ensi-
no-aprendizagem com recurso a lín-
guas locais, com potencial para dinami-
zar o aprendizado entre as populações 
deslocadas pelo conflito armado da 
província de Cabo Delgado.

A cerimónia de entrega irá decorrer 
durante uma reunião de partilha de 
lições aprendidas do projecto STAR-
G - Transição Bem Sucedida Para o 
Avanço dos Direitos da Rapariga em 
Moçambique, no âmbito do programa 

Inaldeso Cossa

Anastância Carmona Maguingue Gaspar Izídro Mapanga
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O novo espaço terá um acervo de 
aproximadamente dois mil títulos e vai 
contar com projectos culturais voltados 
aos usuários de todas as idades.

A sala anexa, adaptada para receber 
o acervo de livros, obras especiais e jor-
nais, disponibiliza, também, serviços de 
acesso à consulta, área específica para 
literatura, sala de estudos e pesquisas.

Inicialmente, a expectativa é de 
atender 350 leitores, e, a longo prazo, 
1.500 leitores, em vários segmentos, tais 
como, orientação e pesquisa, emprés-
timos domiciliares, projectos de narra-
ção de histórias, oficina de leitura, feiras 
temáticas, rodas de conversa literária, 
lançamentos de livros e outros.

A biblioteca municipal de KaNyaka, 
vai ser montada com o objectivo de 
incentivar o gosto pela leitura na co-
munidade de Ilha de Nhaca, onde irá 
se desenvolver as mesmas actividades 
realizadas na rede das bibliotecas mu-
nicipais localizadas no continente.

A directora dos Serviços Munici-
pais de Bibliotecas e Arquivos, Cristina 
Manguele, destaca a importância de-
sta obra:

“Estamos a criar uma infra-estrutura 
de cultura, lazer e educação, aberta a 
pessoas de todas as idades. Esta “sala 
de leitura” será um espaço onde todos 
se vão sentir bem e onde vão gostar 
de estar, porque segue elevados pa-
drões de qualidade bibliográfica e irá 
disponibilizar actividades variadas. Te-
mos a certeza de que os ilhéus vão ficar 
orgulhosos e satisfeitos, até porque vai 
se situar numa escola e assim ganhará 
nova vida”, referiu.

Crsitina Manguele salienta, também, 
a importância do investimento público 
nesta fase marcada pela pandemia Co-
vid-19: “a biblioteca é um dos espaços 
mais importantes de uma instituição de 
ensino em particular e da comunidade 
no geral. Procuramos estruturar com 
muito cuidado o mobiliário, os equipa-
mentos e o acervo para atender à co-
munidade interna e externa da escola e 
com investimentos como este estamos 
a dar um contributo para a superação 
das dificuldades que todos vamos en-
frentar”, ajuntou a directora Serviços 
Municipais de Bibliotecas e Arquivos. 

Localizada no coração do bairro 
Noge, junto a escola, a nova biblio-
teca municipal de KaNyaka vai permitir 
melhor fruição dos serviços e do vasto 
espólio existente, bem como o en-
riquecimento do património da ilha e 
da cidade de Maputo.

J. Nhaca, estudante da Escola 
Secundária de Nyaka-Sede, olha com 
muita expectativa a abertura do novo 
espaço. “Às vezes ficava muito difícil ir à 
biblioteca, exigia deslocar-se a Inhaca-
sede ou atravessar para a cidade de 
Maputo e dificultava muito os estudos. 
Agora com a biblioteca perto de casa, 
ficará tudo facilitado, é bem melhor”, 
disse ele. 

Por seu turno, o professor Ma-
guingue Gaspar Nhaca, da Escola 
Primária Completa Inhaca-Nkalane, 
assegura que ter uma biblioteca na 

Nova biblioteca em Kanyaka

vação livros”, afirmou Izidro Mapanga. 
A biblioteca Municipal de KaNyaka 

reúne um conjunto de serviços carac-
terísticos deste tipo de equipamento, 
como a consulta e empréstimo domicil-
iário de livros e de revistas, bem como a 
consulta do fundo Local, além de facili-
tar o acesso a salas para apoio a projec-
tos da comunidade local.

O espaço vai incluir acções como ani-
mações de leitura e grupos de leitura.

ilha da Inhaca, significa “ desenvolvi-
mento principalmente na área da 
educação para os alunos tanto para 
os professores. É também um ganho 
para a comunidade, visto que terão 
um centro recursos para várias con-
sultas” e acrescentou “ os serviços de 
educação e cultura, irão observar um 
grande ganho, no que concerne ao 
encurtamento de distâncias para os 
alunos da E.P.C Noge, visto que eram 
obrigados a deslocarem-se a Inhaca-
sede para as pesquisas e a biblioteca 
permitirá o aprofundamento das 
matérias por parte dos estudantes e 
professores ”.

Em Novembro, o Conselho Munici-
pal de Maputo, no âmbito do seu com-
promisso com a formação de leitores, 
vai realizar a “Festa do Livro de KaN-
yaka”, cujo objectivo é de popularizar o 
livro tornando-o em um instrumento 
de acesso à informação e ao conheci-
mento, o exercício da cidadania, incen-
tivando a leitura em todas as suas pos-
sibilidades por meio de obras literárias e 
diálogo com autores.

Para Izidro Mapanga, técnico ped-
agógico da direcção distrital da Educa-
ção e Cultura, que olha para o empreen-
dimento cultural como um ganho 
inestimável para a ilha de Kanyaka e as-
severa que “ a biblioteca municipal tem 
uma importância elevada na medida 
de que irá permitir a cada munícipe do 
nosso distrito a prática da leitura e con-
solidação de diversos conhecimentos 
e está de parabéns o Conselho Mu-
nicipal de Maputo por esta acção que 
engrandece o nosso distrito municipal 
Kanyaka”, avançou.

Prosseguindo o técnico pedagógico, 
enaltece a implantação do empreendi-
mento cultural, como um factor primor-
dial de uma das maiores mudanças es-
truturais da ilha “ a redução do percurso 
dos munícipes a procura desse tipo de 
serviços, vai aumentar o ânimo pela lei-
tura e um dos grandes desafios é a ma-
nutenção da própria biblioteca, conser-

Por intermédio dos Serviços Municipais de Bibliotecas e Arquivos em coordenação com a Vereação da Cultura 
e Turismo, o Conselho Municipal de Maputo, implantou uma biblioteca no distrito municipal KaNyaka, cuja in-
auguração está prevista para meados de Novembro, em evento que irá concorrer com a realização da Festa do 
Livro de KaNyaka. 

Através do cinema

Incentivo à leitura e escrita

- A ser inaugurada em Novembro, a infra-estrutura reserva-se, numa primeira fase, a atender 350 leitores, número que a 
médio e longo prazos será quadruplicado, passando assim para 1.500 leitores.

O projecto assenta numa organiza-
ção dos diferentes espaços, para que 
seja possível o funcionamento da Bib-
lioteca em horários e eventos alterna-
tivos, tornando-a num equipamento 
público mais versátil e capaz de oferecer 
mais à comunidade.

Anastância Carmona, professora da 
Escola Primária Completa Inhaca Mal-
hangalene, diz que a abertura da bib-
lioteca municipal de KaNyaka significa 

crescimento para o aluno, podendo 
consolidar alguma matérias de leitura, 
melhorar os hábitos de leitura e escrita, 
trará um avanço significativo em ter-
mos de consulta de alguns conteúdos 
e poder passar o tempo em coisas 
valiosas.

Titos Augusto Bata, director-adjunto 
da Escola Primária Completa Inhaca 
Noge, a firma que, com o estabeleci-
mento de uma biblioteca na zona, os 
ganhos serão múltiplos, destacando 
entre outros, o acesso facilitado de 
material de consulta, a contribuição na 
melhoria das competências de leitura e 
escrita dos alunos.

Celestino Alberto Victor, professor da 
Escola Secundária Geral Inhaca-Sede, 
faz lembrar que o distrito já tinha uma 
biblioteca para os alunos da escola 
secundária. Assim, com a implantação 
de outra para o distrito, certamente, 
estar-se-ia a impulsionar a cultura, so-
bremaneira na área literária.

Jaime Afonso Mboene, professor da 
Escola Primária Completa Mandende, 
considera que, com a existência da bib-
lioteca no distrito, as crianças e alunos 
em geral, desenvolverão o gosto pela 
leitura, para além de consultar diversas 
obras.

Neste momento, segundo a fonte, o 
maior desafio com que se debate o dis-
trito de Kanyaka, prende-se com a falta 
de cultura de leitura na maior parte dos 
alunos e dos residentes locais, acredi-
tando que a nova biblioteca venha 
mesmo a mudar o actual cenário, fo-
mentando o gosto pela leitura e escrita 
a n’nível dos estudantes e não só.
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Esta semana, a distinção vai para o Presidente 
da República de Portugal. Os motivos para este 
reconhecimento, são vários, mas o destaque vai 
para o facto de ter decidido em doar às vítimas 
do terrorismo no norte de Moçambique, os cerca 
de 2,2 milhões de meticais do “Prémio José Apa-
recido de Oliveira”, que lhe foi atribuído pela CPLP. 

O prémio foi entregue ao estadista luso na 13ª 
cimeira da CPLP realizada em Luanda, capital an-
golana, e foi de lá mesmo onde Marcelo Rebelo 
de Sousa decidiu doar o valor às vítimas do terror-
ismo em Cabo Delgado. São 30 mil euros, o cor-
respondentes a cerca de 2,2 milhões de meticais 
a serem entregues a Cáritas de Moçambique e, a 
partir dela, às organizações não-governamentais 
que têm vindo a prestar apoio aos deslocados em 
Cabo Delgado.

O anúncio de Rebelo de Sousa de apoio aos 
deslocados de Cabo Delgado foi seguido de uma 
efusiva salva de palmas dos representantes de 
Estados-membros e de Governos da CPLP pre-
sentes na cimeira de Luanda. 

Sobre a resolução que limita bónus nas recargas de telefo-
nia móvel celular: Assim intitulou o Instituto Nacional das Co-
municações de Moçambique (INCM), um comunicado que, 
pelo seu conteúdo deixou os utentes do serviço de telefonia 

móvel celular em pânico, em todo o território nacional.
Este comunicado de imprensa que, a avaliar pelas enormi-

dades do seu conteúdo, traz mais problemas do que soluções.
 Através do lamentável e questionável  comunicado que 

temos vindo a fazer referência,, o INCM decidiu, evocando 
motivos dúbios, extinguir a atribuição de bónus oferecidos 

pelas empresas de telefonia móvel por, alegadamente, se 
tratar de “comportamento anti-concorrencial.

A fatídica decisão é sustentada pela RESOLUÇÃO Nº 
13/CA/INCM/2021), com base na qual os operadores de 

telefonia móvel não devem aplicar nas recargas bônus 
superiores a 50 por cento do seu valor real. Tal decorre de 

uma resolução do Conselho de Administração do Instituto 
Nacional das Comunicações de Moçambique dirigido por 
um senhor chamado Américo Mmuchanga que, pela sua 

posição, não necessita dos bônus que beneficiam o pacato 
cidadão que é cliente das operadoras.

Por meter o nariz em ceara alheia, ou seja, por se introm-
eter em assuntos de operadoras que operam com fins 

lucrativos e, para nunca mais se atraver a cometer tamanha 
asneira, um potente xibakela ao senhor Américo Muchanga 

para ver se passa a observar o campo de gravidade por 
onde as suas decisões devem orbitar.

BONS EXEMPLOS
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Em representação de Moçambique na 13ª 
cimeira da CPLP, o Primeiro-ministro, Carlos 
Agostinho do Rosário, mostrou a sua satisfação à 
solidariedade prestada pelos Estados-membros 
da organização no combate ao terrorismo.

“Foi muito notório e importante. Todos eles 
foram unânimes em expressar que, sim, nós 
temos que unir esforços para que o terrorismo 
seja erradicado em Moçambique. O terrorismo 
é um mal global, por isso não podia ficar alheio 
à coligação das nações da CPLP”, precisou Carlos 
Agostinho do Rosário.

Instituído em 2011 e de cariz bienal, o “Pré-
mio José Aparecido de Oliveira”, antigo diplo-
mata e ministro da Cultura do Brasil, promove a 
atribuição de um diploma de mérito e de uma 
prestação pecuniária, pretendendo reconhecer 
e homenagear personalidades e instituições que 
se distingam na defesa, valorização e promoção 
dos princípios, valores e objectivos da CPLP, bem 
como na realização de estudos e trabalhos de in-
vestigação que se inscrevam neste âmbito.

XIBAKELA XA BUD


