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DESTAQUE
MIGUEL MUNGUAMBE
Email: mmunguanb@yahoo.co.br
Tudo começa quando o antigo
Presidente moçambicano, Joaquim
Chissano, apelou a 04 de Agosto corrente ao Governo para considerar a
possibilidade de diálogo com os grupos armados que actuam em Cabo
Delgado, assinalando que há “certos
tipos de terrorismo” que acabaram
através de negociações.
Chissano, que é um dos mais destacados líderes históricos da transformação de Moçambique, endurecendo a sua tese sobre o diálogo com os
grupos terroristas, avançou ainda a
necessidade de ter que se estudar as
causas da violência armada em Cabo
Delgado, como forma de resolução da
crise militar e social que se vive naquela

DESTAQUE
“Indústria de negociações” em activo

Diálogo dissimulado!
- A quem interessa uma negociação com os terroristas? – Salomão Moyana, comentador político, que demonstra certa
repulsa ao que está a acontecer agora, em que um grupo combate e outro propõe diálogo com os terroristas.
- Não há contactos com os terroristas e nem se sabe o que eles querem, pelo que a possibilidade de dialogar não existe Valige Tauabo, governador de Cabo Delgado
Um olhar atento sobre a possibilidade de diálogo com os terroristas que actuam em Cabo Delgado, decapitando
pessoas e destruindo infra-estruturas básicas, entre públicas e privadas, incluindo casas da população, mostra claramente que o diálogo sugerida por algumas correntes de opinião não inspira confiança, podendo até comprometer
todo o trabalho até aqui realizado, por se tratar de uma forma dissimulada para atrapalhar a actuação do Governo na luta contra o terrorismo, que até goza de apoio internacional. Naquela província do Norte do país, quando
os ataques armados começaram, ninguém dizia que conhecia os autores, e que com eles se poderia negociar, mas
agora, depois de uma acção pujante da força conjunta, o que resultou na recuperação daVila de Mocímboa da Praia,
começam a surgir vozes da“indústria de negociações”a propor diálogo com indivíduos que, até prova em contrário,
nunca quiseram dialogar.

actores sobre a matéria, entre eles, o
jornalista e comentador político Salomão Moyana, que disse:
“Eu ouvi esta declaração do antigo
Presidente Chissano, e ouvi outra que
me preocupou mais do General Hama
Thai, a secundar a declaração de Joaquim Chissano”.
Ao jornal, Moyana diz que ficou
extremamente preocupado com
estas duas declarações, sobretudo
com a segunda, porque não ajuda
a primeira. Aliás, afirma Moyana, a
segunda só agrava a situação da primeira, ao limitar-se a dizer que“temos
que respeitar o posicionamento do
antigo Presidente Chissano, porque
este é um alto diplomata e que ele
não pode falar à toa”.
Para este comentador político, as
pessoas deviam deixar o Governo

pluralismo económico, reivindicações
que foram dadas como procedentes e,
por isso, chegou-se a um acordo, que
ficou conhecido como Acordo Geral
de Paz (AGP), rubricado em Roma, a 04
de Outubro de 1992.
Moyana pensa que é altura de todos arregaçarmos as mangas e sair em
apoio ao Governo, que já identificou
a melhor forma de combater o terrorismo. Salomão Moyana diz ainda
que não pode acontecer o que está a
acontecer agora, em que um grupo
combate e o outro propõe diálogo
com os terroristas.
Com o diálogo proposto, Moyana
questiona: é para se discutir o quê e
com quem?
Avança que não sabe se os proponentes desse diálogo estão em contacto com os terroristas, mas“nós passamos muito tempo aqui à procura
dos terroristas e ninguém disse onde

província.
Refira-se que, Joaquim Chissano
foi Presidente de Moçambique entre
1986 e 2005, tendo sido no seu mandato que terminou a guerra civil dos
16 anos, através de negociações com a
liderança da Renamo, hoje o principal
partido da oposição em Moçambique,
não significando que tal estratégia
de negociação usada em tempos da
guerra civil se aplique ao terrorismo,
pois as reivindicações dos promotores
deste fenómeno nunca foram divulgadas, para além de que, mesmo havendo necessidade, não se saber com
quem dialogar.
Em outras palavras, diferentemente
dos promotores da guerra civil dos 16
anos, que lutavam pela democracia, os
terroristas não têm motivos claros que
podem levar o Governo a partir para
qualquer negociação. Mesmo assim,
para Chissano, o terrorismo é um fenómeno que pode passar pelo diálogo,
porque, segundo assinala, há “certos
tipos de terrorismo” que acabaram
através de negociações.
Depois das declarações de Chis-

Salomão Moyana, jornalista e comentador político

sano, o ex-Chefe do Exército nacional
e antigo ministro da Defesa, o General
António Hama Thai, emergiu no debate, apoiando o posicionamento de
Joaquim Chissano. Mas o que nisto
aumentou a preocupação não foi a
simples aparição deste em apoio ao
ex-Presidente Chissano, mas o facto de
o pronunciamento deste (Hama Thai)
não ter ajudado a primeira declaração
feita pelo antigo Presidente Chissano
sobre a possibilidade de negociação.
Aliás, a segunda declaração só agrava
a situação, ao limitar-se a dizer que“temos que respeitar o posicionamento
do antigo Presidente Chissano, porque
este é um alto diplomata”, e que ele
não pode falar sem fundamento.
Disse ainda que por via de negociações conseguiu acabar com a guerra
civil e afirmou também que Chissano
é um homem bastante experiente
porque participou na operação “Nó
Górdio”.
É destas e outras razões, aliadas ao
debate em curso sobre a possibilidade
de diálogo com os terroristas, que o
PÚBLICO acabou abordando vários

Observatório do Meio Rural (OMR),
fez algum aproveitamento, que lhe
fez seguir à reboque as declarações
do antigo estadista moçambicano,
Joaquim Chissano, sobre a hipótese
do diálogo.
CHISSANO DEVIA MANTER-SE
CALADO
Salomão Moyana diz, noutra variante, que “o Presidente Chissano prestaria melhor serviço à Nação se continuasse calado perante estas situações
que o país vive, hoje”.
Defende que, tanto este como outros, incluindo o General Hama Thai,
deviam-se comportar, mantendo-se
calados e não atrapalhar os esforços
em curso, neste momento, até bem
encaminhados pelo Governo, que
goza de apoio da comunidade internacional no combate ao terrorismo.

níveis (interno e externo), sendo que
a mesma indica que é preciso que
o fenómeno seja combatido com
armas. “Agora o Governo está a fazer
isso, mas de repente aparecem vozes,
e, o mais estranho, são vozes internas a
alegarem que é possível negociar. Mas
negociar com quem e porquê? Qual é
a razão que nós temos para partirmos
a essa negociação?”, questiona Moyana, que diz que gostaria de ouvir dos
proponentes desta negociação qual
é a razão da negociação e com quem
negociar.
“Temos que negociar com os terroristas porque eles estão a nos matar?
Temos que negociar porque estão
a decapitar os moçambicanos? Que
tipo de negociação temos que fazer
com eles? Na qualidade de quem? Na
qualidade de decapitados a irmos negociar com os decapitadores?”, interroga Mayana, para quem não faz muito

americanos não têm nada do que
acontece em muitos países africanos, no caso particular, Moçambique.
“Eles quando saem do poder não se
intrometem nos esforços que os seus
sucessores desenvolvem. Ficam calados e, por isso, não há conflitos entre
os presidentes no activos e seus predecessores”, frisou, para mais adiante
acrescentar que “aqui, o Governo
acaba de encontrar uma solução para
o problema do terrorismo, quando a
solução começa a produzir resultados
positivos aparece alguém a dizer que
vamos negociar com os terroristas e,
essa pessoa, na minha opinião, devia
manter-se calada, para não ser malinterpretada?”.
Moyana acha que a única razão
para se conversar é para dar emprego
a certas pessoas que não estão a trabalhar, aludindo que essa não é a via certa, defendendo o envolvimento de to-

continuar a fazer o seu trabalho e não
atrapalhá-lo, porque isso pode dificultar a luta que faz contra o terrorismo
em Cabo Delgado.
NÃO HÁ DIÁLOGO COM
TERRORISTAS
Com terroristas não há diálogo. O
diálogo é com outras forças e não terroristas. O país pode ter outras forças
nacionais ou nacionalistas que lutam
pelos seus direitos, que queiram conseguir determinadas liberdades que
não têm. Aí faria sentido a negociação.
Mas com terroristas, a hipótese de negociação é quase nula, porque estes
não apresentam as suas reivindicações, para além de andarem a destruir
tudo que o país construiu com muito
sacrifício.
Moyana lembra a guerra civil que
durou 16 anos e diz que essa guerra
tinha alguma reivindicação. Os seus
guerrilheiros, segundo as suas declarações, diziam que não queriam o
comunismo, não queriam as aldeias
comunais, queriam democracia e

Joaquim Chissano, antigo Presidente

estavam. Agora que estão a ser combatidos surgem nomes e pessoas a
dizerem que temos que negociar. Eu
penso que não há espaço para a negociação”.
Recentemente, uma análise avançada pelo Departamento de Estado
norte-americano avançou que os
grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado são
dirigidos por um indivíduo chamado
Bonomade Machude Omar, também conhecido como Abu Sulayfa
Muhammad, e Ibn Omar. A esta informação, o investigador João Fejó, do

Hama Thai, antigo ministro da Defesa

Ao jornal, a fonte acima citada indica
que é totalmente descabida a declaração do antigo Presidente Chissano,
sobretudo o apoio que ele recebeu do
General HamaThai.“Eu penso que não
é correcta a interferência nos esforços
em curso, onde os interessados no assunto sugerem outras vias, deixando
de apoiar a via principal que foi encontrada para combater o terrorismo em
Moçambique”, frisou.
A via principal que se encontrou
para a luta contra o terrorismo em
Moçambique resultou de muitas
conversas e consultas, feitas a vários

Valige Tauabo, governador de Cabo Delgado

sentido o agredido procurar negociar
com o seu agressor, porque primeiro
desconhece a causa que leva este a
partir para a agressão.
PRESIDENTES AMERICANOS
NÃO SÃO INTROMETIDOS
Na sua opinião, Salomão Moyana
diz que o Presidente Nyusi não devia
se preocupar com este tipo de pessoas, que só estão para atrapalhar, devendo manter a sua calma e continuar
a trabalhar.
Faz lembrar que os presidentes

dos na ajuda ao Governo para resolver
o problema do terrorismo, através do
caminho que ele próprio identificou e
que já está a começar a produzir resultados positivos, onde um deles e que
merece realce é a recuperação da Vila
de Mocímboa da Praia.
Aliás, diz Moyana, não se deve fomentar vias alternativas que só vão
multiplicar as vias para se chegar à
solução do problema que preocupa
o país. “O problema do terrorismo já
estamos a conseguir resolver e penso
que o diálogo neste momento não faz
sentido”, dispara Salomão Moyana.

NÃO HÁ CONTACTOS COM
TERRORISTAS
Pelo mesmo trilho, o governador da
província de Cabo Delgado, Valige Tauabo, defende que as constantes transformações na génese dos grupos terroristas que actuam na região dificultam
a compreensão das suas motivações,
afastando a possibilidade de diálogo.
"O terrorista está no mato e nós não
temos contactos: nem para poder
dialogar e saber quem é ou o que ele
quer. Não há essa possibilidade", declara Valige Tauabo, a partir de Pemba,
capital provincial de Cabo Delgado.
Tauabo, que é citado pela agência
noticiosa portuguesa, Lusa, entende
não existir a possibilidade de uma
leitura isolada sobre as motivações
destes grupos, considerando que há
um conjunto de factores que estes elementos usam para tentar justificar as
suas atrocidades, embora sem quaisquer fundamentos lógicos.
A prioridade actual do Executivo
moçambicano, prosseguiu o governador, é continuar a intensificar a perseguição que faz contra os terroristas e
assistir as mais de 800 mil pessoas deslocadas devido ao conflito armado no
norte da província de Cabo Delgado.
Os ataques armados por grupos terroristasemdistritosdonortedeCaboDelgado provocaram mais de 3.100 mortes,
segundooprojectoderegistodeconflitos
ACLED, e mais de 817 mil deslocados, segundoasautoridadesmoçambicanas.
A luta contra os insurgentes em
Cabo Delgado ganhou um novo impulso, quando há dias forças conjuntas
de Moçambique e do Ruanda reconquistaram a estratégica vila portuária
de Mocímboa da Praia, que estava nas
mãos dos rebeldes há mais de um ano.
Além do Ruanda, Moçambique
tem agora apoio da Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral
(SADC), num mandato de uma "Força
Conjunta em Estado Alerta", aprovado
em 23 de Junho numa cimeira extraordinária da organização, em Maputo, que debateu a violência armada,
havendo militares de alguns países
membros já no terreno.
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DESTAQUE
Partidos políticos e seus candidatos, baseados em Moçambique,
demonstram um certo vazio sobre
a legislação eleitoral, caracterizado
pelo défice de conhecimento sobre
a matéria, interessando-se em saber da legislação apenas em actos
eleitorais. Esta deficiência acaba arrastando o recorrente nesses actos
para uma situação de desconforto,
em que fica sem ver restabelecido o
direito que julga violado.

DESTAQUE
No seio dos partidos políticos e candidatos

Evidente défice de conhecimento
sobre legislação eleitoral

MIGUEL MUNGUAMBE
Email: mmunguamb@yahoo.co.br
A constatação é atribuída a Manuel
Henrique Frank, Juiz-Conselheiro do
Conselho Constitucional, que considera que este órgão de soberania, ao
qual compete administrar a justiça em
matérias de natureza jurídico-constitucional, tem amiúde constatado, com
alguma preocupação, que os partidos
políticos e seus candidatos não dominam a legislação eleitoral.
Essa deficiência, avança o constitucionalista, faz com que o recorrente
não veja restabelecido o direito que
julga violado, com todas as consequências que o facto pode acarretar.
“Por isso, o Conselho Constitucional,
desde cedo, nas suas decisões de
validação e proclamação das eleições
eleitorais, procurou sempre ser o mais
didáctico possível, chamando também a atenção aos partidos políticos
e seus candidatos sobre as suas deficiências em matéria de legislação
eleitoral, numa perspectiva de ver
sanado ou minimizado o problema”,
frisou Frank.
Noutra vertente, Manuel Frank fala
da necessidade de aprovação de um
código eleitoral, pois a multiplicidade
das leis eleitorais, embora regulando
eleições diferentes, estas contêm,
grosso modo, os mesmos princípios
e regras gerais, acabando por afectar
a unidade e coerência do sistema
eleitoral. “Mas esta situação da dispersão da legislação eleitoral não é
fundamento para os actores políticos continuarem no limbo do pleno
domínio do direito eleitoral, pois de
eleição em eleição ficou provado que,
para além de outros, é o principal obstáculo que os recorrentes encontram
para fazer valer os seus direitos”, afirma Frank, para quem os concorrentes às eleições devem conhecer toda
a legislação eleitoral através de acções
de formação e outras pertinentes,

Lúcia Ribeiro, juíza presidente do Conselho Constitucional

dos seus mandatários e delegados
de candidatura, com o objectivo de
dominarem os procedimentos legais
que devem ser observados nas diversas etapas do processo eleitoral, com

posse do PÚBLICO, revela a importância do contencioso eleitoral como
um meio de resolução de diferendos
relativamente à interpretação ou aplicação das leis eleitorais, que no fim

em alguns processos actua em única
instância e noutros como última instância no contencioso eleitoral.
Na sua intervenção, Ribeiro fez
recordar ainda que, desde a sua institucionalização, o Conselho Constitucional já produziu vários acórdãos,
como atesta o livro lançado na última
sexta-feira.
A Veneranda Presidente diz ser necessário que os actores dos processos
eleitorais, o legislador e a sociedade,
no geral, compreendam através dos
acórdãos do Conselho Constitucional
os pontos positivos e os menos positivos destes processos, bem como o
evoluir do próprio Conselho Constitucional em relação a esta matéria.
“Esta é uma das razões por que temos
defendido permanentemente que
as leis devem ser conhecidas e/ou
conhecíveis, que as instituições que
decidem devem ser acessíveis ao cidadão, quer em termos geográficos,
quer em termos de clareza e nível de
compreensão”, afirmou, congratulando vivamente o autor do livro pelo
seu trabalho, que por sinal é o primeiro

Manuel Frank, JCCC

Albíno Nhacasse, JCCC

Guilherme Mbilana, jurísta

enfoque nos recursos.
Refira-se que a abordagem de Manuel Frank foi feita na última sexta-feira,
em torno da cerimónia que marcou
o lançamento do livro “Acórdãos do
Conselho Constitucional na Jurisdição
Eleitoral”, da autoria de Guilherme João
Baptista Mbilane.
A referida obra, cuja cópia está em

contribuem para a decisão tomada
pelo Conselho Constitucional sobre a
composição do litígio, desde que os
interessados sigam os ditames da lei.
Presente no lançamento do livro,
Lúcia Ribeiro, Juíza-Presidente do Conselho Constitucional, assumiu que a
instituição que dirige desempenha
uma função de Tribunal eleitoral, onde

do género que servirá de base para
consulta sobre os processos eleitorais
realizados no país, de 2003 a esta parte.
Refira-se que o Conselho Constitucional é um órgão criado pela Constituição de 1990, mas efectivamente
passou a funcionar a partir de 3 de
Novembro de 2003, sendo que, no
período que antecede a esta data, as

suas funções foram transitoriamente
exercidas pelo Tribunal Supremo.
Já Albino Nhacassa, Juiz-Conselheiro do Conselho Constitucional, falando
por ocasião da apresentação do livro,
indicou que o mesmo é composto por
sumários e resumos dos recursos do
contencioso eleitoral, esclarecimentos
e decisões tomadas no intervalo entre
2003 e 2019.
Nhacassa destacou que, no prefácio, a Veneranda Presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro,
salienta a evolução considerável da
jurisprudência da instituição que dirige em cada pleito eleitoral, motivada
pelas inovações na legislação eleitoral.
Acrescenta que, para acompanhar
e entender as mudanças que se vão
operando nesta área, é fundamental
que os especialistas e profissionais
que actuam neste domínio estejam
municiados de bons conteúdos, quer
no âmbito doutrinário assim como na
jurisprudência.
Narjess Saidane, representante- residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
que se encarregou de redigir a nota introdutória desta obra, refere que para
se garantir a expressão legítima da
vontade dos eleitores é exigível uma
estrutura reguladora que seja justa,
clara e aplicada igualmente a todos na
sociedade.
O volume que agora se dá à estampa poderá servir de reflexão para
alguns cultores de Direito, intelectuais,
políticos e sociedade em geral da
necessidade ou não de se legislar no
sentido de criação, à semelhança de
outros países, de um código eleitoral, que em bom rigor consiste num
conjunto de normas que regulam
ordenadamente a justiça eleitoral,
os partidos políticos, o alistamento
e as eleições, para o preenchimento
de cargos políticos; ou seja, um código é uma compilação de normas
legais organizadas segundo um plano
sistemático, elaborado de acordo com
critérios da ciência jurídica e destinado
a regular de uma forma unitária uma
área relativamente importante da realidade económico-social.
Refira-se que uma das vantagens
de se ter um código eleitoral é o da estabilidade e certeza jurídica, evitando
que em cada período eleitoral haja sucessivas alterações na Lei Eleitoral, por
razões sobejamente conhecidas pelo
povo moçambicano.
Publicidade

Arrancaram esta segunda-feira, 23
de Agosto, na tenda branca montada no Estabelecimento Penitenciário de Máxima Segurança (BO),
arredores da cidade da Matola,
província de Maputo, as sessões de
audição e julgamento do Processo
de querela n°18/2019-C, relacionado com o escândalo das“dívidas
ocultas”, com a audição, no período
da manhã de hoje, do réu Cipriano
Sisino Mutota, e de Teófilo Francisco Pedro Nhangumele, no período
da tarde. Sob direcção do Juiz da 6ª
Secção Criminal do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, Efigénio
Baptista, o julgamento, considerado o maior na história do país,
vai prolongar-se até à primeira semana de Outubro, com a audição
de testemunhas e declarantes.
Entretanto, em despacho de 17 de
Agosto, o juiz da causa chumbou
o pedido de audição de 35 testemunhas que havia sido feito por
António Carlos do Rosário, alegadamente por não respeitar os preceitos legais.

Caso dívidas ocultas

Nhangulemele
abre julgamento na B.O
- Tribunal chumba 35 testemunhas dos réus
- 250 profissionais de comunicação social, entre jornalistas, fotógrafos e técnicos de rádio, acreditados na cobertura
do evento

ANSELMO SENGO
Email: sengoans@yahoo.co.br
Segundoocalendáriodojulgamento,
divulgado na última sexta-feira pelo Tribunal Supremo, a fase de audição dos
réus irá durar 11 dias. Por isso, amanhã,
terça-feira, serão ouvidos Armando Ndambi Guebuza, filho do antigo Presidente da República, e Bruno Evans Tendane
Langa; no dia 25, Sérgio Alberto Namburete e Maria Inês Moiane Dove, que à
altura dos factos era Secretária particular
do antigo Chefe de Estado, Armando
Guebuza; no dia 26, Elias Moiane e
Manuel Renato Matusse, ex-Conselheiro
do antigo Presidente da República, em
liberdade provisória, e, para fechar o dia,
Zulficar Ali Esmael Ahmad.
O julgamento prossegue no dia 27,
com o desfile na tenda montada na
BO dos réus Naimo José Quimbine,
Simione Jaime Mahumane e Khessaujee Ishwardas Pulchand, seguido,
no dia 30 de Agosto, da audição de Fabião Mabunda e Ângela Dinis Buque
Leão, empresária e esposa do antigo
director-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE).
No dia 31, penúltimo dia desta fase,
serão ouvidos três réus, nomeadamente Sidónio Sitoi, Mbanda Anabela Dique Heening e Crimildo Jossias
Manjate, e fecha, no dia 1 de Setembro, com o desfile na tenda da BO de
Gregório Leão, ex- director-geral do
SISE, e António Carlos do Rosário, antigo director nacional de Inteligência
Económica do SISE.
No dia 02 de Setembro inicia a fase
de audição de 67 declarantes, que termina no dia 14 de Outubro.
Entretanto, em despacho de 17 de
Agosto, a que o PÚBLICO teve acesso,
o Juiz Efigénio Baptista, Presidente da
6ª Secção Criminal do Tribunal Judicial
da Cidade de Maputo, julgou improcedente o requerimento de um rol de
35 testemunhas que havia sido submetido pelos advogados de defesa de
alguns réus, sobretudo António Carlos
do Rosário, alegadamente por não respeitar os preceitos legais, por via dos

Juíz, Efigénio Baptista

advogados Alexandre Chivale e Isálcio
Mahanjane.
No documento, assinado pelo juiz
da causa, Efigénio Baptista, lê-se que
os dois advogados “têm feito do processo ou dos meios processuais um
uso manifestamente reprovável, com
o fim de conseguir um objectivo ilegal,
impedir a descoberta da verdade, entorpecer a acção da justiça ou protelar,
sem fundamento sério, o processo”.
Segundo ainda o despacho, os dois
causídicos revelam uma actividade
desonesta, cavilosa, proteladora, com
a intenção de prejudicar as condições
favoráveis a uma “boa e justa decisão
do pleito”.
O despacho do Juiz Efigénio Baptista indeferiu a solicitação apresentada ao Tribunal da audição de testemunhas dos seguintes cidadãos: Sherif
Manscur, Agostinho Mondlane, Lázaro
Lopes Menete, Carlos Agostinho do

Tenda mnotada na B.O para julgamento

Teófilo Nhangumele, réu

Rosário, Sérgio Pantie, António Boene,
Helena Mateus Khida, Eng. João
Noa Rafael Sanete, Tinga Maquetela,
Nuno Ndonga, Omar Mithá, Claudino
Mamudo Foi, Caifadine Manasse, Chinguane Mabote, Fernando Sumbana
Júnior, Pedro Chaúque, Celso Ismael
Correia, Carlos Mesquita, Danilson
Vaz, Eneas Comiche, Lucas Chomera
Jeremias, Jaime Baessa Neto, Venâncio
Mondlane, Francisco Mussane Mucanheia, Luciano André de Castro, José
Mateus Kathupa, Esmeralda Muthemba, Eiko Cassamo e Ana Senda Coanai,
porque os advogados apenas arrolam
mas não alegam nem demonstram o
contributo dos mesmos na busca da

verdade material. “Cabia ao requerente alegar e provar que aquelas individualidades possuem conhecimento
directo sobre factos que constituem
objecto do processo. Não é função
do Tribunal adivinhar o sentido que as
“partes”querem dar às suas afirmações
genéricas, nem suprir as deficiências
das mesmas”, lê-se no despacho.
O juiz da causa observou ainda que
algumas das testemunhas arroladas
na lista apresentada pelos dois advogados são partes interessadas no processo, de tal forma que não podem se
apresentar no Tribunal neste papel. É o
caso, por exemplo, de Jean Boustani,
Arlindo João Ngale e o Presidente
Filipe Jacinto Nyusi.
IMPACTO DAS DÍVIDAS
OCULTAS
Entretanto, um relatório do estudo
divulgado pelo Centro de Integridade
Pública (CIP), em Agosto de 2019, sobre
“Custos e Consequências das Dívidas
Ocultas para Moçambique”, refere que
o escândalo das “dívidas ocultas” teve
um impacto negativo em todos os sectores da economia, onde o PIB nacional
reduziu em cerca de 60% em 2016 e
2017, e baixou para cerca de 41% em
2019. Nesse ano, o valor da perda ainda alcançou cerca de USD 1,8 biliões,
equivalente a USD 62 de rendimento
per capita — igual a MZN 3.912 de
redução do poder de compra potencial
de cada indivíduo em Moçambique.
Quando se multiplicam as perdas
per capita da desaceleração económica
no período 2016-2019 por causa das
“dívidas ocultas” com o número de habitantes, a soma total para estes quatro
anos chega a USD 9,08 mil milhões.
Além dos valores perdidos por
causa da desaceleração económica,
Moçambique pagou USD 674,2 milhões em custos directos, sendo que
os custos directos e os custos da desaceleração económica provocada
totalizaram USD 9.754 milhões, entre
2016-2019.
Para além disso, as “dívidas ocultas”
causaram prejuízos imediatos nas finanças públicas, aumentando significativamente o endividamento interno
para financiar o défice fiscal.
Por exemplo, o estudo refere que o
custo de vida aumentou consideravelmente, com a aceleração da inflação
média anual e acumulada para máximos históricos de 19,85% e 25,27%
em 2016, respectivamente, tornandose cada vez mais difícil suprir as necessidades básicas.
Por outro lado, o rendimento (PIB)
per capita dos moçambicanos em
termos de USD (2015) caiu de 604 em
2015 para 386 em 2016-2017, 406 em
2018 e 390 em 2019.
O endividamento público evoluiu
para níveis insustentáveis, chegando
a superar a capacidade produtiva do
país, passando Moçambique a ser
considerado de“lixo”pelas agências de
notação de risco, facto que tem dificultado a contratação de empréstimos a
nível internacional e propiciando o incremento do endividamento interno.
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Editorial Esperamos um julgamento didáctico e credível!
O julgamento do processo relativo às “dívidas não declaradas”, que
inicia esta segunda-feira, na Cadeia
de Máxima Segurança da Machava,
vulgo BO, na província de Maputo,
acalenta muita esperança no seio
dos moçambicanos, que há muito
aguardavam pelo momento, visto
como decisivo para o esclarecimento do caso.
Com a realização deste julgamento, acreditamos nós não ser
apenas uma ocasião para se fazer
justiça, com base na matéria produzida nos autos, mas também para a
sociedade ficar a saber o que efectivamente aconteceu em volta deste
assunto.
Desde que o caso das “dívidas
não declaradas” foi despoletado,
em 2016, muito foi dito e escrito, o
que duma ou doutra forma influenciou ao cidadão comum a fazer

o seu julgamento e até encontrar
culpados neste “escândalo”, descrito
como o maior do país, depois do
caso dos 144 biliões da antiga moeda do metical, sacados de forma reiterada do extinto Banco Comercial
de Moçambique (BCM).
Vários nomes em conexão com
o caso foram mencionados, alguns
dos quais sem culpa formada,
sendo este o momento crucial e
oportuno para as pessoas arroladas
e que se sintam inocentes provarem que, de facto, não têm nada a
ver com o caso. Estas pessoas terão
também a oportunidade de se
defender publicamente e explicar
se terão ou não tirado proveito do
valor em causa. Evidentemente,
quem se tenha beneficiado da
quantia terá também motivos suficientes para se explicar em juízo
e ser responsabilizado pelo crime

que cometeu.
Com isso, o que nós pretendemos fazer é recordar aos moçambicanos que os arrolados no processo,
como arguidos, não significa que
sejam culpados, pois a decisão do
juiz da causa dependerá das provas
a serem produzidas em sede deste
julgamento que, entretanto, se
prolongará por 45 dias, contados a
partir de hoje.
É que bastas vezes temos anotado que quando alguém vai responder em tribunal, parece que
nunca acertamos com as designações a atribuir a essa pessoa que
vai responder. Assumimo-la como
culpada, ignorando por completo
que isso só acontece depois da
sentença transitar em julgado. Com
isso, estamos expectantes que este
julgamento assuma o condão de
ser didáctico, para além de credibi-

O Canhão

Para as mulheres com
30 ou mais anos
RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)
E-mail: r823812091@gmail.com
Fica, desta a minha memória para
as mulheres de 30 anos para cima… e
para aquelas que estão a entrar nesta
casa dos 30, e para todas aquelas que
estão com medo de entrar nesta casa
dos 30… e também para os homens
que têm medo das meninas com 30
em diante!!!
Na verdade, à medida que envelhecemos, o convívio com outras diminui e valorizamos mais as nossas
esposas ou mulheres que estão acima
dos 30.
Estas mulheres são de algum modo
uma razão do porquê da existência
delas nesta casa dos 30:
Vou aqui tentar explicar: Uma mulher de 30 nunca acordará no meio da
noite para lhe perguntar do que ela
está pensar.
Ela tem uma característica própria e
não se importa com o que o parceiro

pensa, mas sempre se dispõe de coração se o parceiro tiver intenção de
conversar.
Se a mulher de 30 não quer assistir o
jogo de futebol com o parceiro, ela fica
à sua volta a resmungar. Ela faz alguma
coisa que ela queira fazer, como se algo
nãohouvesse.Geralmentealgumacoisa
bem mais interessante não anda bem.
Uma mulher de 30 conhece-te o
suficiente para saber tudo quando
quer, o que quer e quem quer. Poucas
mulheres de 30 se incomodam com o
que você pensa dela ou sobre o que
ela está fazer.
Mulher 30 é honrada, sabe o que
quer na sua vida.
Raramente zanga, mas quando
zanga, zanga de verdade e gosta
de fazer gritos assustadores até de
afugentar os sapos e lagartos do local onde estiver. É claro que se você
merecer, ela não hesita em atirar em si,
mas só se ela achar que poderá ganhar
algo de bom em seu benefício.
Uma mulher de 30 tem total confiança em te para apresentar-te para sua
melhor amiga. Uma mulher com mais
de 30 fica linda quando usa batom
vermelho. O mesmo não ocorre com

uma mulher mais jovem.
Mulheres mais velhas são directas e
honestas. Mas, também são especialistas em aprontar quando o homem
vira malandro. Elas mostram-te o que
são quando o homem for um idiota, ou
vira-lata quando age como um sacana!
Nunca precisa de se preocupar
onde se encaixa na vida dela. Basta
agir como homem, e o resto deixe que
ela faça.
Nós admiramos as mulheres com
mais de 30. Infelizmente, isso não é
recíproco.
Senhoras, EU PEÇO DESCULPAS:
Para todos os homens que dizem,
“porque comprar uma vaca se você
pode beber o leite de traça”. As mulheres de hoje são contra o casamento,
sabe porquê?
Porque as mulheres perceberam
que não vale a pena comprar a um
porco inteiro só para ter uma linguiça.
Acordem homens. As mulheres estão
a tomar tudo e todos. O emprego ficou
para as mulheres porque o próprio
homem não confia no homem, mas
sim na mulher. Deixa de confiar na
mulher quando ela coloca cornos na
sua cabeça. Fui...

lizar o sistema de justiça nacional,
tanto a nível interno como externo.
Nós pensamos assim porque o julgamento, independentemente da
sentença que vier a ser proferida
pelo Tribunal, contribuirá para desencorajar aqueles que, eventualmente, um dia venham a sentir-se
tentados a enveredar por actos
ilícitos, já que terão testemunhado,
uma vez mais, que de facto o crime
não compensa.
Temos que ter fé nas instituições
de Administração da Justiça que o
país nos oferece, e acreditar no juiz
que foi confiado para conduzir este
julgamento. Mas, mais do que termos fé no Tribunal, que a partir de
hoje inicia o julgamento deste caso,
temos que acreditar que este julgamento irá transmitir um grande
sinal positivo à comunidade internacional, que possivelmente poderia estar desconfiada em relação
ao funcionamento das instituições
públicas moçambicanas, sobretudo
as de Administração da Justiça. Ou
por outra, esperamos que o julga-

mento sirva para a recuperação da
imagem do país fora das fronteiras
nacionais, onde já vinha chamuscada por causa de vários julgamentos
de pessoas singulares e colectivas,
incluindo Organizações da Sociedade Civil (OSC), muitas vezes feitos
de forma errónea, por não se partir
de uma base de produção de prova
e a praxe do contraditório, procedimentos que, em lei, deviam ser observados para o juízo final.
Estamos todos expectantes na
realização da justiça durante este
julgamento e que sejam encontrados os culpados, para serem punidos de forma exemplar pelo crime
que cometeram em prejuízo do Estado e dos moçambicanos.
Vamos fazer deste julgamento
uma verdadeira escola, onde todos
nós temos o dever de sair a saber
alguma coisa sobre o que aconteceu
para que no futuro estejamos em
condições para prevenir ilícitos idênticos e de outra natureza, capazes de
lesar ao Estado e aos moçambicanos
na sua generalidade.
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Um olhar à nossa Administração Pública

Empresas Intervencionadas pelo
Estado: caso da Sena Sugar Estates, Limited
PEDRO MUFUUKULA (PhD)
E-mail: plavieque@gmail.com
Uma empresa é um conjunto de
meios técnicos, humanos e financeiros,
organizados com vista à concretização
de um determinado fim económico,
o qual passa pelo exercício de uma actividade orientada para a satisfação das
necessidades dos seus vários stakeholders, nomeadamente os seus clientes
(pela oferta de bens ou serviços), os
trabalhadores (através do emprego
e da contraprestação salarial), os accionistas (pela realização do lucro que
remunera o risco incorrido), os credores
(pelo reembolso do capital e juros em
prazo acordado), dos fornecedores
(pela procura de bens ou serviços), o
Estado (pelo cumprimento das obrigações fiscais e legais), etc. (Fonte: <https://
www.trabalhosfeitos.com/ensaios/
Empresas-Mista-e-Empresas-Intervencionadas/77634490.html>. Acesso em
18 de Agosto de 2021).
As empresas fazem parte do sector empresarial do Estado ou sector
produtivo do Estado. Elas distinguemse em: (i) Empresas públicas (a totalidade do capital é do Estado). (ii) Empresas mistas (associação de capitais
públicos e privados). (iii) Empresas
intervencionadas (empresas privadas
em situação a título transitório em que
o Estado decide intervir ou injectar
capital para apoiar a sua recuperação).
(Vide, Lei nº 6/2012, de 8 de Fevereiro,
BR 6, I Série, de 08/02/2012; Lei nº
3/2018, de 19 de Junho, BR 120, I Série,
de 19/06/2018).
No dia 10 de Agosto de 1978, o Governo de Moçambique intervencionou a
Sena Sugar Estates, Limited (SSE), na sequência da constatação de sabotagem
orquestrada pelos ingleses, proprietários
da empresa, manifestada pela venda ao

SANTANA-MAIA LEONARDO
Perante todas as evidências, políticos,
banqueiros, gestores públicos e dirigentes associativos, suspeitos ou acusados
de corrupção e crimes afins, assessorados pelos comentadores avençados do
regime, pretendem convencer os idiotas
de que apenas os tribunais, após trânsito
em julgado da sentença (que, tal como
o Narciso, só ocorrerá quando não for
preciso), poderão avaliar a bondade ou
maldade das suas condutas ou comportamentos e com base nas leis que eles
próprios, ou alguém por eles, fabricou à
sua medida.
Ora, importa esclarecer os mais
inocentes que nem os tribunais são a
consciência cívica dos cidadãos, nem

Canadá de peças de reposição para tractores, caterpillers, wikhams, locomotivas
e outro equipamento, que se encontravam em stock nos armazéns. As peças
foram vendidas propositadamente a
preços muito baixos, em relação ao seu
valor real, num esquema operacional
que permitia que as mesmas fossem
novamente readquiridas, a preços altos,
quatro a cinco vezes superiores, acto que
se enquadrava, sem margem para dúvidas, nas disposições do Decreto-Lei nº
16/75, de 13 de Fevereiro, diploma legal
de anti-sabotagem (Boletim Oficial nº 19,
I Série, de 13/02/1975).
A SSE era uma empresa vocacionada à produção de açúcar nas duas
margens do rio Zambeze, perto da foz,
onde foram instaladas duas fábricas:
uma na margem direita, em Marromeu
(Sofala) e outra na margem esquerda,
no Luabo (Zambézia). Na intervenção,
o Estado designou dois quadros de
maior confiança dentro da Frelimo:
Pedro Gaivão Odalah, antigo combatente da Luta Armada de Libertação
Nacional, para dirigir Marromeu, tendo
sidoapresentadoaostrabalhadorespor
Fernando Matavele, então Governador
da Província de Sofala; Eduardo Arão,
antigo prisioneiro da PIDE-DGS, cuja
apresentação aos trabalhadores coube
a Oswaldo Tazama, então Governador
da Província da Zambézia.
A origem da SSE decorre do percurso
das chamadas companhias majestáticas, concretamente da Companhia de
Moçambique, constituída em 1891 e instalada nos territórios de Manica e Sofala,
com sede na cidade da Beira, onde criou
o Banco da Beira – que emitia moeda (Libra) e controlava a administração pública. Por Decreto de 1897, que estabelecia
enfiteuse (arrendamento de terras), à
Companhia de Moçambique foram
concessionadas terras, por um período
de 50 anos, ou seja, até ao ano de 1942.
Importa referir que os trabalhos da

primeira Companhia de Moçambique
foram interrompidos devido à interferência de Cecil John Rhodes (18531902), explorador inglês e dirigente
da British South Africa Company, que
pretendia anexar Manica à Rodésia, na
sequência doTratado Fronteiriço de 20
de Agosto de 1890 (YARA NOVA, 2017,
«Observatório Rural», nº 52).
De forma objectiva, a origem da
SSE enquadra-se no surgimento dos
complexos açucareiros no Centro de
Moçambique, em 1890, que culminaram com a criação da Companhia de
Açúcar de Moçambique, fundada em
Mopeia, por John Peter Hornung.
Com a ampliação do território da
Companhia de Moçambique, em 1900,
fundou-se a Sociedade Açucareira da
África Oriental Portuguesa, empresa
constituída por capitais franceses, que
contribuiu para a criação da fábrica de
Marromeu, que iniciou a sua laboração
em 1902 (YARA NOVA, 2017; Departamento de História, 2000).
Em 1910, John Hornung formou
a companhia açucareira Sena Sugar
Factory, Limited, em Caia. YARA NOVA
sustenta que devido à falta de capital
para fazer face às frequentes secas
e inundações que prejudicavam as
plantações, e para evitar o desaparecimento da fábrica de Marromeu e
as respectivas plantações, em 1920
todas essas companhias foram integradas na Sena Sugar Factory, Limited,
pertencente à família Hornung, que
já tinha propriedades açucareiras na
outra margem do Zambeze, nomeadamente em Luabo e Mopeia.
A SSE iniciou as suas operações em
1924, com uma nova fábrica em Luabo.
O capital da SSE era de 5 milhões de Libras, em acções subscritas na sua totalidadeporhomensdenegóciosingleses,
com destaque para os descendentes
de John Hornung, da família Du Boulay,
Backouse, etc. À SSE foram concedidos

cerca de 50 mil hectares de ricas terras
banhadas pelo rio Zambeze, dos quais
17 mil na zona de Luabo e 19 mil à volta
de Morrumbala e Salone. Os restantes
terrenos foram divididos por Caia, Mopeia, Matilde e Chinde.
A SSE nunca cultivou integralmente
as terras concedidas, Luabo cultivava
cerca de 10 mil hectares e Marromeu
13 mil (Revista «Tempo» nº 258, de 14
de Fevereiro de 1975).
Os proprietários da SSE tinham
boas relações com as autoridades
portuguesas, de tal forma que John
Hornung foi agraciado com a «GrãCruz da Ordem de Avis» e o seu filho
Charles Hornung obteve a «Ordem de
Mérito Industrial», pelo Presidente de
Portugal, o General Fragoso Carmona,
durante a sua visita a Moçambique em
1939 (Revista «Moçambicana» nº 33,
de 1943, citada pela Revista «Tempo»
nº 258, de 14 de Fevereiro de 1975).
Sendo Moçambique uma colónia de
Portugal, a SSE decidiu construir uma
refinaria de açúcar em Alcântara (Portugal), nas proximidades do cais por onde
desembarcariam as ramas. A refinaria foi
inaugurada a 12 de Março de 1909, recebendo o nome de «Alcântara – Refinaria
Colonial». A capacidade anual instalada
era de 20.000 toneladas de açúcar branco e amarelo. Em 1950, a refinaria autonomizou-se, permanecendo as acções na
posse da SSE. Posteriormente, o nome
foi alterado para «Sociedade Industrial
do Ultramar (SIDUL)».
A intervenção do Estado na SSE foi
saudada por milhares de trabalhadores das duas fábricas, considerandoa verdadeira independência, de tal
forma que no Luabo, por exemplo, as
festividades para o evento foram tão
intensas que ganharam uma dimensão memorável, a ponto de se modificar o nome do bairro «Paiva Raposo»
para «10 de Agosto». Os outros bairros
Cassoa, Muide, Mapangane, Inhaterre,

Muanavina, Caoxe, etc., mantiveram
os seus nomes. Na verdade, a organização de bairros e zonas residenciais
obedecia à raça, estatuto e outros pormenores discriminatórios. Luabo, por
exemplo, vivia verdadeiro apartheid.
Pedro Odalah e Eduardo Arão provaram que era possível cumprir as
metas de produção, sucessivamente
aprovadas pelo Plano Estatal Central.
Os dois responsáveis cessaram as suas
funções com muita dignidade, com
o dever de missão cumprida. Foram
substituídos por Maria Cármen Ramos
e Joaquim Ribeiro de Carvalho, para
Marromeu e Luabo, respectivamente,
nos termos do despacho do Ministro
da Indústria e Energia, de 26 de Maio
de 1982 (BR 20, I Série, de 26/05/1982).
Nos dias que correm, a fábrica de Marromeu está sob gestão da Companhia
de Sena, SA (CDSS), uma subsidiária de
Açúcar Guarani, SA com base no Brasil.
A fábrica de Marromeu possui cerca
de15milhectaresplantadosdecana,sua
capacidade anual é de cerca de 1 milhão
de toneladas de cana e uma produção
de açúcar de cerca de 110 mil toneladas,
e emprega cerca de 8 mil trabalhadores,
no auge da campanha de produção
(Fonte: <https://www.acismoz.com/
members/companhia-de-sena-sa/>.
Acesso em 27 de Julho de 2021).
Em relação ao Luabo, cuja fábrica
foi destruída durante a guerra da Renamo, a Companhia de Sena pretende
retomar a produção de açúcar, depois
de mais de 30 anos de paralisação.
O director-geral da Companhia de
Sena, Alain Escat, afirmou em 2013
que o projecto da nova fábrica de
Luabo está avaliado em 300 milhões
de dólares americanos, cujo investimento contempla a produção da
cana, instalação de energia eléctrica,
sistema de abastecimento de água,
irrigação, drenagem, abertura de estradas, entre outros.

Os inocentes e a presunção
todos os comportamentos indignos e
censuráveis são ilícitos e nem sequer as
decisões judiciais garantem que foi feita
Justiça, no sentido comum do termo.
Com efeito, as decisões judiciais assentam num pressuposto, a verdade formal
(a verdade que resulta da prova produzida em julgamento que nunca é a verdade dos factos tal e qual aconteceram),
que põe logo em causa o sentido da
Justiça, como é entendido pelo homem
comum.
OEstadodeDireitoéumsistemainstitucionalondetodosestãosujeitosaoimpério do Direito, sendo essa a forma en-

contrada que melhor protege os direitos
de cada cidadão perante o poder, qualquer que ele seja. A Justiça, tal como é
entendida pelo cidadão comum, colide
muitas vezes com o Estado de Direito,
na medida em que as decisões judiciais
afastam-se, frequentemente e muito,
da verdade material, nomeadamente,
porque determinados meios de prova
não são permitidos ou porque os prazos
de prescrição já ocorreram. Ou seja, o
facto de determinados acontecimentos
terem ocorrido (a verdade material) não
significa que seja dado como provado
que tenham ocorrido e, muitas vezes,

inclusive, dão-se como provados factos
quenuncaocorreram(averdadeformal).
No entanto, nada obriga a que os associados de um clube ou os militantes
deumpartidotenhamdepactuarouestejam impedidos de agir contra aqueles
que têm comportamentos reprováveis
e lesivos do património, da honra e da
dignidade das instituições que representam, mantendo-os nos cargos.
O mesmo se passa como cidadão comum. Se um indivíduo encontrar a mulher na cama com o seu melhor amigo,
não está obrigado a continuar a viver
com ela e a conviver com o seu amigo

até o tribunal, por sentença transitada
em julgado, dar como provado que a
sua mulher e o seu amigo lhe meteram
os palitos, nem a fingir que não viu o que
viu se o tribunal, porventura (o que pode
muito bem acontecer, por falta de testemunhas), não der como provado que
a sua mulher e o amigo o enganaram.
Aliás, no caso de violência doméstica, as
vítimas também não estão obrigadas
a continuar a viver com os agressores
até ao trânsito em julgado da sentença,
apesar de os agressores se presumirem
inocentes enquanto a sentença não
transitar em julgado.
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Presidência da SADC passa para Malawi

Moçambique com Missão cumprida!
Missão cumprida! Foi assim que Filipe Nyusi, Presidente da República de
Moçambique, classificou, última terça-feira, em Lilongwe, antes de passar
o bastão da presidência rotativa para o Presidente do Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera, a sua presidência da Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC). No seu discurso de abertura da 41ª Cimeira Ordinária da organização regional, realizada sob o lema “Fortalecer a Capacidade de Produção face à Pandemia da COVID-19, em prol da Transformação
Económica e Industrial Inclusiva e Sustentável”, Filipe Nyusi disse: “Missão
cumprida”, e, de seguida, destacou os grandes resultados alcançados pela
presidência moçambicana, que, pese embora os desafios impostos pelos
ciclones, cheias, secas, Covid-19, extremismo violento e terrorismo em
Cabo Delgado, vai marcou a história da organização.

“Ao passarmos o testemunho da
nossa presidência à República do Malawi, fazemo-lo com maior orgulho,
pelos laços de irmandade que unem
os nossos povos, manifestados em inúmeros actos quotidianos em trocas
familiares, relações comerciais, partilha
de recursos, construção de infra-estruturas transfronteiriças que tornam
as nossas duas nações mutuamente
dependentes para sua prosperidade,
contribuindo para o aprofundamento
e sucesso da integração regional”, disse
Filipe Nyusi.
Acrescentou que “neste histórico
momento em que o Malawi assume
o bastão da presidência da SADC, colocamo-nos de corpo e alma à inteira
disposição para colaborar para o seu
sucesso, da mesma forma que o Malawi contribuiu para o sucesso da nossa
presidência, quer no seio da Troika da
SADC, quer na pronta disponibilidade
do Presidente Chekwera em aconselhar e auxiliar Moçambique, sempre
que se mostrasse necessário”.
Naquele que era o derradeiro acto,
Filipe Nyusi afirmou que “temos a humildade de dizer missão cumprida”.
Entretanto, disse ter sido constrangedor para a presidência
moçambicana a perda de vida de valiosos companheiros e camaradas que
deram no seu contributo ao longo do
mandato de Moçambique.
Acto contínuo, reiterou sentimentos
de pesar de Moçambique à República
Unida da Tanzânia, da Zâmbia, Zimbabwe e ao Reino de Eswathini, pelo
desaparecimento físico de importantes líderes da região, entre os quais
o fundador da SADC e referência na
epopeia empolgante da luta pela
descolonização e desenvolvimento de
respectivos países e do continente.
COMPROMISSOS DA
PRESIDÊNCIA MOÇAMBICANA
Quando em Agosto de 2020
Moçambique assumiu a liderança
da organização propôs-se a adoptar
um estilo colegial e envolvimento de
Estados membros nos processos de
decisão e exercer uma presidência
orientada para resultados, nas áreas de
saúde publica, resiliência face aos efeitos das mudanças climáticas, envolvimento do sector privado e promoção

da SADC como destino de investimentos, paz e segurança, combate ao terrorismo, infra-estruturas e segurança
alimentar.
Para este desiderato, a presidência
moçambicana teve como inspiração
as quatro décadas da construção da
SADC, celebradas sob lema o “SADC:
40 anos construindo a paz e segurança, promovendo o desenvolvimento e
a resiliência face aos desafios globais”.
Como legado do mandato da
presidência moçambicana da SADC,
Filipe Nyusi destacou avanços na
saúde publica, onde o impacto da
pandemia da Covid-19 continua
presente e invisível através da tragédia quotidiana de novas mutações,
aumento do número de infecções e
óbitos, bem como na desaceleração

Presedente de Moçambique e cessante da SADC

Por isso, na resposta à pandemia da
Covid-29aprioridadefoiparaaaquisição
e distribuição de vacinas, bem assim na
introdução de medidas que impediram
o colapso dos sistemas de saúde, através
de iniciativas macro-económicas e fiscais
que asseguraram o funcionamento dos
sectores produtivos ao nível nacional e
regional, incluindo a reabertura cautelosa da circulação de pessoas e bens nos
espaços da SADC.

Nesse contexto, Filipe Nyusi destacou que os efeitos destrutivos dos
ciclones Kenneth e Idai (em 2019) são
ainda visíveis. Por exemplo, as linhas de
transmissão de energia, pontes, escolas, hospitais, torres de comunicação e
cidades inteiras tiveram que ser reconstruídos em Moçambique, Malawi e
Zimbabwe, num ambiente de escassez de recursos e de condicionalismos
por parte dos parceiros internacionais,

PR procede à entrega dos símbolos da Presidência da SADC ao seu homólogo do Malawi

e possível recessão das economias nacionais, regionais e globais.
De acordo com dados recentes da
Organização Mundial da Saúde (OMS),
o continente africano registou desde
a eclosão da pandemia, em finais de
2019 e início de 2020, mais de 6 milhões de infecções, 160 mil mortos, dos
quais mais de dois de milhões de infecções, ou seja, 33% e 55% dos óbitos
estão na África Austral.
Apelou ainda à promoção de investimentos no sector farmacêutico e de
fabrico de vacinas a nível da região.

No que concerne à resiliência face
aos efeitos das mudanças climáticas, o
estadista moçambicano e presidentecessante da SADC começou por explicar que durante a última década vários
Estados membros foram, de uma e
outra forma, afectados pelos desastres
naturais que resultaram na destruição
de infra-estruturas, interrupção prolongada de serviços essenciais, paralisação total da actividade económica
e segurança alimentar e, por vezes, a
perda de vidas humanas e meios de
subsistência das comunidades.

uma vez que, eles também, estão a
braços com as suas próprias crises.
Por conseguinte, a presidência
moçambicana lançou no dia 21 de
Junho, em Nacala, o Centro de Operações Humanitárias e de Emergência
da SADC, num acto testemunhado
pelo Presidente da República do Botswana e Presidente do Órgão de
Cooperação da Política, Defesa e Segurança da SADC.
DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO DA SADC

No que tange ao envolvimento
do sector privado e a promoção da
SADC como destino de investimentos, o estadista moçambicano frisou
que Moçambique definiu como uma
das prioridades da sua presidência o
lançamento do Primeiro Fórum de
Negócios da SADC, que materializou
o desiderato regional de dar justa relevância ao envolvimento da comunidade empresarial e a implementação
da Agenda regional do desenvolvimento, bem como a necessidade de
promover a região como destino de
investimentos.
Neste contexto, a presidência
moçambicana realizou a primeira
edição do Fórum de Negócios da
SADC e da SADC Export, nos dias 22
e 23 de Junho de 2021, em Maputo,
à margem da Cimeira Extraordinária
dos Chefes de Estado e de Governo
da SADC, sob o lema “Diálogo entre
sector público e privado da SADC e
empreendedorismo, investimento e
fazer negócio na SADC”.
O fórum também viabilizou a divulgação da Região Austral a nível internacional, como um bloco e plataforma
geoestratégico comercial.
PAZ E SEGURANÇA, COMBATE
AOTERRORISMO
Neste capítulo, o Chefe do Estado
moçambicanoepresidente-cessanteda
SADC destacou que a paz e a segurança
constituem um dos alicerces do processo de integração regional, uma vez
reconhecido o seu papel de propiciar a
cooperação, desenvolvimento social e
económico, visando a criação do progresso e bem-estar dos povos da região.
Neste âmbito, a presidência moçambicana definiu como prioridade estratégica a erradicação do terrorismo e do
extremismo violento na região, privilegiando uma abordagem abrangente e
sinergias bilaterais e multilaterais.
Aqui, Moçambique conta com o
apoio dos países da região e das outras
latitudes, cujas intervenções incidem
no reforço da capacidade das Forças de
Defesa e Segurança (FDS) para restaurar a paz, com o objectivo de não dar
espaço para a implantação do extremismo violento e terrorismo na região.
Filipe Nyusi esclareceu que a Cimeira
Extraordinária da SADC, realizada em
Maputo a 23 de Junho, autorizou o
destacamento da Missão de Força em
Estado Alerta da SADC na República
de Moçambique, e também o poder
desta ser complementada por outros
apoios angariados por Moçambique no
quadro bilateral, como forma de lograr
sucesso na luta contra o terrorismo.
Nyusi comprometeu-se a manter a
par os Estados membros dos desenvolvimentos da Missão da Força em
Estado Alerta e assegurou que o

ANSELMO SENGO
Email: sengoans@yahoo.co.br
“Camarada Presidente, nós o seu
povo testemunhamos terça-feira, durante a 41ª Cimeira da nossa organização regional, a passagem de pastas da
presidência rotativa para a República
do Malawi. Esse acto nos enche de
orgulho, porque foi um mandato de
muitas realizações que certamente irão
marcar toda a história da SADC, devido
ao momento em que aconteceram.
Mesmo assim, persistem desafios”,disse
o bisneto de Ngungunhane.
Para Joel Nhumaio, o sucesso alcançado por Filipe Nyusi durante a presidência da SADC faz parte da maneira de
estar de Moçambique na região, onde
todas as qualidades e valências políticas,
diplomáticas e estratégicas são colocadas ao serviço das Nações.
Exemplo disso, de acordo com o
quadro da Frelimo, é de Filipe Nyusi ter
conseguido colocar a capital moçambicana de forma indelével na história
da integração regional da SADC, com a
“Cimeira daTroika e da DuplaTroika, para
além de outras reuniões virtuais que culminaram com a Cimeira Extraordinária
de Maputo, realizada no dia 23 de
Junho, que autorizou o destacamento
da Missão de Força em Estado Alerta da
SADC na República de Moçambique.
Esta cimeira extraordinária ficará ainda na história, porque além de autorizar, também, Moçambique a buscar
apoios noutras latitudes para complementar as forças do Estado em Alerta,
no quadro bilateral, como forma de se
lograr sucesso na luta contra o terrorismo, mais do que nunca, sentenciou
que a paz e segurança constituem
um dos alicerces do processo de integração regional, uma vez que fertiliza a
cooperação, o desenvolvimento social
e económico, criando o progresso e
bem-estar dos povos da região.
E os resultados operativos levados
a cabo pelas FDS, em conjunto com a
tropa do Ruanda, não demoraram a
surgir, com a recuperação do distrito
de Mocímboa da Praia das mãos dos
terroristas.
Para o bisneto de Ngungunhane,
trata-se de uma das maiores e significativas operações das tropas conjuntas Moçambique-Ruanda, depois da
recuperação da localidade de Awasse,
mesmo assim, apela aos moçambicanos a controlar as emoções que
demonstram o triunfo do combate
contra os terroristas, porque há ainda
muito trabalho a fazer.
“Vamos conter as emoções e evitar o
triunfalismo, porque mostra-se imperioso identificar, perseguir e neutralizar os

entrosamento a nível do relacionamento das FDS e a população é
enorme.
SEGURANÇA ALIMENTAR
De acordo com o relatório de
análise da vulnerabilidade regional,
de 21 de Março de 2021, cerca de 51

Após cessar liderança da SADC

terroristas”, considera Joel Nhumaio, que
acrescenta “ser estranho que, logo após
a chegada no Teatro Operacional Norte
da tropa ruandesa, os terroristas que ao
longo dos últimos três anos incendiavam infra-estruturas públicas e privadas
e decapitavam pessoas, serem dados
como foragidos. Este facto é estranho e
deve merecer motivo de preocupação e
análise profunda dos Serviços Inteligência e Contra- inteligência”.
Para elucidar a premência deste
trabalho, o analista político buscou
uma máxima popular segundo a qual
“quando dentro de uma casa entra
uma cobra, ninguém da família e da
comunidade fica em paz enquanto
não se localizar e matar a serpente.
Este exemplo deve iluminar as FDS e
as tropas estrangeiras que apoiam os
esforços do nosso Governo no combate aos terroristas”, enfatizou.

A par do trabalho das FDS e dos Serviços de Inteligência e Contra- inteligência, “nós os moçambicanos, principalmente a população de Cabo Delgado e
das províncias circunvizinhas, devemos
intensificar a vigilância, identificando e
denunciando aqueles filhos, irmãos e
vizinhos que regressaram às suas zonas
de origem sem se saber onde estavam.
Devemos vigiar os movimentos dos
nossos vizinhos, procurar saber o que
fazem, onde e com quem”.
O quadro da Frelimo e bisneto do Imperador de Gaza apela ainda aos países
da região a fortificar a coesão e vigilância
nas fronteiras, para evitar que as riquezas
existentes não constituam uma ameaça
à estabilidade dos países e da região.
“Como é possível os terroristas
atravessarem oceanos, mares, rios e
países, incluindo o transporte de bens
e dinheiro sem que ninguém descu-

bra? Por isso, reitero o meu apelo à
coesão e vigilância dos países da
região”, referiu, para de seguida incidir
nos moçambicanos, no sentido de
também complementarem os esforços do Governo, abrir as mentes e deixarem de ser enganados, como aconteceu com o surgimento da guerra
dos 16 anos, porque o país é de todos
e é nosso, devemos lutar por ele.
Com efeito, o bisneto de Ngungunhane defende a necessidade dos
Serviços de Inteligência fazerem o seu
papel, assumindo um compromisso
com a Pátria. “O mesmo apelo faço à
população de Cabo Delgado e das
províncias vizinhas, para também assumir o compromisso com a Pátria e
com o Governo”, sublinhou.
Aliás, o nosso entrevistado dá
razão ao Presidente da República e
Comandante-Chefe das FDS, quando

defendia a necessidade de formação
e capacitação das Forças de Defesa
e Segurança (FDS), como elementos
que permitem a sua prontidão para
fazerem face às ameaças de cada fase
de desenvolvimento do país.
“Este desiderato está sendo hoje
materializado com a capacitação das
FDS pelas forças ruandesas, porque
afinal de contas não queremos que
o vizinho nos dê mandioca, mas sim
insumos que nos permitam produzir
hoje, amanhã e para sempre a mandioca”, disse Nhumaio.
Por isso, “é preciso enaltecer o
Comandante-Chefe das FDS pelos
esforços demonstrados ao longo dos
três anos no combate aos terroristas,
onde, sob sua liderança, os jovens
militares souberam com sua bravura,
heroicidade e tenacidade repelir e impedir que os terroristas ocupassem totalmente aqueles distritos e a província
de Cabo Delgado”, concluiu.
Noutro campo, o analista político
enaltece a presidência da SADC por
Moçambique, afirmando que nem os
ciclones, cheias, secas, a Covid-19, o
extremismo violento e terrorismo em
Cabo Delgado impediram a presidência moçambicana de devolver esperança e uma certeza de que é possível
os povos da região viverem em paz e
em segurança.
Neste capítulo, Joel Nhumaio realçou ainda a busca de instrumentos
na região para minimizar os flagelos
das mudanças climáticas que ciclicamente abalam a região, incluindo o
nosso país, o continente e o mundo,
através do lançamento, em Nacala, do
Centro de Operações Humanitárias e
de Emergência da SADC.
Nhumaio destacou igualmente
a realização do primeiro Fórum de
Negócios da SADC, que materializou
o desiderato de envolver o sector
privado no desenvolvimento regional
e a promoção da região como destino
de investimentos.
“Saimos orgulhosos de missão
cumprida e cientes de que os desafios por enfrentar ainda são enormes”,
afirmou Joel Nhumaio, acrescentando
que “temos a expectativa de que o
Malawi, durante a sua presidência
da organização, finalize a Política da
Juventude da SADC; continue com a
implementação da política monetária
e fiscal regional e consolide a Política
de Defesa, Paz e Segurança na região”.
Por isso, sublinhou Joel Nhumaio,“nós
os moçambicanos saudamos com toda
a pompa o Presidente Filipe Nyusi, por
ter, no meio de tantos obstáculos que já
mencionei, logrado um marco inquestionável da sua liderança da SADC”.

milhões de pessoas, correspondentes
a 15% da população da região, vivem
em situação de insegurança alimentar
e nutricional, incluindo 8.4 milhões de
crianças.
Esta situação é exacerbada por
uma época agrícola de 2020/21 caracterizada por secas severas, cheias,
ciclones, para além de choques macro-

económicos resultantes da pandemia
da Covid-19.

revitalização do sector da cultura, por
reconhecer como área fulcral para a
preservação da entidade da região e
promoção do património cultural e
histórico que fazem da SADC uma comunidade sui generis.
Por outro lado, “estamos em crer
que estas realizações, a par dos esforços de transformação do Fórum da

SADC em Parlamento Regional, vão
permitir uma aproximação dos nossos povos e as instituições regionais,
envolvendo-lhes na concretização
das prioridades do Plano Estratégico
Indicativo do Desenvolvimento Regional, revisto, 2020/2030, cujo plano
de penalização foi aprovado em Junho de 2021”.

“Rei de Gaza”
enaltece empenho de Nyusi
A presidência moçambicana da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) cumpriu bem os seus
objectivos principais, tal como o combate à pandemia da Covid-19, assegurar resiliência aos efeitos das mudanças
climáticas, a luta pela recuperação económica e social, o envolvimento do sector privado e a promoção da SADC
como destino de investimentos e, principalmente, o combate ao extremismo violento e ao terrorismo na região, e
em Cabo Delgado em particular. Por este marco histórico, Joel Nhumaio, quadro da Frelimo e analista político, que
falava ao PÚBLICO, saúda o engenheiro Filipe Nyusi, Presidente da Frelimo e da República, Comandante-Chefe das
Forças de Defesa e Segurança (FDS), pela sua sábia direcção, imbuído do espírito de liderança demonstrado durante
a presidência da SADC.

Joel Nhumaio: O sucesso alcançado por Filipe Nyusi durante a presidência da SADC faz parte da maneira de estar de Moçambique.......

REVITALIZAÇÃO DO SECTOR
CULTURAL
Por decisão do Conselho da SADC,
em Março de 2021, a presidência
moçambicana iniciou o processo de
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Marracuene tem tudo para dar
certo e tornar-se um exemplo
de crescimento e desenvolvimento sustentável, a curto e médio
prazo, cujos primeiros passos já
demonstrou. Entretanto, existe
a necessidade de combater e erradicar urgentemente as zonas
movediças que limitam o trabalho de Shafee Sidat, administrador do distrito. Trata-se, segundo
ele, da existência de pessoas,
algumas das quais de fora do
distrito, que se auto-intitulam
donos da terra, condicionando as
decisões e a implementação de
projectos de desenvolvimento.
Para mais detalhes, convidamos
o leitor a seguir na íntegra a entrevista.

DIVULGAÇÃO
No distrito de Marracuene

Interferências minam
desenvolvimento
- Shafee Sidat, administrador do distrito, em entrevista ao PÚBLICO

-Marracuene tinha e continua a ter
vários desafios, mas um dos maiores é
o acesso e conflitos de terra. Este é um
grande cancro, com o qual estou a lutar,
e acredito que juntamente com os funcionários e a população vamos vencer.
Encontrei igualmente grupos organizados que vivem de conflitos de
terra, assim como um fenómeno estranho de pessoas que querem interferir e se acham donos de tudo. A coisa
que mais me estranhou e continua até
hoje é que quando o Governo distrital
pretende implementar um programa
ou projecto numa determinada área,
aparece sempre alguém a dizer que
é dono do espaço. Isso, além de ser
grave, infelizmente limita o ritmo que
pretendíamos dar ao desenvolvimento do distrito.
Outra realidade igualmente estranha é a existência de muitas cabeças
pensantes em Marracuene, que tentam a todo custo interferir nas decisões
do Governo distrital, quando isso não
podia acontecer porque temos os
órgãos competentes, como o Conselho Consultivo, ao qual o Governo
informa e presta contas.
Quem são essas cabeças pensantes?

Sexta-feira, 13 de Agosto de 2021
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-Não me posso queixar. A maioria
da população e o Governo provincial
têm-me dado o alento e a confiança
necessária para fazer as coisas acontecer em benefício da população.

Como é que o administrador encontrou o distrito de Marracuene?

Entre os vários desafios, qual é
que mereceu maior atenção do seu
Executivo?

um dos princípios basilares da Administração Pública é a transparência, mas
já tenho a nível do distrito o Conselho
Consultivo e os outros órgãos a quem
apresento todas as questões.
Tenho também a Secretária de Estado e o Governador, a quem informo
sempre dos projectos que aprovamos,
tendentes a desenvolver Marracuene.
Agora, o que não entendo são os ditos
donos da terra, que depois aparecem
para impedir ou limitar a implementação de projectos. Isso é confrangedor!
Parece que a população, o sector privado e o Governo provincial
fazem interpretações diferentes sobre o seu trabalho…

ANSELMO SENGO
Email: sengoans@yahoo.co.br

-A primeira constatação foi de que
além de ter uma dimensão territorial
muito grande, Marracuene é um distrito que clama por desenvolvimento,
a todos os níveis. Constatei também
que havia alguns entraves que faziam
com que este desenvolvimento não
acontecesse. Por isso, logo aproximeime ao antigo governador da província
de Maputo, Raimundo Diomba, para
apresentar essas minhas constatações
e juntos definimos caminhos para a
sua resolução. E, de seguida, implementamos reformas e promovemos
campanhas de consciencialização dos
funcionários da necessidade de servir
o povo e bem.
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Voltando ao conflito de terra.
Teria ou não o Governo que dirige
proposto uma solução para todos
os casos de conflito de terra, principalmente o da Milhulamete, que se
arrasta há 20 anos?

-São os ditos nativos e outras pessoas
que tentavam condicionar as decisões
do Governo. Não faz sentido que Marracuene, com 260 mil habitantes, dependa apenas de 10, 15 ou 20 pessoas
para definir o seu destino. Deixemos as
comunidades definir o tipo de desenvolvimento que querem e não serem
impostas por estas pessoas.
Conhece as pessoas? Onde estão?
-As pessoas conhecessem-se e estão espalhadas por todo o distrito. Ora,
em abono da verdade, devo dizer que
boa parte dessas pessoas não são nativas de Marracuene. Algumas destas
pessoas que criam desestabilização

aqui no distrito estão bem posicionadas no Aparelho do Estado, donde a
partir dos seus gabinetes orientam e
monitoram tudo.
Por isso, com todo o respeito que
tenho por essas pessoas, apelo para
deixarem de interferir nas decisões
do Governo. Aliás, para Marracuene
desenvolver e criar todas as condições
para o bem-estar da população precisa de ter autonomia na tomada de
decisões. Deixem o Governo distrital,
juntamente com a população, a quem
estamos aqui para servir, definir o futuro sem interferências de quem quer
que seja.
Quer dizer que não tem autonomia no que faz?

-Tenho sim. Aliás, tenho a felicidade
de ter um governador e uma secretária de Estado que, além de promover
e incentivar a autonomia, sabem ouvir
e separar o trigo do joio. Estou a falar de
um outro campo, constituído por grupos de interesses que não nos deixam
trabalhar para satisfazermos as necessidades da população. Por exemplo,
quando pretendemos implementar
iniciativas como construção de mercados, retirar os vendedores das ruas,
construir pavilhões gimnodesportivos,
centros culturais, assim como requalificar o território, aparecem sempre
muitas pessoas a questionar. E devo
aqui esclarecer que não estou contra
questionamentos, até porque além
de eu ser uma pessoa de diálogo fácil,

-Primeiro, na nossa actuação como
Governo distrital primamos pelo respeito e cumprimento da lei. Nunca
fazemos algo que não esteja dentro
das nossas atribuições e competências. Vejam que no total dos 11 casos
de conflito de terra que tínhamos, 80%
foram resolvidos, faltando apenas o da
Milhulamete.
Para dizer que sim, o Governo distrital tem uma proposta concreta para
resolver em definitivo o conflito da
Milhulamete, a qual já foi submetida
ao Governo provincial e à Secretaria
de Estado, entretanto, porque existem
processos a correr seus trâmites nos
tribunais nada podemos fazer, alguns
deles há anos.
Por isso, enquanto os processos
levam anos para ser decididos pelos
tribunais, a invasão à Milhulamete vai
acontecendo e com novos contornos. E como dizia anteriormente, os
invasores não são nativos nem vivem
no nosso distrito. Algumas destas pessoas que criam desestabilização em
Marracuene estão bem posicionadas
no Aparelho do Estado, donde a partir
dos seus gabinetes orientam e monitoram tudo. E não só, existem pessoas
com objectivos claros de parar o desenvolvimento de Marracuene, perseguir pessoas e manchar o trabalho
delas.
Há também pessoas infiltradas no
Estado que tiram informações sobre
os programas e projectos que o Governo pretende executar para depois
usar para fomentar o boato e a intriga.
Qual é o posicionamento do Governo provincial em relação a este
conflito?
-A fórmula apresentada pelo Governo distrital para acabar com o conflito

Shafee Sidat falando dos desafios e propostas de solução para o Distrito de Marracuene
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AV I S O
A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada,
uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento
seguinte, assinado e autenticado: Para publicação no «Boletim da República».

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

SUMÁRIO
Conselho de Ministros:
Decreto n.º 56/2021:
Revê as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 50/2021, de 16 de Julho.
CONSELHO DE MINISTROS
Decreto n.º 56/2021
de 13 de Agosto
Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 50/2021, de 16
de Julho, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 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 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.
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, ficando isentos de regime de quarentena;
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada no país seja positivo,
segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem critérios médicos para o internamento;
b ) isolamento insti tucional o u internamento em estabelecimento de saúde apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o internamento definido pelas autoridades competentes;
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério que superintende a área
da Saúde.
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4. A violação do disposto na alínea b) do n.º 2 do presente artigo dá lugar ao confinamento em domicílio ou estabelecimento adequado, com objectivos preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 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, ficam sujeitos ao regime de quarentena ou sujeitam-se ao teste às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 5 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da COVID-19 ao entrar no
território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é autorizado pelo Ministro que
superintende a área da Saúde.
Artigo 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. São reduzidas as visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos hospitalares, 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 respiratória 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 sanitárias.
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 Calamidade Pública, têm prioridade na dispensa da actividade laboral presencial.
Artigo 9
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2. Mantém-se suspensa a contagem de tempo no território nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não residentes que prestam serviços nos projectos estruturantes do Estado, evitando-se, deste modo,
afixação de residência para efeitos fiscais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho e de fronteira para fins turísticos, assim 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 Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província de Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane;
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo;
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação prévia com os países
fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos 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 COVID-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.

(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas, nos espaços públicos, 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.
Artigo 14
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, com a finalidade de cobrir o
nariz e a boca, nos termos recomendados pelo Ministério que superintende a área da Saúde.
(Autorização de Voos)
5. Exceptuam-se do disposto no n.º 1 do presente artigo, quando, se trate de casos relativos a prática de
Mantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros para determinados países.
actividade física ou contraindicação médica de uso de máscara devidamente comprovada.
Artigo 10

Artigo 15

(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.

(Aulas)
1. São suspensas as aulas presenciais nas instituições de Ensino Primário, Secundário, Técnico Profissional, Formação de Professores, Formação Profissional e Ensino Superior, por um período de 30 dias,
nos seguintes locais:
a) Cidade de Maputo;
b) Cidade da Matola;
c) Distrito de Boane;
d) Cidade de Xai-Xai;
e) Cidade de Inhambane;
f) Cidade da Maxixe;
g) Cidade de Chimoio;
h) Cidade de Tete;
i) Cidade da Beira;
j) Cidade de Dondo;
k) Vila de Moamba;
l) Vila de Marracuene;
m) Vila da Manhiça;
n) Vila da Massinga;
o) Vila de Vilanculos.
2. Excepcionalmente, nos locais referidos no número anterior, os exames poderão ser realizados presencialmente, mediante a observância de todas as medidas do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias
para a prevenção da COVID-19 em vigor no país.
3. O recurso a aulas não presenciais, não prejudica aos alunos e estudantes que não possam aderir a
esse formato, ficando salvaguardado que aquando da retoma, o leccionamento dos conteúdos temáticos
retrocederá à data da interrupção.

Artigo 11
(Validade dos Documentos Oficiais)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais, por via da pré-marcação:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de Condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos temporários;
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, com a excepção das alíneas c) e d), quando caducados,
são considerados válidos até 14 de Setembro de 2021.
Artigo 12
(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. Mantém-se válidos os acordos de supressão de vistos entre o Estado moçambicano e outros Estados,
em regime de reciprocidade.
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4. É suspenso o ensino pré-escolar em todo o território nacional, por um período de 30 dias.
5. Mantém-se a autorização da retoma das aulas presenciais nos restantes locais não mencionados
no n.º 1, do presente artigo.
6. 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.
7. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo emitido pelas autoridades
sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no País.
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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 Maputo, em
todas as cidades capitais provinciais, cidades, vilas e autarquias, de todo o território nacional, durante 30 dias.
2. O recolher obrigatório não abrange:
Artigo 16
a) os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite interrupção, na prossecução
do interesse público;
(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais,
b) as deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde;
Diversão e Equiparados)
c) outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou necessidade impreterível,
1. Mantém-se a autorização para a reabertura de museus, galerias e similares, não devendo estes exceder desde que devidamente justificados.
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
Artigo 18
uso exclusivo dos hóspedes e que não devem exceder 20% da sua capacidade máxima.
3. Mantém-se encerrados:
(Cultos, Conferências e Celebrações Religiosas)
a) as discotecas;
São encerrados os locais de cultos, conferências e celebrações religiosas, por 30 dias, em todo o território
b) as salas de jogos;
nacional.
c) os ginásios da classe de pequena dimensão e outros locais públicos e privados para a prática de exercícios físicos, excepto para atender às questões terapêuticas, devidamente comprovadas;
Artigo 19
d) os bares.
4. É interdito o uso de teatros, casinos, cinemas, assim como os espectáculos organizados nos centros
(Reuniões ou Eventos do Estado)
culturais, auditórios e similares.
1. São autorizadas reuniões em instituições públicas e privadas no máximo de 15 e 30 pessoas em espa5. É interdita a frequência à praia como local de recreação para banhistas, mantendo-se a autorização ços fechados e abertos, respectivamente, não excedendo 20% da capacidade do local, em observância
para passear e praticar actividades físicas nos espaços definidos para pedestres, como passeios e calça- rigorosa das medidas de prevenção da COVID-19.
dões, sem aglomeração.
2. As reuniões ou eventos do Estado deverão ocorrer, desde que devidamente justificados e o número
6. São interditos, em todo o território nacional, todos os eventos sociais privados, independentemente do de participantes não deve exceder a 80 pessoas, em observância rigorosa das medidas de prevenção da
local da sua realização por um período de 30 dias.
COVID-19.
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
Artigo 20
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
(Cerimónias Fúnebres)
e seniores amadores.
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de participantes na realiza9. São suspensos os treinos das equipas de alta competição e de formação dos campeonatos provinciais. ção de velórios e cerimónias fúnebres é de 20 pessoas.
10. É autorizada a prática dos treinos das selecções e equipes nacionais, com compromissos interna- 2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de COVID-19 não deve excionais, sob supervisão estrita da Comissão de Controlo e Monitoria das Medidas de Contenção da ceder 10 pessoas.
Propagação da COVID-19 no Desporto.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e cerimónias fúnebres, devem
11. Mantém-se autorizada para a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado Moçambola, observar rigorosamente todas as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
mantendo-se interdita a presença de público, com observância do protocolo emitido pelas autoridades 4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas necessárias ao cumprisanitárias.
mento do disposto no presente artigo.
12.Aretoma 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.
Artigo 21
13. Com a criação da Comissão de Monitoria da COVID-19 no Desporto, na Secretaria de Estado
do Desporto, ficam obrigados os responsáveis de todas as modalidades em competição a reportar a
(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
esta entidade toda a informação relativa à incidência de casos de COVID-19 nas suas respectivas 1. O funcionamento das instituições públicas e privadas deve observar as medidas de prevenção e cominstituições.
bate à pandemia da COVID-19.
14. São encerrados os ginásios das Classes Polivalentes, de Grande e de Média Dimensão, mantendo-se 2. É introduzido o horário excepcional para o funcionamento das instituições públicas, que é das 8:00 horas
a excepção prevista na alínea c) do n.º 3, do presente artigo.
às 14:00 horas, exceptuando as instituições de ensino, nos termos do n.º 4 do artigo 15 do presente Decreto
15. É autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf, pesca desportiva, de ténis, mergulho, na- e outras cuja natureza da sua actividade profissional não se adequa, na prossecução do interesse público.
tação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, golfe, patinagem, tiro, vela e canoagem, nas 3. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem privilegiar o uso de meios
modalidades individuais, devendo apresentar os respectivos planos de regularização das competições, electrónicos.
face à COVID-19.
4. O atendimento ao público nas instituições públicas dedicadas à emissão de documentos deve ser feito
16. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da legislação específica.
utilizando a modalidade de pré-marcação.
17. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 16:00 horas, de Segunda- 5. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para além das previstas
-feira a Sábado, e das 9:00 horas às 15:00 horas, aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto, no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
sendo que os demais estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços é das 9:00 horas às 16:00 a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
horas, mantendo encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas;
18. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número anterior deve obedecer o c) arejamento das instalações.
horário aplicado aos bottle stores.
6. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade máxima e sua res19. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a adoptar o horário das 9:00 pectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que, os gestores destas instituições são
horas às 13:00 horas, permanecendo encerrados aos Domingos, feriados e nos dias de tolerância de responsáveis pelo seu cumprimento.
ponto, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao domicílio, 7.As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem fazer-se presente nas instaladepois do fecho.
ções de trabalho, devendo comunicar a entidade patronal a qual emitirá orientações necessárias e aplicáveis.
20. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio devem funcionar em estrita 8. Para além de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, pelo menos 30% dos funcionáobservância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, sendo permitida a sua rios das instituições públicas e privadas devem privilegiar-se do regime de tele-trabalho, sem prejuízo
abertura a partir das 6:00 horas e encerramento às 18:00 horas.
do da rotatividade.
21. Nos estabelecimentos comerciais e de restauração é obrigatória a definição da capacidade máxima 9. A redução de pessoal, para efeitos do cumprimento do número anterior, não se confunde com dispene sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que os gestores destes estabeleci- sa do trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que assegurem a continuação do trabalho em casa,
mentos são responsáveis pelo seu cumprimento.
havendo condições.
22. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima por mesa não deve exceder um limite má- 10. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do trabalho em domicílio.
ximo de 4 (quatro) pessoas por mesa.
11. A medida prevista no n.º 8 do presente artigo não abrange os funcionários e agentes do Estado que
23. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6:00 horas às 17:00 horas, con- ocupam cargos de direcção, chefia e confiança.
tinuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
24. São canceladas todas as licenças de porta aberta e emissão de licenças de horários especiais e suspenArtigo 22
sa 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
(Inspecções)
alcoólicas.
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Ministério da Saúde (MISAU), a Polícia da
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República de Moçambique (PRM), a Inspecção Nacional deActividades Económicas (INAE), as ins- para o combate e contenção da propagação da pandemia da COVID-19 previstas no presente Decreto.
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
Artigo 30
sanitárias.
(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
Artigo 23
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
(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
da COVID-19.
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, são temporariamente suspensos, presencialmente 2. É permitida a visita de uma pessoa por mês, por cada recluso.
os seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do Estado:
a) cadastro electrónico;
Artigo 31
b) prova de vida (biométrica).
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
Artigo 24
Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo Governo no âmbito
da declaração da Situação de Calamidade Pública.
(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras, devem ser providos em observância
Artigo 32
das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade máxima e sua res(Dever de Colaboração)
pectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores destas instituições são responsáveis pelo Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os cidadãos e as entidades públicas e privadas têm
seu cumprimento.
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 justificadamenArtigo 25
te lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas previstas no presente
Decreto.
(Mercados e Feiras)
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e as 17:00 horas.
Artigo 33
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
(Voluntariado)
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com vista a assegurar as
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas observam o horário de funcionamento dos merca- funções essenciais à implementação das medidas previstas no presente Decreto.
dos, observadas rigorosamente as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
Artigo 34
Artigo 26
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes devem implementar meEnquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais, agrícolas, pesqueiras e de didas adicionais com vista à sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia
construção mantém o seu funcionamento normal, devendo garantir a aplicação de medidas de preven- da COVID-19, nomeadamente através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros
ção e combate à pandemia da COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.
meios considerados adequados.

OCUPADA
Artigo 27

Artigo 35

(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. O Ministério que superintende a área dos transportes deve definir o limite máximo de passageiros a
bordo em transportes colectivos, públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo,
fluvial e aéreo, de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é obrigatório o uso de máscara
de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a boca, conforme recomendado pelas autoridades
sanitárias.
3.Aprestação 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 Municípios, 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.

(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao
Governo para tomada de medidas necessárias.

Artigo 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 comércio 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 n.º 1 do presente artigo, considera-se aplicável o disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7
e 8 do artigo 5 do presente Decreto.

Artigo 36
(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime de desobediência e
punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo de 10 dias, o juiz ordena o
cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa.
Artigo 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 específica.
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3 meses, em função da gravidade da infracção;
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

(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 16 de Agosto
(Órgãos de Comunicação Social)
de 2021.
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação social públicos e pri- Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 10 de Agosto de 2021.
vados, com a regularidade recomendável, asseguram informação pública sobre a evolução da pandemia
no país e, devendo reservar espaço na sua grelha de programação para o efeito.
Publique-se.
2. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados devem assegurar a disseminação das medidas O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.
Artigo 29
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Familiares, religiosos e titulares
de cargos públicos na província
do Niassa acabam de render a
última homenagem ao Monsenhor do Niassa, Miqueias Elias
Malôa, que perdeu a vida em
meados deste mês, vítima de
doença, aos 95 anos de idade. No
momento de despedida, várias
mensagens foram lidas, destacando-se a que foi apresentada
pelo Bispo da Igreja Católica de
Lichinga, Dom Atanásio Canira,
que concebe a morte como um
momento de alegria e não de
tristeza, aconselhando os crentes
a se tornarem mais unidos.

Última homenagem ao Monsenhor do Niassa

Quando a morte apela à união

PEDRO FABIÃO, EM LICHINGA
Email: cobrissua@gmail.com
Miqueias Elias Malôa, que se não
fosse a morte completaria 96 anos de
idade, nasceu a 23 de Agosto de 1926,
em Mangoche, República do Malawi,
e cedo refugia-se em Moçambique, na
vila de Cuamba, juntamente com os
seus pais, fugindo da opressão colonial.
No longínquo ano de 1956, isto a
23 de Dezembro, Malôa é ordenado
sacerdote na catedral de Nampula e
em 1981 obteve o respeitado título de
Monsenhor, em Lichinga.
Pela descrição da vida e obra do já
falecido Monsenhor, o Bispo da Igreja
CatólicadeLichinga,DomAtanásioCani-

Continuação da Pág: 10

da Milhulamete é a mesma defendida
pelo governador e pela secretária de
Estado. No mesmo comboio estão
igualmente os líderes tradicionais, o
Conselho Consultivo e as organizações
sociais existentes no distrito, entretanto,
queria apelar aos órgãos de AdministraçãodeJustiçaparaseremmaiscéleresna
apreciação e resolução de conflitos, o da
terra em particular, porque quanto mais
tempolevarem,maisproblemastrazem.
Quero apelar aos invasores para
pararem de promover desmandos,
porque em mim não irão encontrar
conforto, pois vou combater até ao
fim, e, se houver provas, vamos levá-los
à barra da justiça.
A terra pertence ao Estado, se existe terra disponível a nível do distrito
quem parcela e atribui é o próprio Estado e não pessoas individuais.
Nos últimos tempos, o conflito
na Milhulamete conta também
com a participação de cidadãos
estrangeiros, sobretudo libaneses.
Há igualmente rumores de que o
administrador tem parcelas lá. Qual
é a verdade?
-Isso é uma pura mentira e não
passa de uma estratégia falhada
dos invasores legitimarem as suas
acções, mas confesso que também
já ouvi que os compradores dos terrenos, que são vendidos a preços
que variam entre 120 mil e 200 mil
meticais, dizem que eu, o administrador, também tenho terrenos lá. Esta
fofoca é promovida pelos infiltrados
instalados na Função Pública, com o

ra, deixou claro que a morte do Monsenhor não pode significar momento
de tristeza para os crentes, mas sim de
ansiedade,porcausadadevoçãoaDeus.
“Viemos manifestar uma ansiedade
porque temos muitos motivos para nos
alegrarpelavidadoMonsenhorMiqueias Elias Malôa. Celebramos a alegria de
termos vivido com este homem. Também, queremos mostrar a nossa união
porque ontem encontramos uma

pedra preciosa de poder manifestar a
sua ansiedade sem sono. Que a alma
do Monsenhor Miqueias descanse
na plenitude da Paz do Senhor Jesus
Cristo”, considerou o Bispo da Diocese
de Lichinga, aproveitando a ocasião
para agradecer a todos, no momento
da páscoa do Ansião Miqueias que
considera ser uma biblioteca de e para
inspiração de novas gerações.
A propósito do acto, Aida Rofina

objectivo de desinformar e criar instabilidade nos dirigentes.
Fui colocado aqui em Marracuene
para servir o distrito e a sua população,
que espera de nós a solução para os
vários problemas que tem.
Admira-me, como está a acontecer
na Milhulamete, ver gente instruída,
como docentes universitários, altos
funcionários do Estado, a envolver-se
em negócios ilícitos de compra de terras, mesmo sabendo que a qualquer
momento o Governo distrital, em
conjunto com o Governo provincial e
os órgãos judiciais, vai demolir todas
as habitações que estão a ser erguidas,
sem qualquer tipo de contemplação.
No entanto, deve ficar bem claro que
nós incentivamos o surgimento de
novos bairros e construções, mas tudo
dentro das normas.
Digo que fico admirado com esta
gente porque é de domínio público que
no distrito de Marracuene, quando há
terra, ela é atribuída a todos sem qualquer tipo de discriminação, por via de
um sorteio que igualmente é público.

são invadidos por este grupo, como
por exemplo o bairro Samora Machel,
Mali e Macaneta.

Alguma vez a administração
recebeu denúncias de pessoas que
terão comprando terra na Milhulamete?
-Oficialmente nunca recebemos,
mas gostaríamos que alguém que já
comprou terras viesse nos dizer que
a pessoa X ou Y está a vender terra. E
para nós, quem é legítimo proprietário
da terra é quem tem documentos de
uso e aproveitamento da mesma. Refiro-me não somente à Milhulamete,
mas também a outros espaços que

No passado, o Governo lançou
uma campanha de inventariação
de terra oficiosa. Como é que estamos aqui em Marracuene?
-Este processo está em curso e já
nos permitiu identificar várias extensões de terra ociosa, em que os donos
vivem como latifundiários à espera
de uma oportunidade de negócios
futuros. Isso facilita também as acções
dos invasores.
Fora de conflitos de terra, quais
são os outros problemas que Marracuene enfrenta?
-Temos problemas de falta de água,
de equipamento e melhoria das unidades sanitárias; de falta de estradas
transitáveis, energia eléctrica, de salas
de aulas e outros aspectos básicos que
a população de Marracuene necessita.
Apesar de que já conseguimos asfaltar
a estrada da Macaneta, fico com dor
quando vejo a população dos bairros
atravessados pela “Dom Alexandre” e
de Mali a sofrer porque as estradas estão em péssimas condições.
Temos também muitas estradas do
interior do distrito que precisam de ser
trabalhadas, por isso precisamos de
soluções definitivas para estes problemas, porque Marracuene já pode ser
considerado uma cidade.
Que solução existe para a Avenida Dom Alexandre?

Mabota, em nome da família do falecido, enfatizou que se tratou de uma
figura carismática e maravilhosa que
encheu na vida deles magia e alegria,
cuja sua marca jamais será apagada,
passe o tempo que passar, cuja despedida, embora triste, é também um momento para recordar com amor uma
pessoa especial que já não está entre
nós que foi lutador para e com sua família e pelos seus sonhos.
“Monsenhor Miqueias, você merecia
o seu troféu e o seu descanso. Parte deixando exemplo de vida mantida em
nós seus filhos. Obrigado por nos ser
um pai, tio, irmão e amigo maravilhoso.
Chegou a sua hora de repousar ao lado
de Deus”,palavras dos familiares.
Por sua vez, o mandatário do Secretário de Estado e director do Serviço
Provincial de Justiça e Trabalho em
Niassa, Vasco Ncole, na hora de adeus,
outrossim, mencionou as qualidades
do mesmo, porque, segundo ele, falar
de Monsenhor Miqueias Elias Malôa é
referir de uma personalidade cuja dimensão transcende a esfera religiosa,
isto é, que não só era homem da Igreja,

-Temos limitação orçamental para
trabalharmos em definitivo estas estradas, mas temos muito apoio privado
que nos tem ajudado a reabilitar.
Ora, estradas de terra batida são uma
solução no período seco, porque basta
chover esta mesma solução mostrase imprópria e insustentável. Por isso
prefiro fazer 5km de estrada de pavê,
que vai durar entre 20 e 30 anos, do
que 100km de estrada de terra batida,
que vai só durar dias. Mas são desafios
que nos inspiram a trabalhar cada vez
mais, e percebemos os esforços que o
Governo central e provincial têm empreendido na busca de soluções para
os vários problemas das populações, e
nós, como Governo distrital, estamos a
correr atrás de soluções, e brevemente
vamos anunciar muitas soluções para
os problemas da população de Marracuene.
A quanto andam os projectos de
investimento?
-Recentemente anunciamos a
aprovação, pelo Conselho de Ministros, do projecto de investimento
hoteleiro para a praia da Macaneta,
e concorre para ser o maior hotel de
Moçambique.
Temos também outros projectos
culturais com a construção de um
centro cultural Gwaza Muthini, e no
desporto, gostaríamos de ser o primeiro distrito do país a ter um estádio
próprio e com relva sintética. Este
processo está numa fase bastante
avançada, entretanto, gostaríamos
de esclarecer à população de Marracuene que às vezes o distrito não

mas também do povo, cujas práticas
demonstraram ser um pacificador e
defensor dos Direitos Humanos.
“Monsenhor Miqueias Elias Malôa
não era só religioso, mas era também
do povo. Grande lutador para a transformação do Homem moçambicano
através da pastoral, do ensino e da promoção das famílias. Elementos fundamentais para o desenvolvimento político, económico e social, fundamentais
para a paz”, sublinhou o director Ncole,
tendo acrescentado que“a magnanimidade do seu coração e as suas virtudes
humanas e proféticas são indiscritíveis.
Homem justo, exigente e honesto”.
De igual modo, a governadora da
província de Niassa, Elina Judite Massengele, presente no momento de graça,
disse que foi com profunda dor, sentimento e pesar que recebeu a mensagemdodesaparecimentofísicodoMonsenhor Miqueias Elias Malôa, o Primeiro
Sacerdote da Diocese de Lichinga.
A governadora não deixou de reconhecer que nos últimos dias vinha
acompanhando informações do seu
estado de saúde não satisfatório.
Na mesma cerimónia de despedida
estiveram presentes, dentre outras figuras influentes, e não só, os arcebispos
de Maputo, Manica, Nampula e Gúruè,
este último na Zambézia, para além de
crentes da religião muçulmana.

tem dinheiro para realizar grandes
investimentos, mas porque queremos trazer soluções para a melhoria
das condições de vida e do bemestar, recorremos a parcerias públicoprivadas. A maior parte dos projectos
que estamos a implementar e desenvolver no nosso distrito resultam desta parceria, onde nunca envolvemos
dinheiro, mas sim benefícios para a
população e o distrito e ele; por exemplo, algum espaço para executar
um projecto particular que também
vai contribuir no desenvolvimento de
Marracuene.
O que vai significar a transformação de Macaneta em zona
económica especial?
-Significa um convite aos investidores para vir para Marracuene e,
como Governo distrital, estamos abertos para receber todos os interessados.
Fala-se de que Marracuene é um
cemitério de administradores…
-Também já ouvi. Dizem que nenhum administrador, com excepção
de um e outro, conseguiu cumprir um
mandato. Mas isso não nos preocupa,
porque como Governo estamos empenhados na busca de soluções para
os problemas da população. Conhecemos os grupos e as zonas movediças
dos que fazem os administradores cair
em Marracuene, por isso apelo a população a continuar, como tem feito até
hoje, a apoiar as iniciativas do Governo
distrital, e juntos vamos desenvolver
Marracuene.
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ECONOMIA
DANIEL MAPOSSE
Email: dcmaposse@gmail.com
Carlos Agostinho do Rosário entende que o sector privado deve
focar-se no crescimento da economia, apesar das dificuldades que são
impostas pela COVID-19, mas, também, disse acreditar que os esforços
em curso para a vacinação massiva
contra a COVID-19, associados aos
avanços que as Forças de Defesa e Segurança, em conjunto com as do Ruanda, estão a ter, constituem factores
determinantes para o progresso da
economia, daí que “este ano, a nossa

ECONOMIA
Progressos no TON e vacinação contra a COVID-19

PM antevê progressos na
economia do País
…E exorta o sector privado a focar-se no crescimento
O Primeiro-ministro (PM) Carlos Agostinho do Rosário, tendo como suporte os progressos que estão a ser alcançados pela Força Conjunta Moçambique – Ruanda, na luta contra os insurgentes no Teatro Operacional Norte
(TON), antevê progressos económicos assinaláveis na economia do País para este ano. O governante fez esta constatação recentemente, em Maputo, durante o VIII Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócios (CMAN).

de forma favorável e desfavorável o
desempenho do sector empresarial.
O Estado presta serviços diversos, alguns dos quais remunerados através
do pagamento de uma taxa. Contudo, assistimos à criação de taxas e
ao incremento, de forma excessiva, de
algumas taxas. Já apresentamos um
estudo sobre as taxas e “taxinhas”, em
relação ao qual não tivemos resposta.
Passou-se há pouco com as Custas
e Emolumentos aplicáveis à Jurisdição Administrativa. Não estamos
contra qualquer remuneração nesta
jurisdição, nem contra a melhoria das
condições de trabalho dos actores

Pose de família

meta para 2021 é atingir um crescimento económico que se situe em
1.5 porcento e 2.1 porcento”.
Para o alcance das metas programadas, disse o PM, o Governo tem
pautado pela Consolidação Fiscal,
implementação de medidas de mobilização de receitas e contenção da
despesa pública, de modo a garantir
a manutenção da estabilidade macroeconómica.
“A par disto, o Governo prioriza a
alocação de recursos e investimentos
para sectores produtivos prioritários,
nomeadamente agricultura, indústria
e energia e infra-estruturas.
Referiu-se ao lançamento recente
do Programa Industrializar Moçambique, como sendo uma iniciativa
presidencial que visa consolidar o sector empresarial industrial, no País,
através das transformações estruturantes da economia, agregando valor
às matérias- primas nacionais e, deste
modo, estimular as exportações,
sendo que esta estratégia tem como
objectivo principal promover a dinamização e aumento das exportações, o
que, nas palavras do PM, vai dinamizar
a balança comercial.
CAIU A
ROBUSTEZ EMPRESARIAL
Intervindo na mesma ocasião, o
Presidente da Confederação das Associações Económicas (CTA), Agostinho
ZacariasVuma, referindo-se aos cenári-

os que caracterizaram a conjuntura
económica, fez saber que ao longo da
primeira metade de 2021, ela (a conjuntura económica) foi marcada por
dois momentos distintos.
“Em primeiro lugar, a avaliação
da tendência do Índice de Robustez
Empresarial sugere que no Primeiro
Trimestre do ano (em curso) este indicador caiu de 40 para 28%, uma
queda de 12 pontos percentuais
comparado com o Quarto Trimestre
de 2020. No Segundo Trimestre ganhou um ponto percentual, saindo de
28 para 29%. Tanto no Primeiro, bem
como no Segundo Trimestre, este
comportamento do Índice de Robustez Empresarial reflectiu o efeito
das restrições impostas pelo Governo, no âmbito das medidas impostas
para a contenção da propagação da
COVID-19”, observou Vuma.
Além da COVID-19, Vuma anotou
que neste mesmo período, a situação de insegurança na província
de Cabo Delgado afectou cerca de
410 empresas, colocando em risco
cerca de 56 mil postos de trabalho,
para além das perdas financeiras
estimadas em cerca de USD 148.11
milhões, incluindo danos em capital físico, facturas atrasadas de fornecimento de bens e serviços, bem
como a suspensão do fornecimento
de mercadorias diversas.
Estes foram os eventos que marcaram a primeira metade do ano, que
para a nossa comunidade empresarial

foi um período bastante difícil, a despeito do esforço que as empresas vinham fazendo para sobreviver, diante
de um contexto altamente adverso.
Dentre os eventos económicos de
grande relevância, o presidente da
CTA referiu-se à penalização do Banco
de Moçambique ao Standard Bank,
um dos principais bancos do sector
financeiro moçambicano.
Vuma entende que durante os 30
dias em que este banco foi interdito de
realizar transacções com os seus clientes, incluindo empresas, verificaram-se
impactos consideráveis na actividade
empresarial, traduzidos por atrasos
em mais de 14 dias para a realização
das suas transacções e prejuízos financeiros avultados.
No capítulo das perspectivas
económicas para o III Trimestre de
2021, que já está em curso, no geral,
disse Vuma, espera-se que o desempenho empresarial apresente uma
tendência de abrandamento, devido,
essencialmente, ao agravamento da
situação pandémica que forçou o
Governo a repor as medidas restritivas de contenção do alastramento da
pandemia.
Estas medidas, que se traduzem
na limitação do funcionamento
dos estabelecimentos comerciais,
encerramento de alguns sectores
económicos, entre outras, terão
como impacto a redução da produtividade da força de trabalho e da
actividade empresarial.

PROGRESSOS NOTON
A par do PM, Agostinho Vuma
referiu-se aos efeitos do progresso nas
operações militares em curso junto ao
TON, destacando que a recente recuperação do controlo das vilas de Palma
e Mocímboa da Praia pelas Forças de
Defesa e Segurança e o avanço do processo de imunização têm vindo a influenciar positivamente o prognóstico
em relação ao desempenho económico nos próximos meses do ano.
“Não obstante as dinâmicas
económicas acima descritas e a prevalência da incerteza em relação à
evolução da pandemia, sem descurar
o esforço reconhecível do Governo de
garantir a imunização da população,
evidenciam a necessidade de implementação de medidas de estímulo
económico proporcionais ao nível das
restrições decretadas”, disse Vuma.
O timoneiro da CTA debruçou-se
sobre as reformas que, juntamente
com o Governo, a CTA acordou, destacando de forma particular as que não
foram implementadas e o impacto
que a sua implementação teria produzido, quer do ponto de vista económico, quer o seu impacto social, bem
assim no posicionamento de Moçambique no ranking do Doing Business.
“Destacamos, também, a avaliação
do ambiente de negócios na primeira
metade do ano, período que foi marcado pela alteração de instrumentos
normativos que, no geral, afectaram

deste, até porque somos apologistas
de uma prestação de serviços célere
e de qualidade. Pretendemos, contudo, em primeiro lugar, que sejamos
envolvidos nestes processos desde o
início, até para podermos perceber a
racionalidade de algumas medidas.
Neste ponto, a Proposta de Lei da
Consulta Pública tarda por não ser
aprovada e poder auxiliar neste processo”, desabafou.
Em segundo lugar, insistiu, ainda
em relação às taxas e taxinhas, como
parceiros, “podemos evitar subidas bruscas, altamente imprevisíveis e prejudiciais, especialmente em momentos
em que enfrentamos uma crise pandémica e económica”.
“Este tipo de medidas pode ter
impacto na qualidade dos bens e
serviços que poderão assistir a uma
redução e deterioração. Saudamos
o Governo da República de Moçambique por, no âmbito do Diálogo
Público-Privado, ter compreendido
a posição do sector empresarial e ter
feito uma ligeira alteração nas taxas
anteriormente aprovadas, como por
exemplo as taxas de serviços a bordo
nas fronteiras, bem como das custas
de jurisdição administrativa”, aflorou.
Na questão da selagem, a preocupação do sector privado tem que ver,
por um lado, com o facto de se atribuir
um prazo aos selos, o seu custo elevado e a fixação do seu preço em moeda
externa, o que desvaloriza a moeda
nacional.

Com vista à melhoria do ambiente de negócios, o Governo de
Moçambique, em parceria com
o Sector Privado, tem estado a
levar a cabo reformas em várias
vertentes e, é à classe empresarial nacional que o executivo
pede colaboração na divulgação
das mesmas (reformas). O repto
foi lançado, recentemente em
Maputo pelo Primeiro – Ministro (PM), Carlos Agostinho do
Rosário durante o VIII Conselho
de Monitoria do Ambiente de
Negócios (CMAN).

Melhoria do ambiente de negócios

Governo exige divulgação
de reformas

DANIEL MAPOSSE
Email: dcmaposse@gmail.com
Mesmo em meio a adversidades
económicas de vária estirpe, na
República de Moçambique, o debate
para a contínua melhoria do ambiente
de negócios entre o Governo e Sector
Privado, tem se revelado franco e aberto, o que tem contribuído para a consolidação do Diálogo Público-Privado.
Aliás, é com base na intensificação
e consolidação do Diálogo Público Privado que o executivo tem conduzido as suas reformas, tendo em conta
as contribuições dos principais actores
do desenvolvimento económico, que
é o empresariado, e é tendo em conta
esta realidade que Carlos Agostinho
do Rosário avança que o Sector Privado é chamado a juntar-se aos esforços
do Governo na divulgação, a nível de
todo território nacional, das acções e
reformas em curso visando a contínua
melhoria do ambiente de negócios.
“Queremos assegurar que tomamos nota das propostas e preocupações do sector privado que foram referidas nas diversas intervenções e que
acreditamos que constituem elementos fundamentais para continuarmos,
cada vez mais, a melhorar o nosso
ambiente de negócios. Acreditamos
que as várias contribuições feitas irão
nos permitir ultrapassar os desafios
que têm surgido no âmbito da implementação das reformas previstas no
Plano de Acção para Melhoria do Ambiente de Negócios”, disse o PM que,
em termos específicos e ilustrativos,
referiu-se ao conjunto de medidas que
o Governo se comprometeu a implementar com vista a melhoria do ambiente de negócios, tendo destatacado
a eliminação da prática de Inspecção
Pré-embarque (IPE) e introdução do
“Despacho Simplificado” para exportação, o que, no seu entender, está a
permitir flexibilizar e tornar mais célere
os processos de importação e exportação, reduzindo o tempo e o custo;
Adiante referiu-se, também, à operacionalização do e-tributação que
está a permitir que os contribuintes
possam submeter as suas declarações
fiscais por via electrónica, bem como
proceder ao pagamento dos impostos
via banco; operacionalização do Portal
do Balcão de Atendimento Único
(BAU) que contém informação sobre
os processos de abertura e insolvência de empresas, legislação em vigor
sobre negócios, pacotes de incentivos
ao investimento, oportunidades de

PM, Carlos Agostinho do Rosário falando aos empresários

negócios, de entre outros;
A operacionalização da Autoridade
Reguladora da Concorrência que tem
por objectivo assegurar uma concorrência livre e leal, bem como desen-

corajar práticas que ponham em causa
o equilíbrio e a eficiência no mercado;
foi uma das reformas mencionadas
pelo PM, a par da operacionalização
da Central de Registo de Garantias

Mobiliárias que visa alargar o leque de
bens que podem ser utilizados como
garantia junto das instituições financeiras, o que permite que mais pessoas
tenham acesso ao financiamento.

Reconhecendo haver, ainda, muito
que fazer no quadro da melhoria do
ambiente de negócios, o governante
disse acreditar que estas e outras reformas em curso irão contribuir para
a redução dos custos de transacção,
melhorar a competitividade, bem
como atrair mais investimento nacional e estrangeiro.
Com o aprofundamento do Diálogo
Público-Privado através dos mecanismos instituídos no Plano de Acção para
a Melhoria do Ambiente de Negócios
(PAMAN), disse o PM, continuaremos
a assegurar maior participação do empresariado nacional na nossa economia
e melhorar, cada vez mais, o ambiente
de negócios em Moçambique.
“Acreditamos que a operacionalização efectiva das Unidades de Implementação de Reformas previstas no
PAMAN irápermitir quetenhamos uma
plataforma que possibilite que, de uma
forma franca e aberta, os sectores público e privado possam buscar conjuntamente soluções para as questões que
constituem barreiras na melhoria do
ambiente de negócios no país”,referiu.
É neste contexto que, apelou ao
sector privado, que é parte integrante
das Unidades de Implementação de
Reformas a participar de forma activa
e efectiva com o envolvimento directo
dos empresários, porque, segundo
o PM, o envolvimento directo dos
empresários nas Unidades de Implementação de Reformas irá permitir
que estes coloquem atempadamente
as suas preocupações e participem no
processo de busca de soluções.

Contrabando de recursos minerais

Moçambicano perde anualmente 360 milhões
O Estado moçambicano perde anualmente 360 milhões de meticais devido ao tráfico ilegal e contrabando de produtos minerais, com destaque para o ouro.

Segundo o Ministério dos Recursos
Minerais e Energia (MIREME), desconhece-se o destino de parte do ouro
produzido na mineração artesanal,
situação que está a preocupar as autoridades governamentais.
Os dados foram avançados pelo
Inspector-Geral dos Recursos Minerais
e Energia, Obede Matine, que recentemente visitou as províncias de Manica,
Tete, Zambézia e Nampula, onde manteve contactos com diferentes actores

envolvidos na exportação de minerais.
Para inverter o cenário foi constituída uma equipa multissectorial, que
inclui a Inspecção-Geral dos Recursos Minerais e Energia, a Unidade de
Gestão do Processo Kimberly, bem
como a Polícia de Protecção de Recursos Naturais e Meio Ambiente. Estas
instituições terão a missão de verificar
a vulnerabilidade dos pontos de saída
dos produtos e encontrar soluções
para o problema.

O MIREME pretende aumentar a
contribuição da produção mineira nas
estatísticas das exportações do país,
sendo que um dos primeiros passos a
dar será o levantamento nacional sobre a mineração artesanal.
Numaprimeirafase,olevantamento
abrangerá as províncias de Nampula,
Maputo, Gaza e Inhambane, devendo,
posteriormente, ser alargado a Sofala,
Tete, Manica, Zambézia, Cabo Delgado
e Niassa, onde o trabalho estará con-

cluído até ao final do ano. Entretanto,
as estatísticas do país mostram que
a produção mineira contribui para o
Produto Interno Bruto (PIB) com aproximadamente 9 porcento.
Esta contribuição é descrita como
estando ainda longe do seu real potencial, tendo em conta também o
seu peso, particularmente no que diz
respeito à criação de emprego nas comunidades onde a mineração ocorre.
(DM)
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NACIONAL
O Chefe do “Estado-Maior” da
guerrilha da Renamo, Timosse
Maquinze, não quis ficar atrás
e passou de forma voluntária à
vida civil, juntamente com outros oito guerrilheiros com as patentes de oficiais, coronel, major,
capitães e superintendente, que
também foram desmobilizados,
no âmbito do cumprimento da
penúltima etapa do processo de
Desarmamento, Desmobilização
e Reintegração (DDR), na província de Sofala.

PUBLICIDADE

Chefe do“Estado-Maior”
da Renamo na linha da frente

JORGE MALANGAZE
Email: jjmalangaze@gmail.com
A desmobilização do último grupo
na província de Sofala não tem ainda
data marcada, mas ao que o PÚBLICO
apurou deverá ocorrer nos próximos
dias, envolvendo oficiais acantonados
na base de Vunduzi, no distrito de
Gorongosa, donde saíram os nove exsoldados que terça-feira última regressaram ao convívio familiar.
A cerimónia teve lugar na cidade
da Beira e contou com a presença da
Secretária de Estado em Sofala, Stella
Zeca, e do Presidente da Renamo,
Ossufo Momade, bem como do representante das Nações Unidas em
Moçambique, Mirko Manzoi.
Timosse Maquinze é considerado
peça-chave na Renamo. Esteve hospitalizado no distrito de Cahora Bassa,
na sequência de derrame cerebral e
paralisia de uma parte do corpo.
Segundo fontes da Renamo, Maquinze foi fundamental no processo
de pacificação do país, pois foi quem,
depois da morte de Afonso Dhlakama,
assegurou a permanência das forças
residuais deste partido nas bases.
Segundo apurou o PÚBLICO, depois
da desmobilização, Maquinze rumou
para a cidade de Maputo, para cuidados médicos, e outros oficiais que passaram à vida civil regressam a Vanduzi,
em Manica; Milange e Pebane, na Zambézia, Chibabava e Beira, em Sofala.
Tal como nos processos anteriores,
os nove ex-guerrilheiros da “Perdiz”
passaram por processos de registo
de nascimento, emissão de Bilhetes
de Identidade, abertura de contas
bancárias, registo de NUIT, reinserção
social, entre outros benefícios, que incluem a assistência médica e medicamentosa e atribuição grátis de número de celular.
O número das forças residuais da
Renamo que aguardam pela desmobilização não foi revelado pela Comissão
dos Assuntos Militares, mas este organismo avançou que o grupo pertence à
base deVunduzi, em Gorongosa, e será
o último grupo a passar para a vida civil,
depois da conclusão de todo o processo a nível nacional.
Ao todo foi desactivado no país um
total de nove bases, nomeadamente
em Savane, Muxúnguè, Cheringoma,
Chemba e Marínguè, na província
de Sofala. As outras são as de Báruè e
Mossurize, em Manica; Mabote, em
Inhambane, e Zóbuè, em Tete.
No total, segundo a Comissão dos
Assuntos Militares, foram desmobi-

lizados em todo o território nacional
acima de 52 porcento dos 5.200 exguerrilheiros.
DESMOBILIZA
DOS CONFORTADOS
Dirigindo-se aos presentes e aos
recém-desmobilizados, a Secretária
de Estado na província de Sofala, Stella
Zeca, reiterou o compromisso de tudo
fazer para que a reintegração social
dos desmobilizados da Renamo seja
possível.
“O processo de reintegração exige
alguns condicionamentos, daí que
temos parceiros que estão a apoiar o
processo, para que os nossos irmãos,
depois de reintegrados, possam ter
uma actividade de geração de renda
para si e para a sua família, para além
de contribuir para a sociedade”, disse
a governante, apelando às comuni-

dades no sentido de replicar o discurso
de reconciliação feito pelos dirigentes.
“Os irmãos que passam para a vida
civil devem chegar nas comunidades
e serem confortados e receber apoios
para o seu enquadramento. As estruturas administrativas estão exactamente para prestar também assistência a este grupo”, aludiu Stella Zeca.
O presidente da Renamo, Ossufo
Momade, afirmou, por seu turno, que
no grupo dos ex-guerrilheiros desmobilizados, na Beira, faz parte Timosse
Maquinze, um dos incontornáveis homens no processo democrático do país.
“Não temos como apagar a sua
dedicação ao serviço de Moçambique,
pois este esteve compaginado com os
ideais de André Matade Matsangaissa, Afonso Dhlakama e de todos os
moçambicanos, que em várias frentes
lutaram por um Moçambique democratizado, unido e desenvolvido”, disse

Momade.
Adiante, Ossufo Momade referiu
que a desmobilização do General do
Exército e seus companheiros constitui
uma das etapas do DDR mais histórica
deste processo, significando, segundo
ele, o reafirmar do compromisso da
Renamo de respeitar na letra e no espírito os entendimentos alcançados
na mesa das negociações.
“Por conseguinte, esperamos o
mesmo comprometimento das outras partes signatárias do Acordo de 6
de Agosto de 2019, como forma de
alcançar a paz definitiva e a verdadeira
reconciliação nacional, alicerces essenciais para a promoção do desenvolvimento”, disse Momade, para quem
a eficácia dos acordos não reside na
assinatura de papéis, mas sim no cumprimento escrupuloso do rubricado
e na monitoria permanente do seu
decurso.

PROJECTOS PARA O FUTURO
Alguns oficiais desmobilizados afirmaram estarem prontos para passar à
vida civil e que, inclusive, têm já projectos traçados para o futuro.
O Chefe do“Estado-Maior”das forças
da Renamo,Timosse Maquinze, disse ter
chegado o momento de dar um outro
rumo à sua vida, depois de ter passado
anos a fio em várias linhas de combate.
“Quero descansar. Saio desta sala para
casa, em Manica, onde vou abrir, juntamente com a minha família, machamba
ecriargadobovino,ovinoecaprino,para
além de fazer pequenos negócios”, indicou Maquinze, que diz que não convive
com a família desde 2012.
Antes de rumar para Manica, garantiu que vai, primeiro, a Maputo, a fim
de cuidar da sua saúde. “Aproveito a
ocasião para apelar à Junta Militar da
Renamo a aderir ao DDR e desfrutar
dos vários benefícios que o Estado dá
para começar uma vida nova, longe
das armas”, apelou Maquinze.
Outro oficial desmobilizado é Lucas
Sabão. É de Chibabava e tem a patente
de coronel.
O desmobilizado referiu ter chegado o tempo de começar uma nova
vida, juntamente com a sua família
que não a vê desde 2012.
“Já escolhi o projecto. Quero ser criador de gado. Apelo à Junta Militar da
Renamo para aderir ao DDR, o caminho para uma nova vida”,indicou Sabão.
A única mulher desmobilizada do
grupo é Teresa Alfredo Manuel. Tem a
patente de major. Ela é da cidade da
Beira. Teresa disse ter integrado a Renamo desde 1982.
“Estou satisfeita por ter sido desmobilizada. Doravante vou abraçar
a actividade agrícola no distrito de
Gorongosa. Apelo à Junta Militar da
Renamo para deixar as armas e celebrar uma cerimónia de desmobilização como a que tivemos hoje”, apelou
Teresa Manuel.

GRUPO

LAM incrementa vendas electrónicas
A LAM - Linhas Aéreas de
Moçambique, através dos seus
canais de vendas electrónicas,
registou um crescimento ao longo dos primeiros seis meses do
ano em curso. Com o surgimento
de novas variantes da COVID-19
os passageiros privilegiaram as
compras online.

Com efeito, os dados demonstram
um incremento nas vendas online de
19% no primeiro semestre de 2021,
comparativamente a 2020. Ainda nesta
plataforma, o serviço de "check-in online" registou uma subida de 73%, com
54.751 passageiros que aderiram a este
serviço, no primeiro semestre de 2021,
contra 31.699 passageiros de 2020.
Entretanto, no decurso do mês de
Julho último, a LAM registou um índice
de pontualidade operacional de 88%,

num universo de 698 partidas, significando um crescimento de 10 pontos
percentuais em relação ao mês de Junho, onde a pontualidade registada foi
de 78% para um total de 656 partidas.

De entre as escalas analisadas no
período, destacaram-se as de Chimoio, Inhambane e Vilankulo, todas
com 100%, e Joanesburgo com 97%
de pontualidade.

Sobre os passageiros, há a assinalar
que a companhia de bandeira transportou em Julho de 2021 um total de
32.284 passageiros, contra os 37.952
passageiros transportados no anterior
mês de Junho, representando deste
modo um decréscimo de 15%. Em
igual período de 2020 (Julho), a LAM
transportou 14.721 passageiros.
Na vertente de receita, registou no
mês de Julho um decréscimo de 18%,
em comparação com o mês de Junho
de 2021. Porém, ao compararmos
com igual período de 2020 houve um
crescimento de 108%.
As cinco rotas com maior tráfego de
passageiros foram Maputo-NampulaMaputo, com 6.722; Maputo-Beira-Maputo, com 6.037; Maputo-Tete-Maputo,
com 3.675; Maputo-Pemba-Maputo
com 3.948 e Maputo-Quelimane-Maputo, com 3.034.
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Nos distritos vandalizados pelos terroristas

Garantido restabelecimento de energia
Está praticamente garantido o
restabelecimento de energia
eléctrica em todos os distritos
de Cabo Delgado que pela acção
dos terroristas viram os seus equipamentos vandalizados.

BENEDITO COBRISSUA
Email: cobrissua@gmail.com
A garantia da reposição de energia eléctrica foi dada pelo ministro
moçambicano dos Recursos Minerais
e Energia, Ernesto Max Tonela, que
indica que ao longo dos próximos
45 dias estará reposta a energia eléctrica em todos os distritos que não
escaparam à fúria dos terroristas, neste
momento em debandada, graças à
intervenção das Forças de Defesa e
Segurança, em combinação com as
tropas estrangeiras, no terreno desde
dia 09 do mês passado (Julho).
A primeira intervenção para a reposição de energia já está em curso, nos
distritos de Macomia, Mueda e Mocímboa da Praia, onde já foi feito o levantamento dos estragos causados pelos
terroristas, que desde os finais de 2017
protagonizam actos macabros contra
a população e vandalizaram infra-estruturas diversas, entre públicas e privadas.

O Secretário de Estado na província de Manica, Edson Macuácua,
defende que a exploração
artesanal de recursos minerais
(garimpo), sobretudo de ouro e
gemas, deve ser feita de forma
legal, organizada e sustentável.
Com estas palavras, Edson Macuácua apelava a todos os operadores artesanais a aderirem ao 1º
Censo Nacional de Mineradores
Artesanais, como ferramenta essencial para melhor gestão deste
subsector em Moçambique.

Intervindo no lançamento do Recenseamento Mineiro, cujas cerimónias provinciais realizaram-se há dias,
no distrito de Sussundenga, Edson
Macuácua afirmou que o objectivo
do Governo não é de acabar com a
exploração mineira, mas de garantir
que a exploração artesanal de recursos
minerais seja feita de forma legal, organizada e sustentável.
Por isso, de acordo com o Secretário
de Estado de Manica, ao desencadearse o recenseamento dos operadores
artesanais, o Governo pretende organizar da melhor maneira possível a
exploração dos recursos minerais no
país, de modo a promover um desenvolvimento sustentável.
“Pretende igualmente assegurar
que os concidadãos que operam e
fazem a exploração dos recursos minerais de forma artesanal, primeiro, es-

Max Tonela, que falava semana
passada, na cidade de Chimoio, no
quadro da visita de trabalho que efectuou à província de Manica, disse que a
reposição será feita de forma gradual e
segue a um trabalho de levantamento
feito no terreno.

O titular do pelouro dos Recursos
Minerais e Energia fez saber que as linhas
quepermitemaligaçãodacorrenteeléctrica entre os três distritos ficaram muito
destruídas, por conta da acção dos insurgentes. "É que os terroristas destruíram
muitasinfra-estruturaspúblicas,eénessa

basequeestamosadesenvolverumplanopararestabelecerasituaçãoànormalidade", disse Tonela, tendo anotado que
"emrelaçãoàsinfra-estruturasdeenergia
eléctrica temos um levantamento das
linhas de Macomia a Awasse; Awasse a
Mueda, Awasse a Mocímboa da Praia, e
estamos a trabalhar para que de forma
gradual,nospróximos45dias,possamos
assegurar esses serviços à população".
Por outro lado, o ministro Tonela
explicou que, em relação às empresas
concessionárias que exploram hidrocarbonetos em Cabo Delgado, há
acções em curso com vista ao retorno
de actividades.
"Em relação à área quatro, o progresso da plataforma continua, deverá
prosseguir de acordo com o programa
desenhado; com a área um, que tem a
Total como líder, vamos retomar as
discussões para decidir os termos para
o reinício das obras de construção. Vai
levar algum tempo, entretanto, com
satisfação notamos que a Total está
também a participar na assistência às
comunidades locais", salientou.
Numa outra abordagem, Max
Tonela anunciou que o país prevê um
aumento considerável da produção
de ouro, com a entrada em funcionamento, este ano, de mais duas uni-

Macuácua defende exploração
sustentável de recursos

Edson Macuácua, Secretário de Estado de Manica

tejam organizados e enquadrados em
associações ou cooperativas para que

explorem este recurso de forma legal e
desenvolvam uma actividade lícita, re-

speitando as normas ambientais, e, segundo, garantir que todas as associações cumpram com a suas obrigações
tributárias, nomeadamente declarem
o rendimento e paguem os impostos”,
sublinhou Edson Macuácua.
Acrescentou que "quando exploramos os recursos minerais de forma
organizada, através de associações e
ou cooperativas, evitamos que apareçam pessoas que nos possam enganar para entrar em redes clandestinas
ilegais de venda de recursos minerais,
que às vezes até alimentam guerras,
alimentam sangue”.
Para Edson Macuácua, "nós queremos uma venda limpa e legal que alimenta a comunidade, o Estado e que
promova um desenvolvimento sustentável", aliás, explicou que o Governo em Manica está a iniciar com
este recenseamento para saber na
província, em cada distrito, em cada
posto administrativo, em cada localidade e em cada povoação quem são
os concidadãos que estão a praticar
a exploração dos recursos minerais,
esperando que contribuam para a

dades de extracção e processamento,
nas províncias de Manica e Zambézia.
O dirigente disse que o Governo
pretende tornar os recursos minerais
num dos principais contribuintes para
a industrialização e desenvolvimento
económico do país.
Outrossim, o ministro lamenta a existência de contrabando no sector de
mineração e diz que medidas já estão
em curso de modo a travar este fenómeno.
"E o Governo tem trabalhado na
perspectiva de trazer para o sector
formal muita actividade com este
fenómeno de contrabando, e uma
das medidas que o Governo tomou
foi a criação da unidade de gestão
do processo de Kimberly, que está
em operação desde o ano passado
(2020), e tem vindo a introduzir medidas do ponto de vista regulatório
para a remoção de barreiras, bem
como melhorar o rastreio dos minerais preciosos e pedras preciosas",
enfatizou o titular do MIREME.
Ernesto Max Tonela anunciou que
nos próximos 45 dias estará reposta a
energia eléctrica nalguns distritos alvos
dos ataques protagonizados pelos terroristas, na província setentrional de
Cabo Delgado.

receita do Estado e que a própria actividade seja integrada na economia
do Estado.
Na ocasião, o governante recordou
aos presentes que o Estado quer e espera que todos os cidadãos a nível das
comunidades, assim que descobrirem
nas zonas e rios que há ouro, se organizem e criem associações e o Estado,
por seu turno, vai legalizar e reconhecer a associação, garantindo assim que
a actividade seja desenvolvida nos termos da lei e contribua no desenvolvimento nacional, através dos impostos.
O Secretário de Estado em Manica
lançou ainda um apelo aos operadores artesanais para não alimentarem os
mercados ilegais e informais, porque
sem se aperceber podem cair em redes que alimentam o crime, a violência
e o terrorismo.
"Temos que vender o ouro em mercados e feiras reconhecidas e oficiais,
temos que declarar os nossos rendimentos, para que a exploração seja
sempre legal e reconhecida, protegida
e promovida pelo Governo", vincou.
Refira-se que há mais de dois anos
que o sector vinha reflectindo sobre
a problemática da mineração artesanal, com o desafio de compreender
melhor o subsector visando desenhar
políticas e formas de actuação que
contribuam para a sua formalização,
melhor exploração e contributo para a
economia, incluindo a nível local.

Dez das chitas são provenientes
da África do Sul e uma do Malawi.
Aqueles animais foram oferecidos a
Moçambique por parques e reservas
daqueles países da África Austral.
A translocação da chita é um importante contributo para a conservação
da natureza, uma vez que no Complexo de Marromeu esta espécie estava extinta há mais de 30 anos.
Financiada pela Fundação da Família Cabela (Cabela Family Foundation)
dos Estados Unidos da América (EUA),
a operação de translocação das chitas
constitui a maior realizada a nível internacional e envolveu 5 aviões e dezenas de profissionais de Moçambique,
África do Sul e Malawi.
Espera-se que dentro de 10 a 15
anos a população de chitas no Complexo de Marromeu seja de mais de
100 indivíduos, podendo vir a ser uma
das maiores concentrações em África.
As chitas enfrentam o risco de extinção devido às mudanças climáticas,
caça ilegal e destruição do habitat,
baixa taxa de natalidade como resultado de limitada variabilidade
genética provocada por eventos
anteriores próximos da extinção. Com
menos descendentes, a população não
pode crescer nem se adaptar às mudanças no meio ambiente, pelo que se
torna ainda mais crítica a sua protecção.
A chita (Acinonyx jubatus de nome
científico) é o mamífero terrestre mais
rápido do Mundo em curtas distâncias. Pode atingir entre 80 e 130 km/h
em corrida. Uma chita adulta pesa entre 21 e 72kg e pode atingir um comprimento de 1,1 a 1,5m (adulto, cabeça
e corpo) e uma altura de 67 a 94cm
(adulto, até ao ombro).
Distingue-se pelo corpo esguio e pela
linha negra em forma de lágrima, do
canto de cada olho até à boca. O macho
é maior do que a fêmea. Contrariamente
à maioria dos felinos, tem garras expostas, fundamentais para a corrida em
velocidade. É geralmente solitária, mas é
frequente formarem-se pequenos grupos de machos irmãos que muitas vezes
se mantêm juntos para a vida.
A chita procura abrigo junto da vegetação rasteira mais densa. Caça por
perseguição em corrida e marca o seu
território com urina.
A fêmea é poliéstrica, está receptiva
em intervalos curtos de tempo, várias
vezes por ano. Por ninhada, nascem
em média 4 crias que são amamentadas durante cerca de 4 meses.
Apesar dos cuidados da progenitora, a taxa de mortalidade das crias
até aos 3 meses é muito elevada na
natureza. Estima-se que tenha desaparecido em 76% da sua área de distribuição original.
A caça ilegal, a perseguição, a perda
do habitat e a redução de presas naturais são as suas principais ameaças.
A chita está incluída no Apêndice I da
Convenção Internacional sobre o Comércio de Espécies de Fauna e Flora
Ameaçadas de Extinção (CITES), o que
significa que em Moçambique, e ao
abrigo da Lei de Protecção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade
Biológica (Lei 5/2017 de 11 de Maio),

Que estavam extintas há 30 anos

Chitas translocadas
no Complexo de Marromeu
Conhecidas como ícones da vida selvagem em África, as chitas, que já tinham desaparecido do mapa, estão
de volta. O Complexo de Marromeu junto à Reserva Nacional do Marromeu, em Sofala, mais precisamente no
Delta do rio Zambeze, realizou com sucesso uma operação de translocação de onze chitas, com o apoio da Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC).
Moçambique.
A Coutada Oficial é uma área de
conservação de uso sustentável, de
domínio público do Estado colocada
sob gestão privada, delimitada, destinada a actividades cinegéticas (caça)
e à protecção das espécies e ecos-

sistemas, na qual o direito de caçar só
é reconhecido por via do contrato de
concessão celebrado entre o Estado
(através da Administração Nacional
das Áreas de Conservação – ANAC)
e o operador e mediante quotas,
aprovadas anualmente.
A ANAC é uma entidade do Governo que foi criada com o objetivo
de administrar os Parques e Reservas,
Coutadas Oficiais, Fazendas do Bravio
e demais Áreas de Conservação legalmente criadas e colocadas sob sua
administração.
As Áreas de Conservação em
Moçambique ocupam pouco mais de
18 milhões de hectares, que correspondemacercade25porcentodoterritório
nacional, e são formadas por 7 parques
e 7 reservas nacionais, uma área de protecção ambiental, cerca de 50 fazendas
do bravio e cerca de 40 coutadas oficiais,
entre comunitárias e privadas.

MISAU avalia positivamente
processo de vacinação
Em avaliação preliminar do plano nacional de vacinação em massa contra a COVID-19, que terminou a 18 de Agosto corrente, o Ministério da
Saúde (MISAU) atribui nota positiva ao processo, que envolveu pouco
mais de um milhão de moçambicanos.
CARLOS NGOVE
Email: cngove4@gmail.com

a sua caça, posse ou comércio não autorizados de qualquer das suas partes
é ilegal e punível por Lei com prisão
que pode ir até aos 16 anos.
Não sendo relativamente territoriais, as chitas terão o papel de manter o
equilíbrio necessário dos rácios ideais
de herbívoros de sua preferência em
todo a coutada e até mesmo no Complexo de Marromeu, em suporte dos
territoriais leões e em benefício dos
necrófagos abutre e hiena.
De referir que em 2018, a Fundação
da Família Cabela financiou a translocação para a Coutada 11 de 24 leões.
Aquela reintrodução terá contribuído
para o aumento da população de
leões na Coutada 11, agora estimada
em 70 animais.
O Complexo de Marromeu é um
conjunto de áreas de conservação declarado sítio Ramsar, ou seja, uma terra
húmida de importância internacional, localizado no distrito do mesmo
nome. Foi registado pela Convenção
RAMSAR em 2004. Cobrindo uma
área de 6880km², na margem sul do
delta do Zambeze, o complexo é formado pelas Coutadas Oficiais 10, 11,
12 e 14, e pela Reserva Nacional de
Marromeu, e está localizado na província de Sofala. É limitado a sul pela escarpa de Cheringoma.
Omeioambienteémuitovariado,incluindo savanas, pântanos, florestas de
miombo e mangais, proporcionando

habitats para um grande número de
espécies, incluindo espécies protegidas.
A Coutada Oficial número 11, no
Complexo de Marromeu, é uma área
de cerca de 192.000 hectares. A área
possui uma mistura de habitat desde
floresta de miombo, savana, planícies
de inundação (os famosos tandos
de Marromeu, que se estendem por
30km, sem uma árvore, sendo planície
apenas e finalmente pântanos).
É possível contemplar na Coutada
11 os“BIG 4”, nomeadamente Elefante,
Leão, Leopardo e Búfalo. A área possui
aproximadamente 250 espécies de
pássaros e cerca de trinta espécies diferentes de mamíferos, em constante
crescimento, estimando-se que a área
possua um efectivo total acima dos
30.000 animais.
A Coutada Oficial número 11 recebeu em 27 anos cerca de 1.500 turistas.
ACoutada11tem50trabalhadorespermanentes, 44% dos quais dedicados à
proteccão, e 100 sazonais. A população
humana nela residente é estimada em
2.000pessoas,quetêmbeneficiadodos
20% das receitas da actividade turística,
num valor médio anual de cerca de 2.5
milhões de meticais.
Os residentes da Coutada 11 beneficiam-se também do acesso à carne de
caça obtida da actividade cinegética
e da extracção controlada de espécies em abundância, conforme estabelecido na legislação sobre caça em

Falando em conferência de imprensa realizada em Maputo, o director
nacional adjunto de Planificação, Implementação e Coordenação de Vacinação em Moçambique, Ivan Manhiça, explicou que este resultado surge
devido ao trabalho árduo levado a
cabo pelo MISAU, em coordenação
com o Governo, de modo a imunizar o
número inicialmente previsto.
Faltando dois dias do término do
processo de administração massiva
da vacina, o representante do MISAU

disse que todos os cidadãos que se dirigiram aos postos tomaram a primeira
dose, devendo aguardar pela segunda, que deverão receber esta semana.
Com efeito, a 25 de Agosto corrente
arranca o processo de administração
da segunda dose e todos os cidadãos
que apanharam a primeira são chamados a vacinar.
Refira-se que o processo, além das
unidades sanitárias, decorre fora e em
locais previamente indicados pelas autoridades do sector.

Para a concretização do plano traçado e garantir o monitoramento do
processo, o MISAU mobilizou cerca de
6 mil pessoas, entre profissionais de
saúde e voluntários, distribuídos em
739 equipas por todo o país, e a campanha foi planificada em províncias,
sendo as vacinas administradas aVerocell, Astrazeneca e Johnson e Johnson.
Esclarecendo sobre a suposta venda de cartões, a chefe de vacinação
alargada no país, Isabel Menetiane,
disse que já está em curso um processo de investigação para que os
envolvidos sejam levados à barra da
justiça, frisando que não há motivo de
alarme porque a situação está controlada e a brigada que foi confiada para
o efeito vai trazer os resultados em
tempo oportuno, aproveitando a ocasião para exortar à impressa para que
continue a colaborar na divulgação
do processo de modo a permitir uma
maior abrangência dos grupos alvos.
Para melhor organização e controlo
do processo, o MISAU vai reforçar o
efectivo no terreno de modo a garantir
o cumprimento do plano de vacinação massiva, cuja segunda dose inicia
esta semana.
Refira-se que a vacinação em massa
está inserida no pacote das 11 milhões
de doses adquiridas pelo Governo
moçambicano, no mês de Julho, e que
prevê imunizar acima de um milhão
de indivíduos.
As campanhas de vacinação tiveram
início, pela primeira vez no país, a 08 de
Março do ano em curso, administrada
por injecção intramuscular aos profissionais de saúde, em todos os hospitais
centrais, provinciais, gerais, distritais, assim como por brigadas móveis.
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ANÁLISE

CULTURA
A MAIORIA DOS ADVOGADOS MOÇAMBICANOS RECORREM
A TRUQUES E ESQUEMAS PARA SAFAR OS SEUS CLIENTES

GUSTAVO MAVIE
E-mail: gustavomavie@gmail.com
"Os problemas estão nas ruas,
não na Constituição", José Joaquim
Gomes Canotilho, constitucionalista português.
A iminência do julgamento do
caso das ''Dívidas Ocultas’’ está a
voltar a expor que a maioria dos
advogados moçambicanos são
tão ineptos que para sararem os
seus clientes das condenações,
recorrem às esquemas e truques
para evitar que os seus clientes
fiquem na cadeia mesmo que a
todas as luzes sejam considerados
culpados dos crimes de que estejam a ser julgados.
Já travei conversas com muitos
Doutores Juízes que se gabam de
ser sábios mas que só não sabem
que nada sabem porque assim são
os ignorantes – confundem sempre
a árvore com uma floresta ou uma
lagoa com um oceano. Infelizmente
não são os únicos que fazem parte
de uma classe que não deviam ser
sequer qualificados para pegar a
pasta dos verdadeiros advogados.
São dos tais que não dariam para
ser porteiros dum bom escritório
de advogados. Muitos concluíram
o curso sem terem lido uma única
página de grandes mestres em
Direito, como o conceituado constitucionalista português José Joaquim Gomes Canotilho que cito no
começo deste meu artigo e que li
quando fiz a cadeira sobre Constituição mas que já havia perdido o livro que tinha. Um dia fiquei chocado
quando pedi o Canotilho ou se podia indicar-me onde podia encontrar a um dos tais Doutores Juízes
recém-graduado pala Politécnica.
A resposta dele foi que ‘’nunca vi
esse gajo e não sei também onde o
pode encontrar!’’.
Percebi que tinha feito o curso
sem ter lido o conceituado Mestre
em Direito Constitucional. Como
ele, há magotes neste País. São dos
tais que o Presidente Chissano diz
que passaram sem terem CONHECIMENTO do que se dizem Doutores
ou Engenheiros. E não é por culpa
só dos professores – é que não têm
o gosto pela leitura. Passaram cabalando ou copiando.
Curiosamente o tal Doutor Juiz
que pensa que eu estava procurando Canotilho em pessoa, é Decano
da Cadeira de Direito onde dá aulas.
Alguns dos seus estudantes dizem
que as suas aulas são sessões de anedotas e que só não o denunciam
porque ele não chumba ninguém.

Canotilho diz que mais do que
evocar a Constituição, o que mais
conta é avaliar cada problema e
julgá-lo em função da sua complexidade ou perigosidade que os
seus mentores representam para
o público ou para o país. É por isso
que se diz que a lei deve ser flexível.
Uma das questões que está mal
concebida e que é como querer ir à
lua sem ter os fogões, é colocar prazos tão curtos de prisão preventiva,
quando se sabe que não temos juízes em quantidade para garantir que
não se passe desse prazo antes de
se fazer o julgamento. É o mesmo
que dizer que o prazo para ser atendido num hospital moçambicano
é de uma semana quando se sabe
que há muito poucos médicos que
não é possível que atendam cada
um e todos os mais de 30 milhões
de moçambicanos.
É por isso que discordo com a falácia de que as pessoas não podem
se automedicar, quando não há
capacidade de atender a todos os
doentes. É por se saber que existe
essa limitação que alguém teve o
cuidado de escrever o livro Onde
Não Há Médico. É para que quem
esteja doente e não possa ter um
médico saiba como se automedicar.
Um dos truques a que os Doutores Juízes de meia tigela quase
sempre recorrem é forçarem que
os seus clientes sejam julgados
em liberdade, porque sabe que
mesmo que sejam condenados,
irão sempre recorrer como uma
das formas de evitar que tais seus
clientes sejam atirados à cadeia. É o
que já estão tentando que se faça
agora para os réus que começarão
a ser julgados na próxima segunda-feira, dia 23.
Eles recorrem aos recursos
porque sabem de antemão que
nos tribunais de recurso estão
cheios de outros processos que
faz com que os poucos juízes que
nelas existem não estejam em
condições de julgar todos eles
antes, o que faz com que passem
vários anos com os seus constituintes fora das cadeias gozando
duma liberdade que não merecem
porque são de facto culpados.
Os recursos que vão metendo
são uma forma de ganhar o tempo
e uma aplicação prática do esquema de Saloio de que o tempo pode
ser o melhor juiz, dado que com o
passar do tempo, pode acontecer
algo que possa jogar a favor dos
seus condenados.
Há condenados que acabaram
morrendo ao longo dos vários anos
que estiveram à espera de verem
os seus recursos serem tramitados sem que tenham chegado a
ser encarcerados. É tempo de se
rever essa prerrogativa que limita o

tempo de prisão preventiva e darse mais tempo para os casos mais
complexos que exigem que se faça
investigação que exige muito tempo com os suspeitos já detidos para
evitar que desfaçam provas materiais ou fujam.
De contrário, continuaremos a
ter pessoas que são um grande
perigo ao público ou lesa-pátrias
em liberdade quando o seu lugar
é na cadeia. Infelizmente há entre
nós advogados que fazem tudo
para que os seus clientes não sejam condenados mesmo sabendo
que cometeram os crimes de que
são acusados. Isto é contra o que
é preconizado pelos melhores advogados, como o grande Mestre
brasileiro Rui Barbosa.
Barbosa diz que no caso de um
cliente ter confessado ao seu advogado ter cometido o delito do qual
está sendo acusado, não deve pedir a absolvição do réu, mas tão-somente deve judiciar pela aplicação
da lei ao caso, buscando agregar
as atenuantes e desqualificadoras
do delito, ou a legítima defesa ou
o Estado de Necessidade, sejam de
terceiros ou mesmo putativas. Infelizmente não é o que fazem os nossos Doutores Juízes. Agora até há
os que alegam que o julgamento
que começa na próxima segundafeira é político! Mas que lábia meu
Deus.

DOENÇA MÁGICA-KUTSAMIWA (6)
(Episódio da Otília Nghilitshi)
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VAKITHY NYAMBUWE
Não queria ver-me casada, mas
sim na situação idêntica a da filha
da tia, que perdeu o casamento.
Nessa altura, era época da fome
denominada “nwamaphake”. Na
machamba tudo estava seco, por
causa da intensidade de calor do
Verão, sem chuva. Então, cada
família pegava na galinha, ora no
cabrito e levava à cantina, cuja
avaliação a nível de preçário era
ao critério do cantineiro. A mamã
mandava-me e acontecia que
a galinha nunca ultrapassava a
equivalência de um cartucho, a
phake, de 1kg de farinha.
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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)

A minha prima, nessas vezes,
empurrada pela fome foi travada
pela parede da cantina. Sem demora, ao entrar, o branco deu um
brinde de boas-vindas. Mandou-a
abrir as mãos e pela concha pôs
o açúcar. Em seguida, enquanto
adocicava a boca, o cantineiro
pela vista controlava a mulher e
viu que estava entretida nas suas
ocupações de lar, então foi o momento de comprovar que herdou
os valores culturais locais para
o uso dos seus interesses oportunistas. Depois tomou o acto
sem o mínimo de futuro: Punhase a abusar os seios e dando
pancadinhas às nádegas, sinais
que expressam o desejo.
Nessa acção, ela não tinha
como se defender devido ao que
continha nas mãos. E no decorrer do tempo, o que aconteceu?
Pisou na casca da banana e na
perca do equilíbrio caiu nas mãos
do branco da vila. E ao levantarse, ela recolheu aos braços dele, a
phake de milho moído. Entretanto, o mais triste nesta façanha
residia no facto da suposta troca
de não atenuar a fome, em contrapartida atiçava a própria fome.
E o fruto da relação, ao nono mês,
foi coroado por uma menina diferente das outras crianças da sociedade local. Foi dada a alcunha de
Ndlalani (Fominha). Foi assim que
ela “ordenou” o seu namorado
a desviar o rumo do lobolo, que
era para si, em benefício da outra
moça que acolheu-o emocionada
de tanta surpresa agradável.

E voltando a mim mesma, digo
sinceramente! Graças ao coração
do meu marido que, sem cessar,
sempre descontava estes constrangimentos. Claro! A situação
infligia-o, mas nunca pôs em
causa a paixão que se manifestou
em nós, no primeiro instantâneo
"mútu'olhar" e, nessa óptica, eu
incumbo que foi o alicerce do
nosso amor. Inclusive os meus
sogros, digo que estão de pratos
limpos, não tenho que me queixar sobre eles.
Depois de passar alguns anos, a
família concluiu que eu era estéril,
então, num belo dia, de boa vontade os meus sogros foram à casa
dos meus pais e reuniram com
eles para que em conjunto pudessem estudar as viabilidades de ultrapassar o motivo que fazia com
que eu não tivesse filhos, mas eu
tinha que tê-los.
Dias depois recebemos um
anjo feito minha "mãe", portanto,
mulher do meu irmão mais velho,
enviado pelos meus pais direccionado aos compadres a meu pedido para que eu fosse à casa deles.
E, a mando dos sogros fui. Tendo
comparecido reunimos quatro
pessoas eu, a avó, a tia e a mamã.
E a voz produzida pela avó era das
marés baixas, num dia sem guerra
marítima, feita pelas ondas gigantes. As pequenas ondas em ligeiro
movimento transportavam até
a mim, as palavras dela eram tão
suaves, doces, meigas e tão gentis. Esclareceu-me:
"Minha filha! A partir de hoje ficas a saber que a mulher estéril é
aquela cuja sorte nunca deu seu
brilho no sentido de atrair o lobolo
bater à porta da sua família, em
casa dela. Mas no teu caso não.
Está ali! O curral de bois que recebemos da família Nwamba, por você.
Nasceste só? Na qualidade de
moça nesta família Nghilitshi? Se
queres que o teu nome não morra,
aceite e siga as regras que te vamos passar. Elas farão a remoção
do fardo de azar que albergas. Se
sofres de ciúmes, imediatamente
de cabaço da água em mão terás
que ir às corridas na campa da
Sarai, na busca do mais ínfimo pó
da cinza dos restos mortais do coração dela da parte positiva. A da
parte negativa não toque. E terás
que adicionar ao líquido inodoro
com esse feito poeira esmagada
pelo tempo e depois tomar. O efeito, tu sentirás Sarai do teu Abrão
que é teu marido e, provavelmente,
a tua palhota vai abandonar a viagem rumo à extinção, a qual até
neste momento está na candidatura para o efeito".
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João Feijó, Doutor em Estudos Africanos pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa em
2014. Áreas actuais de investigação: pobreza, desigualdades e conflitos.
Mestre em Relações Interculturais pela Universidade
Aberta (2006), Licenciado em Sociologia doTrabalho e
das Organizações pela Universidade do Minho (1998).
Esperávamos muito deste quadro, que actualmente
está a revelar-se terrorista intelectual. Quando os ataques
começaram em Mocímboa da Praia, Feijó não nos dizia
que conhecia os autores. Foi necessário uma actuação
pujante das forças conjuntas para virar profeta e iluminado para nos dizer quem eram os atacantes, de onde é
que vinham e quais eram as suas motivações, a ponto de
ter capacidade extraordinária de propor diálogo com indivíduos que, até prova em contrário, nunca quiseram dialogar e as suas acções caracterizam-se por decapitações e
destruição de infra-estruturas, ou seja, são indivíduos que
contestam a pobreza que estão a criar.
Tal como disse o juiz Paulino, aquando do julgamento do“caso Cardoso”, o caju quando amadurece
cai, e, para o caso subjacente, não só a máscara do
tal de Feijó caiu, como também vai levar um potente
xibakela para, ao invés de tentar implantar o terrorismo
intelectual, ir se filiar de vez àqueles que tem estado a
servir de forma discreta.

BONS EXEMPLOS
Otemadaactualidade,emMoçambique, e em boa parte dos meandros
judiciais do mundo, é, estamos em
crer, o início, hoje, do julgamento do
badalado“casodasdívidasocultas”que
empurraram o país para a bancarrota.
O mote da nossa observação é o
nível de organização, abertura e criação de condições para que tudo esteja a postos para a transparência na
condução deste complexo processo,
que vai marcar a história de Moçambique, para sempre.
O julgamento será transmitido em
directo pelos principais canais televisivos nacionais, e por algumas rádios;
a imprensa escrita também estará
em peso e, para além dos jornalistas,
que certamente farão chegar as nuaces do julgamento àqueles que não
poderão acompanhá-lo no momendo “M”, o Tribunal Supremo, com a

observância das medidas de prevenção da propagação da pandemia da
COVID-19, abriu espaço para que o
público, querendo, e mediante observância de todo o protocolo, tanto
sanitário assim como de segurança,
possa acompanhar a“corpo inteiro”o
mediático julgamento.
Por esta razão, pelo nível de abertura, organização e pragmatismo do
Tribunal Supremo da República de
Moçambique, sabiamente dirigido
pelo Juiz Adelino Muchanga, na sua
qualidade de presidente, sob observância das medidas de prevenção
contra a COVID-19, estendemos o
nosso abraço virtual aoTS e elegemolo como bom exemplo a seguir na organização de julgamentos em Estado
de Direito, e instamos os Tribunais de
outros níveis a seguir este bom exemplo do“mais velho”.Ave SUPREMO!
Publicidade

