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Rapto na África do Sul

Nas Barbas
de Seguranças

Morte 
Mariano Nhongo

Moçambique
Chora Samora

Divide Família

- Em menos de uma semana, dois moçambicanos foram 
raptados, um dos quais na vizinha África do Sul
- Bakhir Ayob, genro de um dos magnatas do país, entre os 
suspeitos no cometimento do crime 
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DESTAQUE

de alguns dos principais membros da 
Junta Militar, o que dava a esperança 
de uma solução pacífica. 

No entanto, estes apelos não ti-
veram acolhimento por parte de 
Nhongo, que insistia em prevalecer 
com a via de ameaças e ataques milita-
res, situação que, em grande entrevista 
a este semanário (PÚBLICO, nr. 558, de 
02 de Agosto de 2021), levaria o analis-
ta político Salomão Moyana a dizer 
que o Estado não pode continuar a 
acarinhar bandidos e que o Chefe de 
Estado não pode apelar, todos os dias, 
a Mariano Nhongo para se entregar e 

de um Mariano Nhongo.
Foi assim que, no contexto da 

cerimónia de encerramento do Déci-
mo Oitavo Curso das Forças Especiais 
e de Reserva da PRM, o Presidente 
Nyusi, na qualidade de Comandante-
Chefe das Forças de Defesa e Segu-
rança, referiu que já não queria saber 
mais de Mariano Nhongo e do grupo 
que este dirigia.

Era quinta-feira, 07 de Outubro cor-
rente, quando o Presidente Nyusi se 
pronunciou neste sentido. Quatro dias 
depois, a 11 do mês em curso, Mariano 
Nhongo era abatido, numa embosca-
da de troca de tiros com as forças gov-
ernamentais. 

Refira-se que a Junta Militar é um 
grupo de “bandidos” que foi tolerado 
na véspera das eleições gerais de 2019. 

O surgimento de Mariano Nhongo 
não tinha razão de ser, pois aquilo que 
ele apresentava como carta reivindica-
tiva não competia ao Governo resolver. 

Aliás, Nhongo dizia que a causa do 

seu descontentamento era Ossufo 
Momade, o líder da Renamo, mas ele 
nunca atacou Ossufo Momade, nem 
a família deste. Ataca o país, principal-
mente os empreendimentos públicos 
e privados, incluindo civis que viaja-
vam de machimbombo. 

O Instituto para a Democracia Mul-
tipartidária (IMD) diz que “as acções da 
Junta Militar, que limitaram os bene-
fícios da paz para as comunidades 
directa ou indirectamente afectadas, 
por via de ameaças e ataques militares 
contra alvos civis, causando mortes, 
limitando a livre circulação de pessoas 
e bens, destruindo património público 
e privado, para além de outros tipos de 
crimes, tornaram o líder do movimento 
mais vulnerável ao fim trágico que teve”.

Para o IMD, a morte de Mariano 
Nhongo fragiliza ainda mais a Junta 
Militar e abre caminhos para a estabi-
lidade na zona Centro do país, sendo, 
no entanto, fundamental que o Gov-
erno continue a mobilizar os demais 
membros da Junta Militar a aban-
donarem a violência e integrarem o 
processo de DDR.

Contudo, apesar da morte de 
Nhongo representar um passo impor-
tante para a segurança na região Cen-
tro do país, o IMD chama a atenção 
para o cumprimento rigoroso do pro-
cesso de DDR, de modo a mobilizar os 
receosos a fazerem parte do processo.

Mais ainda, aquela organização da 
Sociedade Civil considera haver ne-
cessidade de reforço das acções de 
intervenção social orientadas para a 
redução dos factores de vulnerabi-
lidade, sobretudo nas zonas mais af-
ectadas pelo conflito militar, para que 
se evite que grupos como a Junta Mili-
tar possam mobilizar bases de apoio.

O IMD defende o recurso de me-
canismos democráticos para a res-
olução de qualquer que seja a reivin-
dicação, sendo para isso fundamental 
o reforço das capacidades das institu-
ições, de modo a que todos tenham 
confiança em relação à sua actuação.

Por seu turno, o enviado pessoal do 
Secretário-geral das Nações Unidas 
para Moçambique, Mirko Manzoni, 
classificou como "lamentável" a morte 
de Mariano Nhongo, mas reconheceu 
terem sido "infrutíferas" todas as tenta-
tivas de diálogo.

"Embora este seja um fim lamen-
tável para a situação, reconhecemos 
os consideráveis esforços do Governo 
no sentido de recorrer a meios pací-
ficos para devolver a estabilidade à 
zona Centro de Moçambique", lê-se 
no seu comunicado, emitido pouco 
depois do embate que terminou com 
a morte de Nhongo.  

Para Joaquim Chissano, o diálogo 
para resolver as diferenças políticas 
deve ser sempre uma prioridade em 
qualquer situação, mas quando o alvo 
dos ataques é o povo o Estado é ob-
rigado a agir.

“Nunca desejei a morte de nin-
guém, mas o povo tem de ser defen-
dido. E quando se defende [o povo] 
pode surgir um choque com o inimi-
go”, declarou o antigo Chefe de Estado 
moçambicano, acrescentando 

ser desmobilizado. “O Chefe de Estado 
tem que apelar, mas quando ver que 
este não está a colaborar tem poderes 
para accionar outros mecanismos 
de pressão e, se for necessário, pode 
ainda usar as forças governamentais 
para perseguir, neutralizar e aniquilar 
Mariano Nhongo”, palavras de Sa-
lomão Moyana, que defendia que não 
se podia passar a vida a gerir confusão 

Junta Militar “cortada” pela raiz 
O aniquilamento de Mariano 
Nhongo, um dissidente da Re-
namo que se destacou pela sua 
rebeldia sem causa, marca o fim 
eficaz duma máquina-de-guerra 
na região Centro do país, onde 
o grupo liderado por ele, além 
de sabotar empreendimentos 
públicos e privados, perseguia 
e atacava civis que viajavam de 
machimbombo.

- Com a morte de Mariano Nhongo, a hipótese do grupo que este liderava se desfazer é dada como certa, o que conse-
quentemente o levará a morte natural
- No funeral de Nhongo, parte dos familiares, com destaque para alguns filhos, pautaram pela ausência, por temer pos-
sível captura pelas autoridades policiais, dado o percurso criminoso do pai
- Amélia Marcelino, viúva de Nhongo, diz que o marido andava desesperado nas matas, sem sítio para dormir, comer e/
ou mesmo fazer banho 

morreu”. 
“Nessa altura fiquei chocada, ao ver 

morto o homem com quem tenho 

Fim eficaz da máquina-de-guerra no Centro do País

13 filhos. Eu estava a andar com ele, 
porque não tinha casa durante dois 
anos", conta Amélia Marcelino, que 
alude que a família ficou sem casa des-
de que as FDS incendiaram a casa de 
Nhongo, em Chirassicua, e detiveram 
os seus cinco filhos, em 2019.

OPORTUNIDADES 
DISPERDIÇADAS

Recorde-se que, antes de se chegar 
a este fim trágico, havia mais de dois 
anos, as entidades do Governo, na 
pessoa do Presidente da República, 
Filipe Nyusi, e vários outros actores da 
sociedade, entre organizações civis, 
religiosas, e até missões diplomáticas, 
procuravam aproximar-se a Mariano 
Nhongo e encorajá-lo a fazer parte do 
processo de DDR, na sequência dos 
progressos registados e da deserção 

MIGUEL MUNGUAMBE                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Pouco dado ao diálogo, a Mariano 
Nhongo, líder da Junta Militar, nada 
mais restava senão a sua perseguição, 
neutralização e aniquilação pelas for-
ças governamentais, depois de tantas 
oportunidades por ele desperdiçadas 
para dialogar.

Aliás, pouco depois do Nhongo ser 
abatido, o Comandante-Geral da Polícia 
da República de Moçambique (PRM), 
Bernardino Rafael, destacou que as For-
ças de Defesa e Segurança (FDS) tudo 
fizeram para que Nhongo saísse das 
matas com vida, mas houve resistência. 

Rafael acrescentou que “as Forças de 
Defesa e Segurança fizeram de tudo 
para que Nhongo respondesse pelos 
seus actos, mas infelizmente não deu 
para chegar a este extremo”. 

A morte de Nhongo é, na verdade, 
um fim que resultou da sua rebeldia sem 
causas justas e pouca clareza quanto aos 
seus verdadeiros objectivos políticos. Em 
vida, Nhongo fornecia resistência em 
integrar-se ao processo de Desarma-
mento, Desmobilização e Reintegração 
(DDR); não dava valor às tréguas militares 
e mostrava-se pouco aberto ao diálogo, 
para além de que este constituía grande 
ameaça à segurança das pessoas e bens 
na região Centro do país.

REVELAÇÕES DA VIÚVA NO 
FUNERAL

O funeral do líder da Junta Militar 
da Renamo, morto em combate pelas 
forças governamentais, foi realizado 
última sexta-feira, em Chirassicua, 
distrito de Nhamatanda, em Sofala, 
na companhia de alguns familiares, 
vizinhos e amigos, todos em número 
reduzido.

Aliás, consta ainda que parte dos 
familiares, com destaque para alguns 
filhos, não puderam estar no funeral, 
por medo de serem capturados, dado 
o percurso criminoso do pai. 

No enterro, a viúva, Amélia Mar-
celino, revelou que o falecido marido 
andava desesperado nas matas, fazia 
tempo, sem sítio para dormir, comer e/
ou fazer banho.

"Eu não tinha para onde ir e tinha 
que andar com ele, porque não podía-
mos ficar em casa. Estávamos a ser 
procurados, até que no dia 11 deste 
mês/Outubro saí a correr para Dondo 
quando ouvi tiros”, afirmou, para de-
pois acrescentar que foi para casa da 
sua irmã e não sabia do que tinha 
acontecido lá nas matas.

 Para se informar sobre o sucedido 
anota que recebeu uma chamada 
que dizia “vem ver o seu marido que 

Funeral de Mariano Nhongo

Joaquim Chissano

Mirko Manzone

André Madjibire
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Mariano Nhongo 
comprou sua própria morte

JRM, ora morto em combate, foi feito 
pelo Chefe de Estado, recentemente, 
durante as cerimónias centrais alusivas 
ao 4 de Outubro, Dia da Paz e Recon-
ciliação Nacional, a partir da criptica dos 
heróis moçambicanos.

Na ocasião, recorda o analista político, 
Filipe Nyusi disse que “faço outro apelo 
a Nhongo que não fique também à 
espera que algo sério lhe aconteça, 
seria maior desgraça para nós. Isso que 
aconteceu agora no dia 28, no Posto 
Administrativo de Inhaminga, lá em 
Cheringoma, não pode acontecer. Não 
pode correr de um lado para o outro até 
esquecer o casaco, tem que se entregar 
e depois nós vamos encaminhar-lhe 
para onde merece- ao DDR”, apelou o 
Presidente da República.

Para Joel Nhumaio, os moçambica-
nos estão cansados de guerras e este 
exercício do Presidente da República 
e Comandante-Chefe das FDS repre-
sentava o sentimento da maioria dos 
moçambicanos. 

Acrescentou que “todo o líder que 
entra numa guerra sem causa mor-
rerá feito selvagem, porque as suas 
acções criminosas tiraram aquilo que os 
moçambicanos têm e preservam, que 

porque a acontecer, a hipótese de se 
ter situações similares às de Nhongo é 
inevitável.

“Esta pretensão de que todos de-
veriam voltar à casa, nós já tivemos, 
há bastante tempo, mesmo com 
Mariano Nhongo em vida, e con-
tinuamos a dizer a mesma coisa até 

mente insistiam na necessidade da 
Renamo, sobretudo Ossufo Momade e 
Mariano Nhongo, sentar-se à mesa do 
diálogo e resolver os problemas inter-
nos do seu partido”.

Por isso, sublinha que “Mariano 
Nhongo comprou a sua própria morte”, 
entretanto, lamenta o facto de ter per-
dido uma oportunidade de ouro de 
se juntar aos moçambicanos na árdua 
tarefa de construir o país e promover, 
com seu saber, o progresso económico, 
político e social do país. 

Sem defender que a morte seja a 
solução dos males, sobretudo contra 
aqueles que desestabilizam e pro-
movem guerra no país, Nhumaio vê o 
fim inglório de Mariano Nhongo como 
revelador de que a guerra nunca pode 
ser usada como solução para resolver a 
discórdia de opiniões ou de ideias.

A propósito, o nosso entrevistado 
apelou aos outros homens que ainda 
insistem em ficar e viver mal nas ma-
tas para seguirem o mesmo caminho 
trilhado pelos seus superiores, no-
meadamente João Machava, Paulo 
Filipe Nguirande e André Matsangaíssa 
Júnior, para aderir ao DDR, e dessa 
forma seguir a sua vida normal nas suas 
comunidades.

Aliás, afirma que Nhongo sempre 
esteve sozinho. “Infelizmente, Mariano 
Nhongo não percebeu que foi se-
duzido e depois abandonado sem 
direcção”, frisou Nhumaio, apontando 
a dissidência de João Machava, Paulo 
Filipe Nguirande e André Matsangaíssa 
Júnior como sinónimo de ausência de 
uma agenda clara que lhes levaria a 
continuar a promover guerra na região 
Centro do país.

“Mas porque ele não era político não 
se apercebeu”, salientou o bisneto de 
Ngungunhana, que considera a morte 
de Mariano Nhongo, embora não de-
sejada, como tendo aberto espaço para 
a consolidação e efectivação da paz em 
solo pátrio.

Por estas razões, “devo enaltecer a 
visão e premissa do Presidente Nyusi de 
privilegiar o diálogo na resolução dos 
problemas que afectam o país, prin-
cipalmente pelo comando que tem 
dado às Forças de Defesa e Segurança”.

Nesta perspectiva, Joel Nhumaio 
convida os moçambicanos a cultivar 
a Paz a partir das mentes de cada um, 
famílias, comunidades, até chegar ao 
nível da Nação.

“Vamos ajudar o nosso Chefe de Es-
tado na busca de soluções para o bem-
estar de todos e direccionarmos as 
nossas armas para combater o inimigo 
comum da nossa soberania em Cabo 
Delgado, que é o terrorismo, e da Hu-
manidade que é a Covid-19”, concluiu o 
“Imperador de Gaza”.

hados para o processo de DDR. Nós 
como partido estamos abertos para 
receber qualquer uma das pessoas 
para que juntos possamos trabal-
har”, disse.

De acordo com a Renamo, há reg-
isto de pelo menos 60 militantes da 
Junta Militar que já aderiram ao DDR.

Joel Nhumaio, analista político

Como havia vaticinado Joel Nhu-
maio, analista político e quadro 
sénior da Frelimo, a 22 de Fever-
eiro passado, o líder da autoproc-
lamada Junta Militar da Renamo 
(JMR), Mariano Nhongo, morreu 
segunda-feira, em combate com 
as Forças de Defesa e Segurança, 
nas matas da serra de Gorongo-
sa, levando consigo uma guerra 
sem causa que infringia contra 
as populações da região Centro 
do país. Nhumaio afirma não ter 
dúvidas que as deserções, como 
do brigadeiro João Machava e do 
suposto chefe do Estado-Maior 
do grupo, Paulo Filipe Nguirande, 
incluindo André Matsangaíssa Jr., 
sobrinho de André Matsangaíssa, 
bem assim a adesão de outros 62 
membros da JMR ao processo de 
Desarmamento, Desmobilização 
e Reintegração (DDR), isolaram 
Mariano Nhongo e aceleraram, 
consequentemente, o seu colapso. 
Por isso, “Mariano Nhongo com-
prou a sua própria morte porque 
não foi capaz de ler os sinais de 
perigo e ignorou, aliás, deixou-se 
enganar por certas pessoas para 
não acatar os apelos que vinham 
de vários quadrantes da sociedade 
e do Mundo, principalmente dos 
líderes religiosos, dos parceiros de 
cooperação internacional, incluin-
do as Nações Unidas, e, sobretudo, 
do Presidente da República”, con-
sidera o analista político. 

Afirma Joel Nhumaio, analista político e membro sénior da Frelimo

na região Centro do país.
Acto contínuo, prosseguiu o analista 

político e presidente da Fundação Ngun-
gunhana, André Matsangaíssa Júnior 
viria a ser recebido em audiência pelo 
Presidente da República e Comandante-
Chefe das FDS, na qual Filipe Nyusi con-
siderou o acto um exemplo de que, em 
guerra, as vitórias não se conquistam 
apenas com o sacrifício de vidas.

“André Matsangaíssa Júnior contou 
que após “ouvir os convites do em-
baixador (Mirko Manzoni) e do Presi-
dente Filipe Nyusi, como pai, a pedir 
diálogo, preferi vir ao encontro (deles) 
para melhor diálogo, de modo a que 
não haja mais problemas na região 
Centro”, facto que foi várias e insistidas 
vezes piamente ignorado por Mariano 
Nhongo”, destacou Joel Nhumaio.

Aliás, esclarece que o Presidente da 
República apelou por variadas vezes 
e de forma insistente ao líder da JMR e 
seus seguidores para saírem das matas, 
voltar ao convívio social e fazer parte do 
caminho de construção e desenvolvim-
ento em que Moçambique se encontra, 
por via da adesão ao processo de DDR.

Meramente ilustrativo, Joel Nhumaio 
aponta que o último apelo ao líder da 

está aberto a receber os dissidentes 
que eram liderados por Mariano 
Nhongo, na Junta Militar. 

Magibire avança que são remotas 
as possibilidades de retaliação à morte 
de Nhongo, apelando para que todos 
os integrantes da Junta Militar aderem 
ao DDR e abandonem a vingança, 

é a paz, tranquilidade e a liberdade de 
circulação e de gerir a sua própria vida”.

O bisneto do Imperador de Gaza 
disse ainda que qualquer guerra sem 
causa, como esta de Mariano Nhongo, 
que impunha contra o povo por não 
concordar com o líder do seu partido, 
estará sempre condenada ao fracasso, 
porque o Estado vai usar de todos os 
meios ao seu dispor para defender e 
proteger seu povo.

“Mariano Nhongo morreu em com-
bate, depois de uma emboscada das 
Forças de Defesa e Segurança, nas ma-
tas da serra de Gorongosa, na posse de 
três armas do tipo AKM e 90 munições, 
tal como Jonas Savimbi morreu em 
Angola, por submeter o povo a uma 
guerra injusta”, referiu Joel Nhumaio.

Sustentando as suas palavras, o 
analista político referiu que, tal como 
em África, em Moçambique também 
já não há espaço para mais guerras.

“Por esse motivo, o Governo, na pes-
soa do Presidente Nyusi, sempre insistiu 
em convidar Mariano Nhongo ao diálo-
go, mesmo sabendo que o problema 
que originou o recurso às armadas era 
partidário e não do Estado”, assim como 
outras forças vivas da sociedade, “igual-

que todos aderem ao processo de 
DDR”, apontou, sublinhando que, 
“agora, isso cabe a eles perceberem 
que é preciso voltar. Nós temos as 
nossas representações, as nossas 
delegações políticas, é só ir e se apre-
sentar e a liderança será comunicada 
e serão bem recebidos e encamin-

- Além de acelerar o processo de DDR, a morte do líder da JMR abre espaço para a paz efectiva e desenvolvimento 
da região Centro do país

ANSELMO SENGO                                  
Email: sengoans@yahoo.co.br

Os primeiros sinais de que a JMR 
caminhava para o fim, de acordo com 
o bisneto do Imperador de Gaza, Ngun-
gunhana, vieram da captura pelas FDS 
e/ou auto-entrega de duas figuras que 
eram chave e proeminentes na estraté-
gia militar da Junta Militar da Renamo, 
nomeadamente João Machava, porta-
voz do grupo, e Paulo Filipe Nguirande, 
chefe do Estado-Maior.

Na altura, Joel Nhumaio negava 
que seria o fim, mas um passo qualita-
tivo para a materialização de uma das 
principais aspirações do povo moçam-
bicano - a paz efectiva, tendo em conta 
que o desmembramento deste gru-
po, de certo modo, deixou fragilizada 
a Junta Militar.

E acrescentava: “Estas duas figuras, 
ora desertoras, eram a espinha dorsal 
da Junta Militar da Renamo; tendo em 
conta as posições cimeiras e estratégi-
cas que ocupavam são vitais para qual-
quer organização sobreviver”.

A seguir a estas duas figuras-chave 
da JMR, segundo o nosso entrev-

istado, Mariano Nhongo viria a sofrer 
um outro duro golpe, quase que fatal, 
com a deserção de André Matsangaíssa 
Júnior, em Março passado, e rendição às 
FDS por defender que deve haver paz 

que houve sempre espaço para 
que Nhongo optasse pelo diálogo.

RENAMO DÁ OMBRO À JUNTA 
MILITAR

O Secretário-geral da Renamo, An-
dré Magibire, diz que o seu partido 

DESTAQUE
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O festival de raptos de moçambica-
nos, dentro e fora do país, aumenta 
o clima de desespero e de insegu-
rança, não só a nível das famílias 
afectadas, mas também no seio da 
classe empresarial e da sociedade 
em geral. Em menos de uma sema-
na, os casos de raptos já confirma-
dos pelas autoridades policiais são 
dois, com indicações de um destes 
ter ocorrido na vizinha África do Sul.  

Festival de raptos aumenta desespero
Dias pintados a cinzento 

eração Empresarial da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CE 
– CPLP).

Na posse do Jornal, frescas infor-
mações apontam que o sequestro 
de Jahyr Abdula, primogénito do 
empresário moçambicano, Salimo 
Abdula, ocorreu diante de seus segu-
ranças, que não conseguiram resistir 
aos raptores.

REPÚDIO DOS EMPRESÁRIOS

Unida numa só voz, a classe empre-
sarial, representada pela CTA, repudia 
os raptos, por as suas consequências 
não só afectarem as famílias das víti-
mas, mas toda a classe empresarial, in-
cluindo os moçambicanos no geral, na 
medida em que uma das vítimas é um 
cidadão que serve o povo no sector 
da saúde, um sector já fragilizado pela 
falta de pessoal médico, para cobrir a 
demanda nacional decorrente do im-
pacto da Covid-19. 

A CTA indica que a sucessão de 
raptos revela que a criminalidade em 
Moçambique está a atingir níveis alar-
mantes, contribuindo para um maior 
clima de desespero, incerteza e inse-
gurança, afectando negativamente 
o ambiente de negócios e de investi-
mento privado.

Por isso, a CTA, em conferência de 
imprensa havida no último sábado, 

condenou estes crimes e apelou às 
entidades competentes para accio-
narem mecanismos para combater 
estes crimes, por forma a devolver a 
paz, segurança e estabilidade à classe 
empresarial e ao país em geral. 

APOIO DOS EMPRESÁRIOS

Como classe empresarial, a CTA 
afirma que tem colaborado com o 
Governo em várias matérias, desta-
cando, entre outras, o apoio dado às 
famílias afectadas pelo IDAI, Kenneth; 
assistência à campanha de vacinação, 
onde o sector privado contribuiu para 
a aquisição de mais de 400 mil doses 
de vacinas contra a Covid-19. 

Neste momento de grande tensão, 
a classe empresarial se coloca ainda ao 
dispor do Governo para apoiar no que 

for necessário. 
“Se for necessário algum material 

para capacitar as unidades específicas 
que lidam com esta matéria de raptos, 
estamos disponíveis para coordenar 

uma campanha onde os empresários 
contribuem e apoiam o Governo para 
dar resposta, conforme já foi feito em 
outros casos mencionados acima”, ref-
erem os representantes da CTA, que 
recomendam uma resposta muito 
forte e clara para acalmar a tensão que 
se gerou no seio dos empresários.

Publicidade

Com efeito, dados em poder do jor-
nal apontam que o primeiro dos rap-
tos registados semana passada teve 
lugar na última quinta-feira, envolven-
do o moçambicano Jahyr Abdula, filho 
do empresário Salimo Abdula, que foi 
sequestrado na vizinha África do Sul, 
na zona de Benon. 

O PÚBLICO soube que Jair teria 
partido para lá a fim de participar de 
uma cerimónia de casamento do seu 
amigo, realizado fim-de-semana, em 
Joanesburgo, tendo sido raptado por 
desconhecidos antes do evento.

Outro cidadão que caiu nas mãos 
dos raptores, na manhã do último 
sábado, é um médico apenas identi-
ficado por Bassith. Quer este como o 
primeiro, ambos continuam no cat-
iveiro, segundo informações reporta-
das ao PÚBLICO. 

MOVIMENTAÇÕES NA POLÍCIA

Para já, as autoridades policiais do 
país dizem ter conhecimento do su-
cedido e diligências já estão a decor-
rer, em coordenação com a Polícia 
sul-africana, na tentativa de resgatar 
a vítima e neutralizar os seus raptores, 

onde se avança o nome de Bakhir 
Ayob, genro de um dos magnatas 

moçambicanos, como estando as-
sociado ao rapto do primogénito de 
Salimo Abdula, presidente da Confed-

- Em menos de uma semana, dois moçambicanos foram raptados, um dos quais na vizinha África do Sul
- Na posse do Jornal, frescas informações apontam que o sequestro de Jahyr Abdula, primogénito do empresário 
moçambicano, Salimo Abdula, ocorreu diante de seus seguranças, que não conseguiram resistir aos raptores

Detenções de moçambicanos 
continuam na RAS

Depois dos nove detidos por uso indevido de fundos públicos no Con-
sulado de Moçambique em Nelspruit, o PÚBLICO soube que as detenções 
continuam, tendo como alvos funcionários do Serviço Nacional de Migra-
ção e das Missões Diplomáticas e Consulares de Moçambique, na vizinha 
África do Sul (RAS). 

As detenções decorrem no âm-
bito do processo número 76/11/P/ 
GCCC/2018, cujos termos correm no 
Gabinete Central de Combate à Cor-
rupção (GCCC), que já recolheu aos 
calabouços 9 dos 48 funcionários 
constituídos arguidos no processo em 
causa que investiga o uso indevido de 
dinheiro do Estado no Consulado de 
Moçambique em Nelspruit (RAS).

Trata-se de funcionários do Serviço 
Nacional de Migração (SENAMI) e das 
Missões Diplomáticas e Consulares 
de Moçambique, na RAS, incluindo 
também a terceiros que, mesmo sem 
vínculo com o Estado, intermediaram 
o “negócio” que culminou com o uso 
abusivo e indevido de fundos públicos.

Da investigação feita pelo GCCC pude-
se constatar que os arguidos em causa 
efectuaram o uso indevido de dinheiro 
do Estado no Consulado de Moçam-
bique, em Nelspruit, assim como co-
branças ilícitas no processo de emissão 
de vistos de entrada em Moçambique.

Neste contexto, escreve o GCCC, os 
mesmos são indiciados de prática de 
crimes de peculato, corrupção, abuso 
de cargo ou função, falsificação de 
documentos, auxílio à imigração ilegal 
e associação para delinquir.

Ainda em conformidade com o 
GCCC, os autos em alusão foram in-
staurados em Outubro de 2018, com 

base nos relatórios de actividade in-
spectiva realizada no ano de 2018, no 
Consulado de Moçambique em Nel-
spruit, pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação (MINEC) e 
pelo SENAMI.

O GCCC, órgão especializado do 
Ministério Público (MP), cuja atribuição 
resume-se na prevenção e combate 
aos crimes de corrupção, explica ai-
nda que a actividade inspectiva des-
encadeada pelo MINEC incidiu sobre a 
administração, gestão financeira e pat-
rimonial do Consulado, em Nelspruit, 
e a do SENAMI sobre a tramitação dos 
processos de emissão de vistos de en-
trada em Moçambique, no mesmo 
Consulado, nos exercícios económicos 
de 2016 a 2018.

Inicialmente, aponta o GCCC, a in-
vestigação criminal teve como foco 
os factos ocorridos no Consulado de 
Moçambique em Nelspruit e que se 
estendeu a outras Missões Diplomáti-
cas e Consulares de Moçambique na 
RAS, designadamente Alto-Comis-
sariado de Moçambique em Pretória, 
Consulado-Geral de Moçambique 
em Joanesburgo e Consulado de 
Moçambique em Durban, resultando 
em fortes indícios de uso indevido do 
dinheiro do Estado e cobranças ilícitas 
num esquema de emissão irregular de 
vistos de entrada em Moçambique.

Vices-presidentes da CTA em conferência de imprensa

Jahyr Abdula
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Moçambique, a região, o Mundo 
e a família, em particular, choram 
esta terça-feira, 19 de Outubro, 
a vida e obra de Samora Moisés 
Machel, primeiro Presidente de 
Moçambique Independente, pela 
passagem dos 35 anos depois da 
sua morte, ocorrida no acidente de 
Mbuzine, na República da África do 
Sul, em 1986. Fora lançamento re-
cente da obra “Uma Vida Interrom-
pida”, na qual Graça Machel, viúva 
de Samora Machel, desabafa que 
“a família continua a querer saber 
porquê Samora foi morto”, a Funda-
ção Samora Machel, em parceria 
com o Instituto das Comunicações 
de Moçambique e a Universidade 
Pedagógica de Maputo, organizou 
sábado passado uma mesa-redon-
da, integrada no lançamento do 
primeiro Colóquio Anual Samora 
Machel, sob o lema “Libertação, 
Emancipação e Fundamentos do 
Estado”, que contou com a partici-
pação, na qualidade de oradores, 
do advogado e activista queniano 
Patrick Loch Otieno Lumumba, Jai-
me Macuane, cientista político, e de 
Michel Cahen, historiador e investi-
gador francês.

Moçambique chora Samora Machel
Passam 35 anos do acidente de Mbuzine

Colóquio Anual Samora Machel, sob o 
lema “Libertação, Emancipação e Fun-
damentos do Estado”, cujo objectivo é 
tornar perene a vida e obra de Samora 
Machel.

VISÃO DE SAMORA SOBRE 
DESENVOLVIMENTO

O sector da economia, com particu-
lar incidência na produção e produ-
tividade dos principais activos, como 
a agricultura e a indústria, foi assumido 
por Samora Machel como sendo o pi-
lar a partir do qual se ergueria a Nação 
moçambicana, próspera e baseada na 
equidade redistributiva. 

De facto, para além do sector de ser-
viços, a agricultura e a indústria eram 
as áreas em que Moçambique possuía 
algum potencial, e onde se encontrava 
empregue a maior parte da sua mão-
de-obra. Assim, foi assumido o com-
promisso de incrementar a produção 
de bens alimentares e a industrializa-
ção do país, através da implementa-
ção de novos modelos de produção.

Tal como para as outras áreas de 
intervenção governamental, a ex-
periência das zonas libertadas serviu 
de base para o desenho das estratégias 
relacionadas com este sector. Para este 
caso, o conceito-chave era o da sustent-
abilidade na gestão dos recursos, isto é, 
a ideia de que o país deveria privilegiar 
os seus próprios esforços e o produto 
do seu trabalho para se desenvolver. Foi 
precisamente este princípio que seria 
posto em funcionamento após a proc-
lamação da Independência Nacional.

No entanto, o quadro económico e 
de produção de riqueza encontrado 
pela FRELIMO estava profundamente 
marcado pelo seu passado colonial, 
e pelo contexto internacional domi-
nado pela “Guerra Fria”.

Desta maneira, uma das primeiras 
medidas foi a ruptura com o legado 
colonial, caracterizado pela exploração 
de mão-de-obra barata, trabalho for-
çado e produção de matérias-primas 
básicas voltada para a exportação.

“UM VIDA INTERROMPIDA”

Graça Machel, viúva do carismático 
e emblemático Marechal da Repúbli-
ca, aproveitou o momento do lança-
mento da obra para falar do acidente 
que matou o seu marido e expor a 
sua inquietação em torno da falta de 
esclarecimento das razões e autores 
daquilo que considera como tendo 

sido uma intentona.  
“Quero agradecer a todos aqueles 

que contribuíram para que tenhamos 
uma informação próxima da realidade. 
A importância tão grande que este livro 
tem é de apresentar como Samora era 
um grande ser humano, e, como ser 
humano, tinha suas qualidades mas 
também seus defeitos”, disse.

Na mesma senda, a viúva de Samora 

não escondeu a sua inquietação no que 
tange à passagem dos 35 anos após o 
fatídico acidente, ocorrido nas mon-
tanhas de Mbuzine, sublinhando que o 
povo deve se afirmar com verticalidade 
para exaltar a figura de Machel.

“Samora tinha um profundo amor 
para com o povo moçambicano, 
ele tinha um amor genuíno e com a 
preocupação permanente de fazer o 
bem, e deu o melhor de si, incluindo 
os seus defeitos. Com aquela person-
alidade que era dele, nos ensinou a 
ter uma entidade nossa, verticalidade 
e dignidade”, referiu, para de seguida 
apelar aos jovens e a geração que não 
conheceu Samora Machel, em vida, 
para nunca vergar-se para ninguém, 

devendo por isso recuperar este or-
gulho, ou seja, o legado deixado por 
Samora Machel.

“Nós devemos recuperar o verda-
deiro sentido de pátria, temos uma 
pátria que é de todos nós, na qual 
todos somos iguais, e onde temos o 
dever de dar tudo por ela”, apelou a 
activista social. 

Para Graça Machel, “hoje nem sequer 

se fala da pátria e é necessário recuper-
armos o verdadeiro sentido de pátria. 
Lamentavelmente, hoje tem pessoas 
que se atrevem a dizer que vamos di-
vidir o país, em vez de dizer quais são 
as formas para construirmos a Unidade 
Nacional para sermos uma nação res-
peitada”, denunciou a activista social. 

Referiu ainda que “Samora nos 
ensinou a dizer que o que é do povo 
moçambicano é sagrado, e é impor-
tante nos dias de hoje lembrar disso. O 
património nacional deve ser respeit-
ado e protegido a todo custo, porque 
pertence a 30 milhões de moçambi-
canos e amanhã vai ser de quarenta e 
depois de cinquenta”.

Na sua alocução, a viúva e ex-min-
istra da Educação e Cultura considera 
que o suor do trabalho do povo 
moçambicano é sagrado. 

“Ninguém deve ter a coragem de 
aparecer e tirar nas mãos do povo, tirar 
pão da boca da criança e de um povo 
tão pobre materialmente como hoje”, 
defende.

Relativamente à morte do seu 
marido, Graça Machel disse que ele 
foi assassinado propositadamente por 
causa dos seus ideais e personalidade 
forte que ele possuía.

Falando do livro “Uma Vida Inter-
rompida”, da autoria de Bárbara e 
Allen Issacman, que estuda a época 
da história do país, marcada pela 
liderança de Samora Machel, Samora 
Machel Júnior disse, na ocasião, que 
a obra bibliográfica expõe a person-
alidade de um político incorruptível 
que trabalhou incansavelmente para 
o bem-estar do seu povo, sem nunca 
esquecer a luta pela liberdade que o 
país e a região usufruem.

Na mesma tónica falou Josina Ma-
chel, também uma das filhas de Samo-
ra Moisés Machel, ao classificar a figura 
do seu pai como uma bússola, luz de 
que hoje a família e os moçambicanos 
se orgulham.

“Samora não morreu assim só, 
Samora foi assassinado pelos valores, 
pela causa que ele debateu e viveu”, 
disse Josina Machel.

Refira-se que Patrick Loch Lumum-
ba é um queniano que actuou como 
director da Comissão Anti-corrupção 
do Quénia de Setembro de 2010 a 
Agosto de 2011. Desde 2014, Lumum-
ba é o director da Escola de Direito do 
Quénia. 

Um advogado eloquente, Lumum-
ba obteve seus diplomas de LL.B e 
LL.M na Universidade de Nairobi. 

Quanto a Michel Cahen, sabe-se 
que é um historiador francês e gestor 
de investigação do Centro Nacional de 
Investigação Científica. É especialista 
da história política da África lusófona, 
enquanto Jaime Macuane é cientista 
político moçambicano.

FLORA NHAZA                                        
Email: marquesflora16@gmail.com

Samora Moisés Machel constitui 
um farol candente que inspira a todo 
o momento para as acções de desen-
volvimento em Moçambique, em 
África e no Mundo. Samora, desde 
cedo, compreendeu que vivia numa 
sociedade colonizada, de discrimina-
ção e de injustiça social.

Mais do que isso, Samora reagiu e, 
de forma abnegada, entregou-se à 
luta para a mudança da ordem social e 
política que o rodeava.

Samora morreu pelo povo moçam-
bicano, numa altura em que este dele 
mais precisava, porque o contexto 
político regional lhe era hostil e o re-
lacionamento sócio-económico de 
Moçambique com o Mundo estava 
em formatação.

A 19 de Outubro, Samora viajou 
para Zâmbia, em missão de paz. De 
lá não mais voltou para dar continui-
dade à materialização dos seus ideais 
de uma África livre e próspera. No 
entanto, ele legou aos moçambica-
nos muitos ensinamentos dignos 
de serem eternizados. Por isso, o Es-
tado moçambicano programou uma 
cerimónia de Estado para celebrar a 
passagem dos 35 anos do acidente 
de Mbuzine, e, porque no passado a 
data era marcada por eventos ligados 
ao “Ano Samora Machel”, desta vez a 
Fundação Samora Machel, em parce-
ria com o Instituto das Comunicações 
de Moçambique e a Universidade 
Pedagógica de Maputo, organizou, 
sábado passado, uma mesa-redonda 
integrada no lançamento do primeiro 

- E a família Machel continua a querer saber da verdade sobre o desaparecimento físico deste homem que foi primeiro presidente de Moçambique pós independência

Samora Machel e sua família

Restos mortais no local de acidente de aviação em Mbuzine
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Legado de Samora para combater a corrupçãoEditorial

Jornal Público Assinatura 2021

Entrega ao domicílio
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4.200,00 2.200,00 1.500,00

Ao assinalar a passagem dos 35 anos 
do trágico acidente de Mbuzine, que 
culminou com a morte do antigo Presi-
dente moçambicano, Samora Machel, 
o primeiro após a Independência Na-
cional, cumpre-nos reflectir em torno 
do seu legado, na perspectiva de bus-
car ensinamentos que possam contri-
buir na prevenção e combate à corrup-
ção que corrói o Estado moçambicano.

Enquanto uns se preocupam em or-
ganizar festas de arromba, em memória 
do 19 de Outubro, dia da sua morte, 
que se assinala esta terça-feira, outros 
escudam-se em republicar as suas 
acusações sobre quem matou Samora 
e quais foram as causas. Mas nós, deste 
lado, preferimos olhar o momento 
com decência, privilegiando uma abor-
dagem que nos permita estar perto da 
solução dos problemas que o país vive 
hoje, partindo do pressuposto de que 
o legado que este líder carismático de-
ixou para o seu povo pode ser bastante 
útil, se melhor utilizado em defesa de 
desenvolvimento do país.

Para nós, a maior celebração da data 
em que perdeu a vida o primeiro Presi-
dente de Moçambique independente 
não seria a realização de festas e/ou apre-

sentação de imagens nas televisões, ilus-
trando os momentos mais marcantes 
por que passou, mas o que ele sempre 
acreditou, o caso da luta contra a cor-
rupção, o servir melhor ao povo, através 
da transparência na gestão e utilização 
de recursos e bens públicos, integridade, 
moralidade e ética na administração es-
tatal e função pública.

Não podemos deixar passar a data 
da morte de Samora sem nos recor-
darmos das suas célebres frases, tais 
como “Façamos da escola a base para 
o Povo tomar o Poder; e As crianças 
são flores que nunca murcham”.

Não podemos deixar passar o dia 
que nos lembra a morte de Samora, há 
35 anos, sem nos recordarmos de frases 
como “Um ambicioso é capaz de tudo; 
Vender a pátria só por causa da sua am-
bição e dos seus interesses individuais; 
Não sei se um ambicioso muda; A minha 
experiência prova que não; Muda de tác-
tica, mas não elimina a ambição; Um am-
bicioso é criminoso ao mesmo tempo”.

Aos 35 anos que o país vive sem 
Samora, os moçambicanos deviam 
seguir os seus ideais para combater a 
corrupção e a pobreza, os principais 
males que embaraçam o desenvolvi-

O Canhão

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

Os colegas de serviço são pessoas 
que devem ter entre si uma rela-
ção amistosa, cordial e fraterna. Isso 
porque trabalham de modo a atingir 
um objectivo comum: progresso da 
instituição. 

Há colegas que têm mau relaciona-
mento com os outros. O fim deles nor-
malmente costuma ser triste. Ficam isola-
dos, na amargura e acabam mal na vida. 

Mas outros há que se dão bem en-
tre si. São como familiares.

O trabalho nem sempre termina 
dentro do horário de trabalho. Por isso 
há funcionários ou trabalhadores que 
ficam a trabalhar para além da hora 

de saída. E quando o trabalho exige a 
criação de equipas multidisciplinares, o 
grupo acaba dependendo da rapidez e 
eficiência de cada um dos integrantes. 

Estas equipas de trabalho acabam 
fazendo nascer relações de afecto e 
carinho que vão para além da mera 
amizade. 

Aí começam as histórias. 
Mesmo sem trabalho, há sempre 

alguns colegas que ficam a trabalhar, 
mesmo depois de todos os colegas 
saírem para casa. 

Só eles os dois sabem que trabalho 
é que ficam a fazer depois das horas 
normais de expediente... Mas qual-
quer ser humano pensante percebe 
que no meio desse mato há gato es-
condido com o rabo de fora. 

O problema nem é o facto de os 
colegas se coligarem em romances 
proibidos. Isso está na alçada do seu 
livre arbítrio.  

A coisa fica feia quando o local de 
trabalho se transforma numa "zona 
quente", "casa da luz vermelha" ou "es-
condidinho". Os colegas trabalham e 

depois trabalham-se no serviço. 
Vamos lá ser sérios colegas. Trab-

alho à parte, brincadeira à parte. E há 
quem, por causa da doçura, acaba se 
esquecendo de preservativos usados 
nas mesas, secretárias ou cadeiras. No 
dia seguinte, os colegas da limpeza 
têm que andar a limpar as sem-ver-
gonhices dos malandros. 

Arranjem um programa fora do ser-
viço. Há muitos sítios onde se podem 
esfregar sem retirar a dignidade dos 
vossos locais de serviço. 

E aproveito avisar aos maridos e 
mulheres em casa: é verdade que 
vossas mulheres e vossos maridos 
costumam ter muito trabalho que 
lhes obriga a terem que ficar no ser-
viço para além da hora ou aos fins-de-
semana. Mas não é menos verdade 
que no local de trabalho, os vossos 
parceiros e as vossas parceiras acabam 
dando ou comendo as vossas frutas. 

Confiar é bom, mas desconfiar é 
melhor.

Antes que me chamem de intriguis-
ta, é melhor parar por aqui.

mento inclusivo e sustentável do país.
Há que referir que os 35 anos da 

morte de Samora Machel são assinala-
dos numa fase crítica, em que o país 
está na boca do mundo, devido ao 
maior escândalo financeiro de todos os 
tempos que se seguiram após a Inde-
pendência nacional, conquistada em 
1975. Referimo-nos às dívidas ocultas, 
cujo processo está em julgamento, en-
volvendo 19 arguidos, parte dos quais 
quadros seniores do Serviço de Infor-
mação e Segurança do Estado (SISE), 
que em condições normais não devi-
am cometer tal crime, sendo eles agen-
tes secretos de segurança de Estado.

Sobre este escândalo, se Graça Ma-
chel, viúva de Samora, chegou a con-
cluir, num dos semanários da praça, ser 
“difícil aceitar que foram os Serviços de 
Informação e Segurança de Estado que 
fizeram tudo aquilo que está a sair da 
tenda montada na B.O”, onde decorre 
o julgamento do processo sobre as dívi-
das ocultas, a nossa maior preocupação 
de momento é: que tipo de tratamento 
daria Samora Machel a este assunto, 
sendo ele um líder que, durante o seu 
reinado, tinha nojo de situações que en-
volviam a delapidação do Estado?  

Samora era um homem rigoroso 
e com virtudes próprias, e que se es-
tivesse vivo, até hoje, obviamente não 
aceitaria tamanha corrupção que se 
assiste hoje no Aparelho de Estado, 
envolvendo funcionários desonestos, 
que se esforçam em transformar o 
bem público em bem privado, para 
satisfazer interesses meramente mes-
quinhos e efémeros.

Nos tempos de Samora, como di-
zem os nossos queridos irmãos a partir 
da cidade portuária da Beira, não havia 
“mbavas” (ladrões) nas instituições de 
administração pública, mas agora são 
muitos, embaraçando a luta que o 
Executivo de Filipe Nyusi tem estado a 
fazer para combater o fenómeno.

Recentemente, o Gabinete Central de 
Combate à Corrupção (GCCC) reportou 
um caso de corrupção a partir do Con-
sulado moçambicano em Nelspruit, que 
culminou com a detenção de pelo me-
nos nove dos 48 funcionários suspeitos 
de uso indevido de fundos públicos. 

O caso descoberto em Nelspruit, 
ao que o PÚBLICO apurou, abriu o 
ângulo de investigações para outras 

Missões Diplomáticas e Consulares de 
Moçambique na vizinha África do Sul 
(RAS), designadamente o Alto-Comis-
sariado de Moçambique em Pretória, 
Consulado-Geral de Moçambique 
em Joanesburgo e Consulado de 
Moçambique em Durban, resultando 
em fortes indícios de uso indevido de 
dinheiro do Estado e cobranças ilícitas, 
num esquema de emissão irregular de 
vistos de entrada em Moçambique.

Congratulamos o GCCC pelo seu 
trabalho e encorajámo-lo para que 
continue a trabalhar rumo a um 
Moçambique livre de corrupção.  

Na verdade, a corrupção é um can-
cro que dizima a sociedade e afecta 
os esforços feitos pelo Governo para 
o desenvolvimento do país, exigindo 
desde já um combate cerrado a este 
fenómeno.

Esperamos que o legado deixado 
por Samora Machel acompanhe o 
exercício das funções de cada agente e 
funcionário público, e sirva de fonte de 
inspiração para o bom desempenho 
em todas as actividades que integram 
a função pública.

Relações entre colegas
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Um olhar à nossa Administração Pública

Junta Militar da Renamo e a Ordem Pública

Redes totalitárias

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

«Hoje, dia 11 de Outubro de 2021, as 
Forças de Defesa e Segurança, em pa-
trulha, tiveram um combate com a Jun-
ta Militar, liderada por Mariano Nhongo. 
Neste combate entre as Forças de Defe-
sa e Segurança e a Junta Militar, sempre 
anunciamos que as FDS estavam com 
operação na zona Centro, o que resul-
tou na morte de Mariano Nhongo e o 
seu seguidor mais próximo, chamado 
Ngau Kama», foi com estas palavras 
que Bernardino Rafael, Comandante-
Geral da Polícia, anunciou a morte do 
comandante da Junta Militar. 

A matéria interessa à Administra-
ção Pública pelas disposições da Lei nº 
16/2013, de 12 de Agosto (BR 64, I Série, 
7º Supl. de 12/08/2013), Lei da Polícia da 
República de Moçambique (PRM), que 
estabelece, no seu artigo 3, que «A PRM, 
em colaboração com outras instituições 
do Estado e da sociedade em geral, tem 
como função garantir a observância da 
lei e ordem, a salvaguarda da segurança 
de pessoas e bens, a tranquilidade 
pública, a inviolabilidade da fronteira 
estatal, o respeito pelo Estado de Direito 
Democrático e dos direitos e liberdades 
fundamentais dos cidadãos».

A Junta Militar da Renamo (JMR) 
surgiu na sequência do processo de 
sucessão, desencadeado pela morte 
de Afonso Dhlakama (1953-2018), 
Presidente da Renamo. ANDRÉ THOM-
ASHAUSEN, no seu artigo «A Democ-
racia Moçambicana antes e depois de 
Afonso Dhlakama», inserido na obra 
publicada pelo EISA, com o título «De-
mocracia Multipartidária em Moçam-
bique» (2020, pp. 227-228), escreve que 
«na madrugada do dia 3 de Maio de 

SOFIA MADUREIRA                                       

Tinha talvez quinze ou dezasseis 
anos quando apresentei um trabalho 
sobre a Inquisição em Portugal. Não 
me lembro exactamente para que 
disciplina, se História ou Português. Sei 
que passei muitas horas com Alexan-
dre Herculano, entre a curiosidade e 
o horror, num equilíbrio precário as-
sente na competência intelectual do 
autor. É daí que vem o meu fascínio e 
temor pelo fenómeno das multidões: 
aquele momento em que o indivíduo, 
identidade única, se dilui numa massa 
homogénea, na “plebe sedenta de 
sangue” que imune à razão e escu-
dada no anonimato exige e opera 
as maiores atrocidades. Na História 
da Origem e Estabelecimento da In-
quisição em Portugal, de Herculano, 

2018, Dhlakama faleceu, com sinais de 
hemorragia nos olhos, nariz e na boca, 
sinais que muitos suspeitam que sejam 
resultado de um envenenamento». 

O autor afirma que a falta de assistên-
cia deveu-se, em parte, aos limitados 
movimentos que o líder estava sujeito, 
porque sabia que estava sendo segui-
do constantemente pelos elementos 
internos do SISE no seio da Renamo, 
razão pela qual nos últimos momentos 
da sua vida – em que de facto precisava 
de assistência médica – os «superiores 
do SISE decidiram não fazer nada nem 
sequer alertar os que estabeleciam com 
eles alguma relação de proximidade, 
como por exemplo o Presidente Nyusi». 

O autor escreve ainda que «os que na 
cúpula da Renamo estavam ansiosos 
em ficar com o poder no Partido nunca 
exigiram uma autópsia. Toda a verdade 
sobre a morte de Dhlakama terminou 
durante as cerimónias fúnebres […]».

ANDRÉ THOMASHAUSEN (2020, p. 
228) analisa o processo de sucessão de 
Afonso Dhlakama, baseando-se nos 
Estatutos e na prática corrente dentro 
do movimento, quanto ao mérito da re-
união da Comissão Política da Renamo, 
realizada na cidade da Beira, no dia 5 de 
Maio de 2018, evento que designou Os-
sufo Momade para Presidente Interino 
da organização. Escreve que os Estatutos 
aprovados no IV Congresso, de 30 de 
Novembro de 2001, bem como os Es-
tatutos originais aprovados em 1977 não 
previam a figura do Presidente Interino, 
regulando claramente que «nos casos 
de definitivo impedimento do Presi-
dente, o Secretário-Geral assumirá provi-
soriamente a presidência». O autor clari-
fica: «não se estranha que, na Renamo, 
muitos considerem um golpe a reunião 
da Comissão Política do dia 5 de Maio de 
2018 para eleger Ossufo Momade como 
Presidente Interino. Porém, o Secretário-
Geral em exercício de funções, na altura 
do falecimento de Dhlakama, Manuel 
Bissopo, não se opôs à tomada do poder 

à multidão que assistia ao auto-de-fé 
não interessava o crime cometido, in-
teressava, sim, a crueldade do castigo 
sob a forma de humilhação e de dor 
física – alimento para o povo fam-
into. Hoje a “plebe” é outra. A fome é a 
mesma.

Numa série recente, em exibição 
na Netflix, The Chair (A Directora), es-
crita por Amanda Peet e Annie Julia 
Wyman, a personagem principal, 
interpretada por Sandra Oh, é uma 
professora, a primeira mulher a ser 
eleita para dirigir o Departamento de 
Inglês da Universidade de Pembroke. 
Uma universidade idêntica a outras, 
entre o conservadorismo institucional, 
representado por alguns docentes, 

mo realizou o seu VI Congresso, na Serra 
da Gorongosa, onde Ossufo Momade 
foi eleito Presidente do Partido com 
410 votos, suplantando Elias Dhlakama, 
que também concorria para o mesmo 
posto, que obteve 238 votos. 

Tudo parecia pacífico e ordeiro. Ossufo 
Momade deu continuidade às conversa-
ções com o Governo de Moçambique, 
para completar as matérias iniciadas por 
Afonso Dhlakama, o que resultou na as-
sinatura do «Acordo de Reconciliação 
Nacional e Paz Definitiva de Maputo», no 
dia 6 de Agosto de 2019, testemunhado 
por vários líderes africanos e saudado 
pelas Nações Unidas. Esse acordo foi 
contestado vigorosamente pela JMR, 
um grupo militar que não reconhece 
Ossufo Momade como líder da Renamo 
e acusa-o de ter alterado a seu favor os 
compromissos assumidos em vida por 
Afonso Dhlakama. 

A JMR foi criada durante o mês de 
Junho de 2019, no decorrer do proces-
so de Desarmamento, Desmobilização 
e Reintegração (DDR) dos homens ar-
mados da Renamo na sociedade, presi-
dido por Mariano Nhongo, eleito no dia 
19 de Agosto de 2019, numa pretensa 
conferência nacional extraordinária de 
3 dias, em Piro, nas imediações da Serra 
da Gorongosa, província de Sofala. 
Informações disponíveis indicam que 
cerca de 80 guerrilheiros participaram 
na conferência que elegeu o então 
Major-General Mariano Nhongo como 
Presidente da JMR, que foi imediata-
mente promovido a Tenente-General, 
usufruindo de bastantes poderes no 
seio do grupo. O porta-voz e Presidente 
da Mesa da Assembleia-Geral da JMR 
foi o Tenente-Coronel João Machava. 
André Matsangaíssa Júnior, sobrinho 
do primeiro Comandante da Renamo, 
André Matade Matsangaíssa (1950-
1979), também fez parte da JMR até ao 
seu abandono, em Março de 2021. 

Na entrevista com o título «Dhlakama 
deixou-me com o roteiro do DDR», Mari-

As massas que se agitam sob a bat-
uta do algoritmo de serviço à questão 
do dia são as mesmas que se manipu-
lam para a eleição do ano, para a oblit-
eração das democracias.

As redes sociais são a nova “plebe”. 
A nova “multidão sedenta de sangue”. 
E somos nós, desprovidos da nossa 
individualidade, aglomerados em 
likes e partilhas, subjugados pelo 
poder do algoritmo, que conferimos 
ao monstro a sua dimensão. Como 
somos nós, colectivo omisso pelos 
representantes dos Estados de uma 
Europa ainda de direito, que assen-
timos a esse monstro porque não o 
sujeitamos financeiramente às ob-
rigações que todos, indivíduos e em-

ano Nhongo afirmou ter acompanhado 
a destronca e preparação de um campo 
destinado à aterragem de helicóptero 
que transportaria militares da Renamo 
da Gorongosa a Maputo, na operaciona-
lização do processo de enquadramento 
na Polícia, na Unidade de Intervenção 
Rápida (UIR), no Serviço de Informação e 
Segurança do Estado (SISE) e no Exército. 
Afirmou ainda terem sido seleccionados 
os primeiros 45 elementos da Renamo 
para enquadramento, cujo grupo o 
próprio Mariano Nhongo fazia parte, 
grupo que não foi tido em consideração, 
depois que o processo foi adulterado. 
Afirmou ainda que «[…] eu tenho aqui 
um livro chamado Memorando de En-
tendimento que fala de todos os passos 
que tinham acertado o Presidente da 
República com Afonso Dhlakama, não 
este ano. Depois as embaixadas já tin-
ham assinado (…) homens da Renamo 
vão à Polícia, tantos comandantes, tantos 
chefes; homens da Renamo vão à UIR, 
tantos comandantes, tantos chefes, pari-
dade dos comandos, está tudo escrito 
[…]» (SAVANA nº 1400, de 06/11/2020, 
pp. 2-3). 

A JMR criou intranquilidade pública, 
cometeu diversos crimes de sangue nas 
províncias de Sofala e Manica, condi-
cionou a livre circulação de pessoas 
e bens, danificou bens privados e as-
sassinou cerca de 30 pessoas inocentes. 
Ainda assim e em bom rigor a morte 
de Mariano Nhongo (1970-2021) não 
deve ser celebrada, porque não oferece 
garantias de paz – seja para Moçam-
bique como um todo, seja para a região 
Centro em particular – porque assas-
sinatos, abates ou mortes politicamente 
motivados agudizam nos admiradores 
e seguidores do defunto o espírito de 
ódio exacerbado, a revolta e vingança, 
fazendo emergir sucessores até então 
desconhecidos, que podem ser grandes 
estrategas, combativos corajosos, inspi-
rados num belicismo mais letal, quando 
comparados com os dirigentes mortos. 

presas temos: impostos. E depois dos 
impostos a responsabilidade legal pe-
los conteúdos. Como cada um de nós 
é responsável e responsabilizável por 
tudo quanto transgrida a liberdade 
de expressão.

O que Frances Haugen, a engen-
heira ex-funcionária do Facebook, 
documentou na sua audição no Con-
gresso norte-americano não nos deixa 
quaisquer dúvidas quanto às decisões 
a tomar.

A necessidade de regulação não é 
apenas individual, não é apenas mor-
al. É da res publica e em seu benefício 
social e democrático. (In Observador.
pt) Sofia Madureira publique um 
novo artigo.

por Ossufo Momade, por considerar-lhe 
“o mais velho” e pessoa ideal que podia 
reclamar a representatividade do povo 
Macua, a etnia mais numerosa em 
Moçambique, cujo voto, nas eleições de 
2019, podia ser importante para o futuro 
do Partido».

Segundo Thomashausen, na altura 
em que corria a reunião da Comissão 
Política da Renamo na Beira «estavam 
em curso cerimónias tradicionais, numa 
floresta de grande significado espiritual, 
conhecida como «Machikwiro», perto 
de Manica junto da fronteira com o 
Zimbabwe». ANDRÉ THOMASHAU-
SEN (2020, pp. 228-229) explica que 
as cerimónias eram conduzidas por 
um ancião que regularmente reunia 
antigos comandantes de Dhlakama, a 
quem confiara designar o irmão, Elias 
Dhlakama, para concluir a sua obra. Ten-
do o Elias abdicado dessa posição, real-
izou-se uma nova cerimónia nas matas, 
com os companheiros e comandantes, 
para «invocar mais uma vez o comando 
do espírito de guerra MáGamba», 
aliás como ocorrera antes, com André 
Matsangaísse, e depois, com Afonso 
Dhlakama. Nesse encontro terá sido 
apontado o nome de Mariano Nhongo 
para herdeiro de Dhlakama. 

É importante destacar que André 
Thomashausen assumiu ao longo da 
existência da Renamo a responsabili-
dade de Conselheiro Pessoal de Afonso 
Dhlakama, razão pela qual merecem 
crédito as suas palavras quando afirma 
que as cerimónias tradicionais em que 
se invoca o comando do espírito de 
guerra «MáGamba» constituem a fun-
damental base de legitimidade para 
dirigir a guerrilha, cujo ritual é mantido 
em absoluto segredo por ser a fonte 
sagrada e preciosa da Renamo, daí a 
JMR considerar Ossufo Momade ilegí-
timo para as funções que ocupa, já que 
tradicionalmente ele não foi designado 
e nem referenciado. 

No dia 17 de Janeiro de 2019, a Rena-

a idealização de uma universidade 
mais actual e actualizada, e as exigên-
cias da comunidade estudantil. A 
série reflecte com humor inteligente 
temas como o sexismo, o idadismo, o 
racismo ou, mais subtilmente, o movi-
mento Woke e a cultura de cancel-
amento. Um dos professores, popular 
e querido entre estudantes, faz uma 
referência caricatural a um gesto nazi 
ao ilustrar a influência ideológica do 
fascismo na literatura. Esse momento, 
gravado com o telemóvel às escondi-
das por um aluno, é colocado a circular 
nas redes sociais. O vídeo, descontex-
tualizado, torna-se viral. Deverá este 
professor pedir perdão? Ser ouvido? 
Despedido? Desculpado?
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Participação nos órgãos 
eleitorais condicionada 

mummente aceites em África, que 
temos vindo a reafirmar os postulados 
da Carta Constitutiva da União Africana 
e a Carta Africana da Democracia, con-
denando a utilização de meios ilegíti-
mos e inconstitucionais de acesso ao 
poder político”, evidenciou o estadista 
moçambicano.

Com efeito, o Presidente da República 
sublinhou que “precisamos reconhecer o 

a firmeza e determinação da jurisdição 
constitucional ou jurisdição eleitoral em 
contribuir na busca de respostas.

Para Lúcia Ribeiro, o tema foi bas-
tante feliz e pertinente, porque revela 
a preocupação das jurisdições con-
stitucionais africanas em ser parte da 

Os procedimentos e a credibi-
lidade dos órgãos e instituições 
intervenientes nos processos 
eleitorais afectam e determinam 
a forma como os cidadãos vêm 
os processos e ditam a maior ou 
menor participação nos mesmos, 
afirmou sexta-feira, em Maputo, 
Lúcia Ribeiro, Presidente do Con-
selho Constitucional (CC), durante 
o encerramento do 3º Seminário 
Internacional da Conferência das 
Jurisdições Constitucionais de Áfri-
ca (CJCA), que juntou presidentes e 
representantes dos supremos tri-
bunais, tribunais constitucionais e 
conselhos constitucionais em Áfri-
ca, que decorreu sob o lema Justiça 
Eleitoral: Transparência, Inclusão e 
Integridade do Processo. Na aber-
tura, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, defendeu que os plei-
tos eleitorais, no continente afri-
cano, não devem constituir a base 
de conflitos pós-eleitorais, mas sim 
um momento de festa para o povo 
que escolheu os seus dirigentes.

que chamamos aqui por STAE.
Quanto à Comissão Nacional de 

Eleições (CNE), o Presidente da República 
explicou ser um órgão constituído por 
membros indicados pela Assembleia da 
República, tendo em conta o princípio 
da proporcionalidade dos partidos com 
assento parlamentar.

Fazem ainda parte deste órgão mem-
bros provenientes da Sociedade Civil, 
salvaguardando a inclusão e integridade 
do processo, como forma de salvaguar-
dar a independência, imparcialidade 
e responsabilidade dos gestores dos 
órgãos de Administração Eleitoral, con-
tribuindo desta forma para a lisura dos 
processos eleitorais.

Para Filipe Nyusi, Moçambique tem 
estado a contar ao longo da sua história 
democrática com milhares de observa-
dores nacionais e internacionais.

Na ocasião, o estadista moçambicano 
reconheceu o papel dos media na dis-
seminação dos direitos eleitorais.

 “Registamos com agrado o papel im-
portante desempenhado pelos órgãos 
de comunicação social e a cobertura 
que é dada através dos seus profissionais, 
com destaque para os jornalistas que 
acompanham todo o processo eleitoral, 
desde a submissão de candidaturas, as 
campanhas eleitorais, o dia de votação, 
os recursos interpostos, até ao dia de di-
vulgação dos resultados”, enalteceu. 

Nesse contexto, “entendemos por 
isso que os pleitos eleitorais, no conti-
nente africano, não devem constituir a 
base de conflitos pós-eleitorais, mas sim 
um momento de festa para o povo que 
escolheu os seus dirigentes”, defende 
Filipe Nyusi.

Prosseguindo, o estadista disse que 
foi nesse sentido que os Chefes de Es-
tado africanos, na Carta Constitutiva 
da União Africana, definiram como 
um dos objectivos da União Africana 
promover os princípios e as institu-
ições democráticas, a participação 
popular e boa governação. 

“É no âmbito desses princípios, co-

apoio desempenhado pelas Jurisdições 
Constitucionais na defesa dos principais 
princípios democráticos na garantia de 
eleições transparentes, justas e íntegras, 
através do seu papel de guardião de 
Constituição e das leis eleitorais”, apelou.

ÓRGÃOS ELEITORAIS 
CONDICIONAM PARTICIPAÇÃO

No final de dois dias do Terceiro 
Simpósio Internacional da CJCA, a Presi-
dente do Conselho Constitucional disse 
que ao escolher-se o tema Justiça Eleito-
ral: Transparência, Inclusão e Integridade 
do Processo”, pretendia-se transmitir ao 
Mundo uma mensagem inequívoca 
de que, como jurisdição constitucional 
ou jurisdição eleitoral, há consciência 
de que os processos não são perfeitos e 
têm problemas, mas também mostrar 

ATALIA CAVELE                                                 
Email: caveleataliasilva@gmail.com

O 3º Seminário Internacional da 
CJCA, realizado na capital moçambi-
cana entre quinta e sexta-feira, sob o 
lema Justiça Eleitoral: Transparência, In-
clusão e Integridade do Processo, juntou 
presidentes e representantes dos supre-
mos tribunais, tribunais constitucionais 
e conselhos constitucionais em África.

No seu discurso de abertura, o Presi-
dente da República começou por de-
stacar que o evento decorria num mês 
particularmente especial para Moçam-
bique, que acaba de celebrar mais um 
aniversário dos Acordos de Paz de Roma, 
um marco que transformou os destinos 
dos moçambicanos. 

“A implantação deste acordo provo-
cou mudanças em Moçambique, sendo 
de destacar desde a organização do Esta-
do e na construção da República. A partir 
do Acordo Geral de Paz produzimos a 
base legal para a constituição e registo 
de partidos políticos, introduzimos o pro-
cesso de eleições regulares de cinco em 
cinco anos, e os órgãos eleitos exercem o 
poder político, de acordo com a duração 
do mandato previsto na Constituição da 
República”, apontou o Chefe de Estado. 

A realização das primeiras eleições 
gerais, a 25 de Outubro de 1994, dois 
anos após a celebração dos acordos, con-
sagrou uma nova forma de participação 
política e eleição dos representantes do 
povo moçambicano.

Desde então, destacou Filipe Nyusi, 
foram realizados, sem interrupção, todos 
os pleitos eleitorais previstos, respeitando 
a vontade dos moçambicanos.

Nesse contexto, referiu que o processo 
eleitoral em Moçambique é baseado em 
dois eixos principais. 

O primeiro, é o princípio da inclusão e 
integração, permitindo que os partidos 
políticos e os concorrentes que satisfa-
çam os requisitos pré-estabelecidos na 
legislação eleitoral participem no proces-
so, e o segundo de transparência, através 
da existência de órgãos específicos, a 
quem compete administrar o processo 
eleitoral, como é o caso da Comissão 
Nacional de Eleições, alicerçada pelo seu 
braço técnico de Administração Eleitoral, 

solução e não dos problemas que af-
ectam os processos eleitorais. 

“Efectivamente, os processos eleitorais 
em várias partes do mundo - e África não 
é, infelizmente, excepção – tornam-se 
muitas vezes pomos de discórdia e fo-
cos de tensão e violência”, reconheceu a 
Juíza-Conselheira. 

Segundo a Presidente do Conselho 
Constitucional, as apresentações feitas 

exercício do direito de voto é uma das 
mais importantes manifestações de 
cidadania. 

Por isso, apontou como um dos de-
safios permanentes a divulgação da lit-
eracia eleitoral junto da população, pois 
acredita que quanto mais consciente 
estiver sobre os seus direitos, mais noção 
tem do poder do voto e da responsabi-
lidade que o voto acarreta, quer para os 

e os debates havidos trouxeram à lume 
a necessidade de se esperar soluções 
mágicas ou fórmulas aplicáveis a todos, 
outrossim, permitiram identificar algu-
mas linhas de convergência, como por 
exemplo a codificação.

“A codificação da legislação eleitoral 
é um aspecto importante, pela neces-
sidade de estabilidade, concentração e 
sistematização das normas em apreço”, 
defendeu Lúcia Ribeiro, parafraseando 
Jorge Miranda, que defende que “as 
compreensões das normas de Direito 
Eleitoral tornam-se incindíveis da par-
ticipação política. Existe, por isso, toda 
a conveniência em que elas se vertam 
num texto único, claro, sintético, bem 
organizado, em vez de estarem retalha-
das por diversos diplomas, com múltip-
las emendas avulsas.”

Lúcia Ribeiro referiu ainda que o 

eleitores quer para os eleitos. 
Em relação aos prazos para divul-

gação dos resultados eleitorais, Lúcia 
Ribeiro defende que devem ser mais 
expeditos, isto é, mais céleres. 

“Os procedimentos e a credibilidade 
dos órgãos e instituições intervenientes 
nos processos eleitorais afectam – até 
diria mais – determinam a forma como 
os cidadãos vêm os processos e ditam a 
maior ou menor participação nos mes-
mos, isto é, determinam os níveis de 
abstenção dos eleitores”, afirmou a Presi-
dente do CC.

Referiu ainda que “aqui, pode-se dis-
cutir se o voto devia ser um direito ou 
um dever, mas talvez o ponto de partida 
deva ser a qualidade e credibilidade do 
processo e instituições, e isso é respon-
sabilidade de todos nós”. 

Presidente da República na abertura da CJCA
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Principal arguido no processo 
das dívidas ocultas, o réu An-
tónio Carlos do Rosário, que esta 
segunda-feira regressa à tenda do 
julgamento montada na B.O, em 
Maputo, disse última sexta-feira, 
sétimo dia da sua audição, que não 
tinha problemas em assumir a sua 
responsabilidade pelos actos que 
tenha cometido. O réu, que recon-
hece que “em algumas coisas te-
mos que ser honestos”, respondia 
ao interrogatório do Ministério Pú-
blico (MP) sobre o polémico hotel 
adquirido com dinheiro do calote, 
na província central de Tete.

“Não tenho problemas em 
assumir minha responsabilidade”

Julgamento do processo das dívidas ocultas

em particular, está a dizer a verdade?”
O MP refutou logo as palavras do 

réu. “Eu não disse que o arquitecto 
prestou declarações falsas, mas tam-
bém irei proceder à leitura na íntegra 
da documentação que explica como 
o conheceu e implantou os dois edifí-
cios no seu interesse e seu benefício, 
segundo as declarações do arquitec-
to”, afirmou a procuradora Ana Sheila 
Marrengula.

Depois da leitura, o réu manteve a 
sua opinião em relação ao conteúdo 
dos e-mails.

Segundo Ana Sheila Marrengula, 
da carta rogatória constam ainda 
dois e-mails enviados pelo réu a 
discutir assuntos ligados ao hotel, a 
partir da Argélia.

“Isso não é real. À data dos factos, 
eu não tratava esses detalhes sobre 
o hotel. Estou a admirar o facto de 
isso vir da Argélia. A pessoa sai e fica 
a mandar isto de fora. Que a pessoa 
venha explicar! Este é mais um mar-
telanço. Eu, como disse, não tenho 
problemas em assumir responsabi-
lidade dos meus actos”, contestou 
novamente o réu que, quanto à carta 
rogatória, afirma que nunca trocou e-
mail neste sentido.

Perguntado se o arquitecto tinha 
razões para forjar os e-mails, o réu re-
spondeu que não sabia, porque nun-
ca lhe deu motivos.

“Eu é que o apresentei aos donos 
que tudo era meu. Nós já não nos fala-
mos. Há coisas que alguém faz na nos-
sa ausência e nós não sabemos. Não 

é possível agradar a gregos e troianos. 
Quando ele souber que estou aqui, 
vai ganhar um pouco de juízo. Em 
algumas coisas temos que ser hones-
tos. A ser verdade que ele submeteu 
os e-mails, começo a acreditar que, 
pelo facto de eu não ter agido como 
ele queria, ele tenha forjado, embora 
nunca lhe desse motivo”, afirmou.

EMATUM VERSUS OPERAÇÃO 
DISSIMULADA

Noutra variante, o ex-director da 
Inteligência Económica da secreta 
moçambicana, António Carlos do 

Rosário, afirmou ao longo da semana 
passada, em Tribunal, que parte do 
trabalho da Empresa Moçambicana 
de Atum (EMATUM) foi feito pelas For-
ças de Defesa e Segurança (FDS), mas 
isso não poderia ser admitido publi-
camente “porque poderia assustar os 
bancos”.

A sua afirmação de que a pesca do 

24 barcos da frota EMATUM estão bem 
visíveis, ancorados no Porto de Pesca 
de Maputo.

No seu depoimento, o réu Do 
Rosário declarou ainda que a frota da 
EMATUM era o único meio de que 
as FDS dispunham para vigiar toda a 
Zona Económica Exclusiva de Moçam-
bique, desde a fronteira sul-africana até 
à fronteira com a Tanzânia.

Indicou ainda que os satélites não 
forneciam imagens nítidas de objectos 
flutuandos no oceano, e mesmo o uso 
de radares e aeronaves da ProÍndicus 
podia não clarificar a imagem o sufici-
ente. Portanto, como diz o réu, os bar-
cos da EMATUM deviam ser usados, 
se houvesse actividades criminosas, 
como o tráfico de pessoas, em que os 
traficantes viriam apenas barcos de 
pesca e não perceberiam que estavam 
sob vigilância.

O juiz Efigénio Baptista perguntou 
ao réu se isso realmente justificava a 
dívida da EMATUM de 850 milhões de 
dólares americanos, que se somava à 
dívida existente da ProÍndicus de 622 
milhões de dólares, ao que o réu re-
spondeu nos seguintes moldes: Mer-
itíssimo, se tratava de ocultar a verda-
deira natureza da EMATUM, para que 
os bancos não soubessem que parte 
do dinheiro estava sendo usado para 
fins de defesa. 

O réu argumentou que o subter-
fúgio era necessário “porque Moçam-
bique não tinha dinheiro. Só as FDS 
saberiam que a EMATUM tinha um 
aspecto defensivo ”.

atum era em parte uma fachada para 
actividades de segurança não conven-
ceu a procuradora Sheila Marrengula, 
que assinalou que não há nada sobre 
defesa e segurança nos estatutos da 
empresa EMATUM, nem no estudo de 

viabilidade.
 Questionado se havia alguma 

evidência para sua alegação, Do 
Rosário admitiu que “a única prova é 
a transferência de equipamentos da 
EMATUM para o Ministério da Defesa 
Nacional”. 

Ele, o réu, devia estar a falar dos três 
navios de patrulha, conhecidos por 
“Ocean Eagles”, uma vez que os outros 

MIGUEL MUNGUAMBE                                        
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

A discussão girava em torno de 
e-mails que o réu terá supostamente 
mandado ao arquitecto Momode 
Fiky sobre os aspectos relativos à 
construção e ao apetrechamento do 
imóvel em Tete, hoje Hotel Mabhassa 
Limitada, em que Do Rosário ques-
tiona a sua autenticidade, por alegada-
mente não terem sido enviados por si. 

“Eu, como sempre disse, não 
tenho problemas em assumir re-
sponsabilidade dos meus actos. Eu 
socorro-me dos documentos para 
me recordar”, contestou o réu, que 
avança que os referidos e-mails 
“foram forjados pela fonte que facul-
tou”, referindo-se ao arquitecto Mo-
mode Fiky, que terá dito, em declara-
ções ao MP, que o hotel pertencia ao 
réu António Carlos do Rosário. 

Em vários e-mails, segundo o Tribu-
nal, o réu discute assuntos ligados ao 
hotel, mas diz que são falsos.

O réu António Carlos do Rosário disse 
ainda ao Tribunal que não é proprietário 
do Hotel Mabhassa Limitada, em Tete, e 
que o mesmo pertence 100% à em-
presa Txopela Investments, SA.

O réu, que volta hoje a ser submeti-
do a interrogatório pelo MP, respon-
deu sexta-feira que não tem nenhuma 
relação pessoal com o hotel em causa, 
aludindo que o mesmo é 100% da 
Txopela. 

O réu disse ao Tribunal que se re-
cordava de ter transmitido a titulari-
dade do imóvel à Txopela, ou seja, que 
vendeu o imóvel à Txopela, mas, para 
explicar com exactidão, precisava de 
verificar os documentos que constam 
dos autos.

O antigo PCA da ProÍndicus, MAM 
e EMATUM disse ainda que transmi-
tiu as benfeitorias em Novembro de 
2013, mas até hoje ainda não recebeu 
o valor resultante deste negócio.

O réu admite a hipótese de os e-
mails que terão sido supostamente 
enviados por si terem sido forjados.

“Eu tinha certeza de que nunca tra-
tei esses assuntos por e-mail. É por isso 
que disse que havia martelanços nos 
documentos. Quero ter certeza de que 
ele é meu amigo, até ter certeza de que 
ele  não forjou os e-mails. Achava que 
fosse meu amigo. Creio que ele pode 
ser arrolado como declarante. Ele ad-
mite que prestou declarações falsas 
para justificar o recebimento do valor. 
O que me garante que nesses e-mails, 

- Réu António Carlos do Rosário, para quem “em algumas coisas temos que ser honestos”

Juíz Efigénio Baptista António Carlos do Rosário, réu

Ana Sheila Marengula, representante do MP
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Força Conjunta FDS-Ruanda 
resgata crianças-soldado

relatam terem visto os seus filhos com ar-
mas nas mãos quando regressaram com 
os combatentes para invadir aldeias.

"Usar crianças para o combate é 
cruel, ilegal e nunca deveria acontecer", 
disse Mausi Segun, directora da HRW 
para África, numa nota. "O Al-Shabab 
de Moçambique deve parar imediata-
mente de recrutar crianças e libertar cada 
uma delas das suas fileiras", exortou.

A HRW destaca que as acções dos 
terroristas violam a proibição interna-
cional do uso de crianças-soldado.

Segundo a HRW, "centenas" de ra-
pazes foram raptados por terroristas 
do Al-Shabab em Cabo Delgado

O RELATO DE UMA ANTIGA 
CRIANÇA-SOLDADO

Um jovem relatou à HRW que foi 
raptado a 18 de Abril de 2020 junto 
com dois amigos de 16 anos, numa 
aldeia, durante o ataque a Mocímboa 
da Praia.

O rapaz disse que os terroristas dis-
cutiram a possibilidade de decapitar 
os três, porque tinham um estilo de 
cabelo alegadamente contrário às re-
gras do Islão. Mas, por fim, decidiram 
forçá-los a caminhar com os olhos ven-

dados pela floresta até uma base do 
Al-Shabab, em Mbau. 

"Juntamo-nos a muitos outros ra-
pazes e meninos e fomos treinados 
sobre como usar armas e facas no 

combate. Disseram-nos que tínhamos 
que matar e lutar pela nossa terra e 
proteger a nossa religião, que está sob 
ataque em Moçambique", contou a 
antiga criança-soldado.

O jovem conseguiu escapar um mês 
depois durante uma patrulha, mas vive 
com medo constante de ser nova-
mente capturado pelos terroristas.

TREINOS MILITARES
 EM MOCÍMBOA DA PRAIA

Duas mulheres disseram que o 
grupo terrorista raptou os seus filhos em 
Mocímboa da Praia, em Agosto de 2020, 
quando a cidade portuária foi tomada.

Três outras mulheres contaram à 
HRW que conseguiram escapar de 
uma base do grupo terrorista em 
Mbau, onde há "centenas de rapazes". 
"Comportam-se como homens adul-
tos, escolhendo mesmo 'esposas' en-
tre as raparigas raptadas", disse uma 
das entrevistadas.

Outra mulher raptada em Março, 
em Palma, e que conseguiu escapar, 
relatou que foi levada com cente-
nas de mulheres e rapazes em três 
camiões para Mocímboa da Praia, 
onde foram mantidos em cativeiro.  

"Os rapazes foram levados para tre-
ino militar em Mbau e Macomia. Após 
o treino, foram trazidos de volta para 
receberem aulas islâmicas e instruções 
para atacarem as aldeias", disse.

Dados apurados pela nossa report-
agem indicam que o recrutador das 
crianças é um adolescente, de nome 
Omar, igual a outros, que se filiou ao 
grupo terrorista em Cabo Delgado e 
participa em várias acções de ataques.

Omar usava a sua irmã para fazer 
vigilância, controlar as posições das 
FDS, dar informações da localização 
das FDS e em troca a sua irmã recebia 
200 meticais. 

Para além da sua irmã, Omar usava 
outras meninas para fazer a mesma 
tarefa (colaboradoras de terroristas, in-
formantes), havendo necessidade de 
localizar este recrutador.

ESPERANÇA PARA
 EX-CRIANÇAS-SOLDADO

O recrutamento, alistamento ou uti-
lização activa de crianças com menos 
de 15 anos de idade em hostilidades 
activas durante conflitos armados é 
classificado como crime de guerra 
pelo Estatuto de Roma.

A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) considera a utilização 
de crianças em conflitos armados uma 
das piores formas de trabalho infantil.

"O uso crescente de crianças como 
combatentes pelo Al-Shabab é o úl-
timo capítulo horripilante da violência 
em Cabo Delgado. As autoridades 
moçambicanas devem tomar medi-
das urgentes para proteger as crianças, 
para que permaneçam com as suas 
famílias e na escola, e para que não se-
jam exploradas como armas de guer-
ra", afirmou Mausi Segun, directora da 
HRW para África.

Em Junho de 2021, a organização 
humanitária Save the Children esti-
mou que grupos armados raptaram 
pelo menos 51 crianças, a maioria 
raparigas, durante o ano de 2020, em 
Cabo Delgado.

As Forças de Defesa e Segurança, em conjunto com a Força do Ruanda, acabam de anunciar a apreensão de diverso 
material contendo informações de que, alegadamente, os insurgentes usavam crianças em Cabo Delgado como 
soldados. Na mesma operação, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), as Forças Conjuntas 
resgataram crianças que haviam sido raptadas e recrutadas à força para integrar as suas fileiras, sem no entanto de-
talhar o número de jovens envolvidos, alegadamente por medo de comprometer os esforços para a libertação de 
mais crianças. Também recentemente, a organização internacional Human Rights Watch acaba de denunciar, no 
seu mais recente relatório sobre Cabo Delgado, que os terroristas recrutaram "centenas" de crianças e rapazes para 
combater contra as Forças de Defesa e Segurança. "Disseram-nos que tínhamos que matar", conta um sobrevivente. 

Omar considerado recrutador de outras crianças soldados

Em Cabo Delgado

- Recrutador chama-se Omar e tem participado em várias acções de ataques

As "crianças foram resgatadas, não 
libertadas" pelos militares do Exército 
moçambicano, disse em Genebra o 
porta-voz do UNICEF, James Elder. 

As crianças foram salvas pelas "for-
ças do Governo", acrescentou.

O Al-Shabab, ligado ao Estado Is-
lâmico, tem aterrorizado a região de 
Cabo Delgado, rica em gás, desde 
2017, invadindo vilas e cidades, na ten-
tativa de estabelecer um Califado, sen-
do que o ataque mais ousado ocorreu 
na Vila de Palma, em Março passado, 
que deixou dezenas de mortos e mil-
hares de deslocados.

Mas antes do UNICEF, a Human 
Rights Watch havia divulgado, uma 
semana antes, um relatório no qual 
dizia que o Al-Shabab sequestrou cen-
tenas de meninos em Cabo Delgado e 
forçou-os a juntarem-se às suas fileiras 
como crianças-soldados.

Esta organização refere que uma 
das crianças-soldado relata que "eu es-
tava escondida dentro de casa quan-
do ouvi a voz dele e cheguei ao lado de 
fora da janela. Vi-o com um grupo de 
cerca de outros doze meninos, todos 
a vestir calças de camuflagem e com 
uma faixa vermelha à volta da cabeça".

O dia 24 de Março foi uma das últi-
mas vezes que uma mulher moçam-
bicana viu o filho de 17 anos. O rapaz 
foi raptado por terroristas em Cabo 
Delgado, no grande ataque armado a 
Palma, no Norte de Moçambique.

Os atacantes, armados, encontr-
aram a sua família de sete pessoas 
numa quinta, onde se tinham escon-
dido durante dois dias dos combates. 
"Eu estava de joelhos a implorar aos 
Mashababos [o nome popular local 
para os grupos terroristas] que me 
levassem no seu lugar, enquanto a 
minha mulher agarrava as calças do 
meu filho para o impedir de se ir em-
bora", conta o pai do jovem.

"Um dos homens bateu na cabeça 
da minha mulher com uma AK-47 [es-
pingarda] para a forçar a libertar [o nos-
so filho], enquanto o outro homem 
ameaçou matar-nos a todos se não 
deixássemos o rapaz ir", contou. 

A família de sete membros estava 
escondida numa quinta, quando foi 
atacada pelos terroristas. A mãe viu o 
filho mais uma vez em Maio, antes de 
deixar Palma em busca de refúgio.

CENTENAS DE RAPTOS

Estes relatos foram colhidos pela 
organização internacional de direi-
tos humanos Human Rights Watch 
(HRW), que denuncia o recrutamento 
de crianças-soldado por terroristas do 
Al-Shabab, ligado ao grupo "Estado 
Islâmico", para engrossar as fileiras de 
combate contra as forças governa-
mentais.

Na quinta-feira (29.09), a organização 
relatou que o grupo armado já raptou 
centenas de rapazes, que recebem 
treinamento em bases em toda a 
província de Cabo Delgado e são força-
dos a lutar ao lado de adultos contra as 
forças do Exército moçambicano.

Entre os raptados, há crianças de ape-
nas 12 anos de idade. Em Palma, os pais 
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SUMÁRIO
Conselho de Ministros:
Decreto n.º 76/2021:
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 62/2021, de 27 de Agosto.

CONSELHO DE MINISTROS
 

Decreto n.º 76/2021

de 24 de Setembro

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da pandemia da CO-
VID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 62/2021, 
de 27 de Agosto, 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 CO-

Sexta-feira, 24 de Setembro de 2021 I SÉRIE — Número 185

VID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
 

Artigo 3

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

Artigo 4

(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as seguintes:
a) uso de máscaras;
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse; e
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 SARS-COV-2, realizado no país de 
origem nas últimas 72 horas antes da partida, ficando isentos de regime de quarentena; e
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada no país seja positi-
vo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-COV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem
critérios médicos para o internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabe- lecimento de saúde apropriado para fins tera-
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pêuticos, se tiverem critérios médicos para o internamento definido pelas autoridades competentes; e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar são definidos pelo Ministério que superintende a 

área da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do 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 pró-
prias.
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.Nos estabelecimentos  hospitalares é  permitida  a visita
de duas pessoas por dia por cada doente internado.
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; e
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

(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 servi-
ços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, com a finalidade de cobrir o 
nariz e a boca, nos termos recomendados pelo Ministério que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no n.º 1 do presente artigo, quando
se trate de casos relativos a prática de actividade física ou contra-
-indicação médica de uso de máscara devidamente comprovada.
 

Artigo 10

(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros
e outro pessoal de saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro pessoal de saúde par-
ticularmente vulneráveis à pandemia da COVID-19, incluindo os abrangidos pelo artigo 8 do presente 
Decreto.
3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a materialização das 
medidas previstas no presente artigo.

Artigo 11

(Validade dos Documentos 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 Estran-
geiros e vistos temporários; e
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 durante a vigência do presente Decreto.

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.
2. Mantém-se suspensa a contagem de tempo no território nacional relativamente aos técnicos estrangei-
ros 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, as-
sim como, excepcionalmente, pode ser concedido visto de entrada no território nacional por razões de 
interesse do Estado e questões humanitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e 
combate à pandemia da COVID-19.

Artigo 13

(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. Mantém-se 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; e
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 do 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; e
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; e
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 tri-
pulantes e passageiros observar todas as medidas do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19 
em vigor no País e nos termos do presente Decreto.
5. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da propagação da pandemia da 
COVID-19.

Artigo 14

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

Artigo 15

(Aulas)
1. Mantém-se autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino Primário, Secundário, 
Técnico Profissional, Formação de Professores, Formação Profissional e Ensino Superior, em todo o 
território nacional.
2. É autorizada a retoma do ensino pré-escolar em todo o território nacional em observância rigorosa do 
protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19.
3. 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, com a de-
vida autorização do órgão de tutela a nível central, nomeadamente, Ministério ou Secretária de Estado, 
em articulação com o sector da Saúde.
4. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo emitido pelas autoridades 
sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no País.
 

Artigo 16

(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais, de Diversão e Equiparados)
1. É autorizada a abertura de museus, galerias e similares, não devendo estes exceder 40% da capaci-
dade máxima do local, em observância do protocolo emitido pelas autoridades sanitárias.
2. É autorizada a abertura das piscinas públicas, não devendo exceder a lotação de 20% da sua ca-
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pacidade máxima em observância rigorosa do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19.
3. Mantém-se encerrados:

a) as discotecas; e
b) os bares.
4. É autorizada a abertura dos teatros, cinemas, salas de jogo, centros culturais, auditórios e similares, 
não devendo exceder 30% da sua capacidade máxima, em observância rigorosa do protocolo sanitá-
rio para prevenção da COVID-19.
5. É autorizada a frequência às praias, das 06:00 horas às 17:00 horas, como local de recreação para 
banhistas, sendo interdita a venda ou consumo de bebidas alcoólicas, realização de jogos recreativos 
e os aglomerados, em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
6. É autorizada a realização de eventos sociais privados, cujo número de participantes não deve exce-
der 30 e 50 pessoas em locais fechados e abertos, respectivamente, não devendo exceder a lotação de 
30% da capacidade máxima do local, em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção 
da COVID-19.
7. Mantém-se interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições desportivas de esca-
lões inferiores e séniores amadores.
8. É autorizada a retoma dos treinos das equipas de alta competição e de formação dos campeona-
tos provinciais, mediante o cumprimento rigoroso do protocolo sanitário para a prevenção da CO-
VID-19.
9. Mantém-se autorizada a prática dos treinos das selecções e equipes nacionais, com compromissos 
internacionais, sob supervisão estrita da Comissão de Controlo e Monitoria das Medidas de Conten-
ção da Propagação da COVID-19 no Desporto.
10. Mantém-se autorizada a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado   “Moçambo-
la”,   com   observância do protocolo sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
11. É autorizada a presença de espectadores nos jogos dos campeonatos nacionais de todas as moda-
lidades, não devendo exceder a lotação de 25% da capacidade máxima do local, com observância do 
protocolo sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
12. A retoma das competições é condicionada à realização de testes regulares de COVID-19, sendo 
que, os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao regime previsto no artigo 5 do presente 
Decreto.
13. Com a criação da Comissão de Monitoria da COVID-19 no Desporto, na Secretaria de Estado 
do Desporto, ficam obrigados os responsáveis de todas as modalidades em competição a reportar a 
esta entidade toda a informação relativa à incidência de casos de COVID-19 nas suas respectivas 
instituições.
14. Mantém-se autorizada a abertura dos ginásios das Classes Polivalentes e de Grande Dimensão, 
com uma lotação que não deve exceder 30% da sua capacidade máxima e os ginásios de Classe de 
Média Dimensão com uma lotação que não deve exceder 20% da sua capacidade máxima.
15. É autorizada a abertura dos ginásios de pequena dimensão, não devendo exceder 20% da sua 
lotação máxima em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
16. Mantém-se autorizada a abertura dos casinos, devendo-
-se observar o protocolo sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
17. Mantém-se autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf, pesca desportiva, de ténis, 
mergulho, natação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, golfe, patinagem, tiro, vela e 
canoagem, nas modalidades individuais, devendo apresentar os respectivos planos de regularização 
das competições, face à COVID-19.
18. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas,
nos termos da legislação específica.
19. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das 9:00 horas às 18:00 horas, de Segunda-
-feira a Sábado, e das 9:00 horas às 17:00 horas, aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto, 
sendo que os demais estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços é das 9:00 horas às 
18:00 horas, mantendo encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
20. A venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos referidos no número anterior deve obedecer o 
horário aplicado aos bottle stores.
21. Todos os bottle stores, independentemente da sua localização, passam a adoptar o horário das 
9:00 horas às 15:00 horas, permanecendo encerrados aos Domingos, feriados e nos dias de tolerância 
de ponto, sendo proibidos o consumo de bebidas alcoólicas no local e o serviço de entrega ao domi-
cílio depois do fecho.
22. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega ao domicílio devem funcionar em 
estrita observância às medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, sendo permitida 
a sua abertura a partir das 6:00 horas e encerramento às 21:00 horas.
23. Nos estabelecimentos comerciais, de restauração e nas piscinas públicas, é obrigatória a definição 
da capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que os 
gestores destes estabelecimentos são responsáveis pelo seu cumprimento.
24. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima por mesa não deve ultrapassar o limite de 
4 pessoas, devendo observar o distanciamento mínimo de 1,5 metros.
25. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar das 6:00 horas às 18:00 horas, 
continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
26. Mantém-se canceladas todas as licenças de porta aberta e emissão de licenças de horários espe-
ciais e suspensa a atribuição de novas licenças das mesmas.
27. Mantém-se suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo tipo de 
bebidas alcoólicas.
28. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias, incluindo lojas de conveniência, passa 
a ser das 6:00 horas às 19:00 horas.

Artigo 17

(Recolher Obrigatório)
1. Mantém-se o horário do recolher obrigatório e passa a ser das 23:00 horas às 4:00 horas, na Cidade de 
Maputo, nas capitais provinciais, cidades, vilas e autarquias, de todo o território nacional.

2. O recolher obrigatório não abrange:
a) os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite interrupção, na prossecução 
do interesse público;
b) as deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde; e 
c) outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou necessidade impreterível, 
desde que devidamente justificados.

Artigo 18

(Cultos, Conferências e Celebrações Religiosas)
É autorizada a abertura dos locais de cultos, conferências e celebrações religiosas, em todo o território 
nacional, cujo número de participantes não deve exceder 50 e 100 pessoas em locais fechados e abertos, 
respectivamente, não excedendo a lotação de 30% da capacidade máxima do local, em observância 
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.

Artigo 19

(Reuniões ou Eventos do Estado)
1. Mantém-se autorizada a realização de reuniões em instituições públicas e privadas no máximo 
de 50 e 100 pessoas em espaços fechados e abertos, respectivamente, não excedendo 30% da 
capacidade do local, em observância rigorosa das medidas de prevenção da COVID-19.
2. As reuniões ou eventos do Estado deverão ocorrer, desde que devidamente justificados e o 
número de participantes não deve exceder a 100 pessoas, em observância rigorosa das medidas de 
prevenção da COVID-19.
3. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas e após prévia avaliação pelo 
Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, poderá ser autorizada a realização 
de reuniões ou eventos do Estado, com um número de participantes não superior a 300 pessoas.

Artigo 20

(Cerimónias Fúnebres)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o número máximo de participantes na 
realização de velórios e cerimónias fúnebres é de 20 pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres
de óbitos de COVID-19 não deve exceder 10 pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e cerimónias fúnebres, de-
vem observar rigorosamente todas as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas necessárias ao 
cumprimento do disposto no presente artigo.

Artigo 21

(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. O funcionamento das instituições públicas e privadas deve observar as medidas de prevenção e 
combate à pandemia da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem privilegiar o uso de meios 
electrónicos.
3. O atendimento ao público nas instituições públicas dedicadas à emissão de documentos deve ser 
feito utilizando a modalidade de pré-marcação.
4. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para além das 
previstas no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas; e
c) arejamento das instalações. 
5. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade máxima e sua 
respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que, os gestores destas instituições 
são responsáveis pelo seu cumprimento.
6. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem fazer-se presente 
nas instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade patronal a qual emitirá orientações 
necessárias e aplicáveis.
7. Para além de se garantir o distanciamento interpessoal recomendado, pelo menos 30% dos 
funcionários das instituições públicas e privadas devem privilegiar-se do regime de tele--trabalho.
8. A redução de pessoal, para efeitos do regime de tele-trabalho, não se confunde com dispensa do 
trabalho, devendo ser adoptados mecanismos que assegurem a continuação do trabalho em casa, 
havendo condições.
9. Compete a cada entidade, pública ou privada, definir as modalidades do trabalho em domi-
cílio.
10. A medida prevista no n.º 8 do presente artigo não abrange os funcionários e agentes do Esta-
do que ocupam cargos de direcção, chefia e confiança e nem os funcionários responsáveis para 
zelar pelo cumprimento do presente Decreto.

Artigo 22

(Inspecções)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Ministério da Saúde (MISAU), a Po-
lícia da República de Moçambique (PRM), a Inspecção Nacional de Actividades Económicas 
(INAE), as inspecções sectoriais e as Polícias Municipais devem zelar pelo   cumprimento   das   
medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, previstas neste Decreto e outras 
recomendadas pelas autoridades sanitárias.
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Artigo 23

(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, mantém- se suspensa a realização presencial 
dos seguintes actos relativos aos funcionários e agentes do Estado:
a) cadastro electrónico; e
b) prova de vida (biométrica).

Artigo 24

(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras, devem ser providos em obser-
vância 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 
respectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores destas instituições são respon-
sáveis pelo seu cumprimento.

Artigo 25

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

Artigo 26

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

Artigo 27

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

Artigo 28

(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças e sanitárias 
devem reforçar as medidas de controlo dos transportadores e motoristas que entrem no país no 
âmbito do 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 29

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

 Artigo 30

(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as visitas aos estabelecimentos peni-
tenciários realizam-se em observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da 
COVID-19.
2. É permitida a visita de duas pessoas por mês, por cada recluso.

Artigo 31

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

Artigo 32

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

Artigo 33

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

Artigo 34

(Acções de Sensibilização e Educação 
Cívico-Sanitária)

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

Artigo 35

(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres avaliar sis-
tematicamente 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 36

(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime de desobe-
diência 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 eco-
nómica, 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; e
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das transgressões previstas no 
número anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é instaurado o com-
petente 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 25 
de Setembro de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 21 de Setembro de 2021.

Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.
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Certificados de qualidade 
alavancam indústria moçambicana

Itália investe 35 milhões de 
euros em Manica 

BIM premeia negócios 
de mulheres 

com Moçambique e a província de 
Manica, em particular, em matérias rela-
cionadas com a importação tecnológi-
ca na área de agro-negócio, bem como 
as oportunidades de colaboração entre 
investidores italianos e empresas locais 
na província de Manica.

O embaixador italiano anunciou, na 

ocasião, a disponibilidade de 10 mil-
hões de euros para financiar projectos 
ligados à consolidação da paz no âm-
bito do DELPAZ.

Também presente na reunião alar-
gada, o presidente do Conselho Em-
presarial na província de Manica, Al-
cides Cintura, enalteceu a abertura e o 
esforço do Governo em buscar e abrir 
as portas de negócio do empresariado 
local para o internacional. 

Na ocasião, Alcides Cintura demon-
strou a disponibilidade do empresaria-
do de Manica em explorar ao máximo 
as oportunidades que o empresariado 
italiano oferece no âmbito da coopera-
ção económica, com destaque para 
instalação de um banco para o finan-
ciamento de projectos agrícolas e priv-
ilegiar a formação do empresariado.

A fechar a reunião, o Secretário de 
Estado na província desafiou todos os 
intervenientes interessados a se apro-
priarem das oportunidades colocadas 
à disposição pela Itália e a província de 
Manica, para catapultar e dinamizar 
a economia da província e dos dois 
países em geral, num espírito de pura 
cooperação.

Entretanto, e porque o sucesso do 
PRONAI não depende exclusivamente 
das PME, Ludovina Bernardo consider-
ou serem necessárias reformas profun-
das visando a melhoria do ambiente 
de negócios, inclusão de empresas na-
cionais nos negócios ligados ao ramo 
industrial, capacitação e coordenação 
entre os sectores público (a todos os 
níveis) e privado (associações empre-
sariais).

Por seu turno, o director-geral do 
INNOQ, Geraldo Albasine, mostrou-
se preocupado com o actual nível 
de certificação, se comparado com o 
universo de empresas que actuam no 
País. “Desde que iniciou este processo, 
em 2011, temos cerca de 100 empre-
sas certificadas, e a nossa perspectiva é 
de atingir 120 até o fim do ano”.

O director-geral do INNOQ apontou 
como principal razão para este cenário 
o facto de a certificação ser vista como 
um custo pelas empresas, o que 

O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ), tutelado pelo Ministério da Indústria e Comércio, 
acaba de atribuir certificados de qualidade a 19 unidades empresariais que operam em diversos ramos de ac-
tividade no país.

A Itália vai investir 35 milhões de euros, o equivalente a 2.590 milhões de meticais, na implantação, no próximo 
ano, de um centro agro-alimentar na província central de Manica, segundo garantia dada por Jiane Berdine, 
Embaixador da Itália em Moçambique, no final da audiência com Edson Macuácua, Secretário de Estado na 
província de Manica.

constitui um equívoco. “As empresas 
não gostam de assumir custos, mas a 
certificação não é uma despesa. É um 
investimento, e é uma decisão volun-
tária. Só adere aquela (empresa) que 
acha que está em condições de obter 
e manter a certificação”.

“Com o uso de normas técnicas 
melhoramos a qualidade dos nossos 
produtos e serviços, diminuímos des-
perdícios nos processos de produção, 
garantimos a sustentabilidade da ac-
tividade, incrementamos o nível orga-
nizacional da empresa, habilitando-a a 
fornecer produtos e serviços de quali-
dade, bem como a conseguir aceder a 
mercados mais exigentes, bem como 
contratos com grandes projectos”, 
realçou Geraldo Albasine, quando se 
referia às vantagens da certificação 
para as empresas.

Importa realçar que os certificados 
de qualidade foram atribuídos às em-
presas Escopil Tecnologia, Incomáti 
Holding, SW Moz, Intermetal, Neo-
pharma, Mobiserv, Delcam Consulto-
ria e Serviços, Contact Moçambique, 
Dendustry Technical, Soga Serviços, 
Marine Inland, ASI, Global NDP, Mate-
mo, Margin Industrial Services, Du-
gondo Cimentos, Sociedade de Águas 
de Moçambique, e aos produtos Aqua 
Plus (Mopani Internacional), Água Fon-
te Pura (Refrigerantes SPAR) e Malha 
Sol (Ferpinta Moçambique).  

Trata-se de certificados de quali-
dade das normas técnicas NM ISO 
9001 (Sistemas de Gestão de Quali-
dade), NM ISO 140001 (Sistema de 
Gestão Ambiental) e ISO 450001 
(Sistema de Gestão de Saúde e Segu-
rança Ocupacional), cuja atribuição 
decorreu durante o seminário alusivo 
ao Dia Mundial da Normalização, que 
teve como lema “Visão Compartilhada 
para um Mundo Melhor”.

Para a vice-ministra da Indústria e 
Comércio, Ludovina Bernardo, que 
dirigiu a cerimónia de abertura, a certi-
ficação é uma ferramenta imprescind-
ível para os processos de produção das 
Pequenas e Médias Empresas (PME), 
pois “permite que elas assumam o 
papel fundamental de industrializar 
Moçambique, de modo a que o País 
tenha capacidade de produzir e for-
necer bens e serviços de qualidade, 
com recurso a normas técnicas, assim 
como capitalizar as oportunidades 
que isso cria no âmbito do comércio 
interno e externo”.

Na ocasião, a governante referiu-se 
ao Programa Industrializar Moçam-
bique (PRONAI) como uma das inicia-
tivas do Governo cuja implementação 
(com êxito, diga-se) requer a partici-
pação activa das PME, sendo, por isso, 
fundamental que estas façam um 
esforço adicional para obterem a certi-
ficação dos seus produtos ou serviços. Ludovina Bernardo, vice-ministra da Indústria e Comércio

Edson Macuácua

BENEDITO COBRISSUA                                  
Email: cobrissua@gmail.com

 Na reunião, também alargada a 
outras instituições do Estado e da So-
ciedade Civil, Edson Macuácua vincou 
que as relações de amizade entre a 
Itália e Moçambique emergem desde 
a Luta de Libertação Nacional, onde 
através do Vaticano e da Comunidade 
de Santo Egídio foi assegurada a entra-
da e instalação da Frente de Libertação 
de Moçambique em terras europeias, 
tendo o seu maior pico sido o acolhi-
mento da assinatura dos Acordos de 
Paz de Roma, a 4 de Outubro de 1992.

O Secretário de Estado expôs ai-
nda as potencialidades da província 
de Manica, desde as condições agro-
ecológicas, a localização geocêntrica 
e geoestratégica de Manica em rela-
ção às outras províncias do país, bem 
como para os países do hinterland na 
região da SADAC, bem como para out-
ros países de África.

Usando da palavra, Jiane Berdine, 
Embaixador da Itália em Moçambique, 
manifestou o interesse e abertura do 
seu país para a cooperação económica 

Esta iniciativa contribuiu para 
a inclusão financeira da mulher 
moçambicana, uma vez que pro-
move o empoderamento feminino 
e a valorização do seu papel no de-
senvolvimento social e económico 
do país.

Das inscrições enviadas pelas 
Mulheres Clientes do Millennium 
bim para participação no concurso, 
10 foram consideradas elegíveis, 
das quais foram premiadas 3 (três) 
com as melhores ideias de negócio, 
de médio e longo prazo. 

As vencedoras, designadamente 
Karen De Maya e Epifánia, da cidade 
de Maputo, que obteve 179 pontos, 
com um projecto de criação de uma 
empresa para venda e distribuição 
de cosméticos e produtos de lim-
peza; Maida Langa, residente em 
Tete, acumulando 110 pontos, apre-
sentou uma solução de negócio na 
área de ornamentação de festas 
assente na ideia de decoração de 
eventos com recursos personaliza-
dos; Elsa Rogério, da província de In-
hambane, obteve 107 pontos, com 
a criação e registo de uma empresa 
que opera no sector de floricultura. 

Todas as premiadas foram selec-
cionadas após uma avaliação crite-
riosa, que teve em conta requisitos 
como a criação de valor e motiva-

ção para os seus negócios.
“Sendo a mulher um verdadeiro 

motor da economia informal no 
país, procuramos com este tipo 
de iniciativa promover a inclusão 
financeira das mesmas através da 
criação de incentivos e estímulos 
que fomentem a adesão à econo-
mia formal”, disse Liliana Catoja, 
Administradora do Millennium bim, 
referindo-se à intenção do Banco 
com esta iniciativa. 

“Cada projecto vencedor foi selec-
cionado pelo seu mérito, e orgulha-
mo-nos de poder contribuir para que 
o sonho destas mulheres seja uma re-
alidade. No Millennium bim fomenta-
mos a esperança através da material-
ização de iniciativas que contribuam 
positivamente para a mudança social 
e económica de classes sociais mais 
vulneráveis, bem como para o em-
poderamento das nossas mulheres 
moçambicanas que têm um papel 
importantíssimo no desenvolvim-
ento do nosso país”, acrescentou a 
Administradora do Millennium bim. 

Num ano verdadeiramente 
atípico, o Millennium bim decidiu 
lançar a segunda edição do passa-
tempo “Grandes Mulheres, Grandes 
Soluções”, demonstrando, uma vez 
mais, ser um Banco universal e com 
foco na igualdade de género. 
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- Em causa impacto resultante da persistência da Covid-19

FMI alerta sobre crise de investimentos

Produção hidro-energética cresce 5.5%

Atento ao mercado financeiro, o 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI), no seu último Relatório 
Global de Estabilidade Finan-
ceira, alerta que o impacto resul-
tante da persistência da Covid-19 
está a frustrar o optimismo entre 
os investidores, o que poderá le-
var a um aperto financeiro a mé-
dio prazo.

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) registou, até ao terceiro trimestre de 2021, uma produção hidro-energética de 10.899,79 GWh, correspondente a 
5,5% acima da produção planeada para o período em referência. 

abrupto das condições financeiras. 
Se as pressões sobre os preços se 

Trata-se de uma cifra resultante do 
emprenho dos recursos humanos, da 
disponibilidade de recursos hídricos e 
de equipamentos de geração e trans-
porte de energia. 

Em relação aos níveis hidrométricos, 
no final do terceiro trimestre, que co-
incide com o início da época chuvosa 
2021/22, a cota da albufeira situava-
se em 324,29 metros acima do nível 
médio das águas do mar, o que cor-
respondia a um volume útil armaze-

revelarem mais persistentes do que o 
previsto, devem agir de forma decisiva 

nado de 91.4%. 
Assim, a HCB, em coordenação com 

a ARA-Centro, IP e as demais auto-
ridades de gestão de recursos hídricos, 
iniciou a condução da cota aos níveis 
de 320,80 metros aproximadamente, 
até ao dia 31 de Dezembro de 2021, 
com vista a garantir a criação da capa-
cidade de encaixe e o cumprimento 
das normas de exploração da barra-
gem e albufeira de Cahora Bassa. 

Relativamente a Higiene e Segu-

“No meio da prolongada e dolorosa 
pandemia, os riscos para a estabilidade 
financeira têm sido contidos até agora. 
As condições financeiras têm diminuí-
do desde o início da pandemia. Isto 
reflecte o contínuo apoio monetário 
e fiscal à economia, o que ajudou a 
estimular uma recuperação a partir 
de 2020. No entanto, o sentimento de 
optimismo que tinha impulsionado 
os mercados no primeiro semestre do 
ano se desvaneceu um pouco”, disse 
Tobias Adrian, conselheiro financeiro 
e director dos Mercados Monetários e 
de Capitais do FMI.

De acordo com o Fundo, um 
período prolongado de condições 
financeiras extremamente fáceis du-
rante a pandemia, que certamente 
foi necessário para sustentar a recu-
peração económica, permitiu que 
as avaliações de activos excessiva-
mente esticadas persistissem. Se esse 
alongamento excessivo continuar, 
pode, por sua vez, intensificar as vul-
nerabilidades financeiras.

“As vulnerabilidades financeiras 
continuam a ser elevadas em vários 
sectores, embora as vulnerabilidades 
tenham diminuído em algumas áreas 
desde Abril. Os decisores políticos são, 
agora, confrontados com uma troca 
difícil. Devem continuar a fornecer 
apoio a curto prazo à economia global, 
mas devem simultaneamente tentar 
evitar a acumulação de riscos de estab-
ilidade financeira a médio prazo. Após 
mais de um ano, a complacência surge 
como um risco real. As avaliações dos 
activos permanecem esticadas e a as-
sunção de riscos persiste. Se não forem 
controladas, tais vulnerabilidades po-
dem tornar-se questões estruturais 
herdadas”, acrescentou Adrian.

Adrian exortou os decisores políti-
cos a continuarem a prestar apoio a 
curto prazo à economia global, mes-
mo quando devem simultaneamente 
tentar evitar a acumulação de riscos de 
estabilidade financeira a médio prazo.

“Os decisores políticos devem for-
mular planos de acção que previnam 
consequências involuntárias. O apoio 
político monetário e fiscal deveria ser 
mais direccionado e adaptado às cir-
cunstâncias específicas do país, dado 
o ritmo variável das recuperações 
entre países. Os bancos centrais de-
veriam fornecer orientações claras 
sobre a abordagem futura da política 
monetária e permanecer vigilantes 
para evitar um aperto injustificado e 

para evitar um desanuviamento das 
expectativas de inflação. Os decisores 

políticos devem tomar medidas atem-
padas e apertar instrumentos macro-
prudenciais seleccionados para visar 
bolsas de vulnerabilidades elevadas”, 
disse Adrian.

Ainda em conformidade com o FMI, 
num contexto de maiores pressões 
sobre os preços, os investidores estão, 
agora, a fixar os preços num ciclo de 
aperto rápido e bastante acentuado 
para muitos mercados emergentes, 
embora se espere que o aumento da 
inflação seja temporário.

Adrian concluiu as suas observa-
ções aconselhando que, com a in-
tensificação das vulnerabilidades e 
com o apoio político ao crescimento 
económico já afirmado a um grau sem 
precedentes, é chegado o momento 
para uma acção política com visão de 
longo prazo. A acção política deve ser 
cuidadosamente elaborada, visando 
evitar consequências não intencionais, 
que poderiam pôr em risco o cresci-
mento, e que poderiam conduzir a 
um ajustamento abrupto no mercado 
financeiro”, concluiu. 

rança no Trabalho, a empresa mantém 
o seu compromisso pela observância 
das normas, pelo que a ocorrência 
de qualquer incidente preocupa so-
bremaneira a Administração da HCB, 
pelo risco que estes representam à 
vida dos colaboradores e dos equipa-
mentos da empresa. 

No período que se segue, a empre-
sa continuará empenhada no alcance 
da meta anual de produção, situada 
em 14.125,53 GWh, e na implementa-

ção, contínua e com máximo rigor, de 
projectos de manutenção e de rent-
abilização do sistema electroprodu-
tor, do protocolo sanitário visando a 
prevenção, mitigação e contenção da 
pandemia da Covid-19 ao nível corpo-
rativo e nas comunidades da Vila do 
Songo, ao mesmo tempo que con-
duzirá análises constantes e periódi-
cas sobre o impacto da Covid-19 em 
relação à performance operacional da 
empresa.
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Melhoria do ambiente de 
negócios em marcha

Moçambique incrementa relações comerciais 

O regresso gradual das 
empresas privadas

A introdução de plataformas de 
harmonização das actividades 
do Grupo Interministerial de Re-
moção das Barreiras ao Investi-
mento (GIRBI) foi sexta-feira, 8 de 
Outubro, objecto de debate num 
workshop, promovido pelo Minis-
tério da Indústria e Comércio, em 
coordenação com a Confederação 
das Associações Económicas de 
Moçambique (CTA). Na ocasião, 
a vice-ministra da Indústria e Co-
mércio, Ludovina Bernardo, referiu 
que, apesar dos desafios decorren-
tes de acções terroristas em Cabo 
Delgado e da pandemia da Co-
vid-19, o País registou progressos 
assinaláveis na implementação do 
Plano de Acção para a Melhoria do 
Ambiente de Negócios (PAMAN), 
no período 2019-2021, na ordem 
de 43,2 porcento.

Cerca de 100% das empresas que tinham sido encerradas devido à Co-
vid-19, ao longo do ano passado, já reabriram e estão a laborar normal-
mente. O anúncio foi feito pela ministra do Trabalho e Segurança Social, 
Margarida Talapa, para quem o futuro é ainda promissor, porque a queda 
drástica de casos de doença se traduz praticamente no alívio das restrições.

Ludovina Bernardo.
Por sua vez, o vice-presidente 

da Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique, Vasco 

Manhiça, instou o Governo a imprimir 
uma maior celeridade no ritmo de 
aprovação de reformas, de uma mé-
dia de duas por ano, para pelo menos 
acima de três por ano, como sucede 
a nível dos países da região da África 
Subsaariana.

“Esperamos que este fórum seja 

uma plataforma para reflectirmos so-
bre a implementação do PAMAN, uma 
vez que a sua vigência termina este 
ano. Esperamos, também, que este 
instrumento seja prorrogado, acaute-
lando os factores mencionados”, expli-
cou Vasco Manhiça.

Importa referir que o vice-presiden-
te do CTA, Vasco Manhiça, propôs, na 
ocasião, a introdução de um indicador 
de monitoria de reformas, em parceria 
com o MIC, com vista à sistematização 
do processo de monitoria de imple-
mentação de reformas, elemento que 
vai orientar o DPP e resultados concre-
tos que se traduzam na facilitação da 
actividade empresarial.

O evento, que incidiu também 
sobre a actualização dos pelouros da 
CTA,  decorreu num formato híbrido.

 “É nossa convicção que, com o 
aprofundamento do Diálogo Público-
Privado (DPP) e a implementação do 
PAMAN, continuaremos a assegurar 
maior participação do empresariado 
nacional na nossa economia e a mel-
horar, cada vez mais, o ambiente de 
negócios em Moçambique. Sauda-
mos o processo de actualização dos 
pelouros da CTA, órgãos de orientação 
sectorial e transversal que coorde-
nam e promovem o DPP”, indicou a 
vice-ministra da Indústria e Comércio, 

Uma delegação moçambicana chefiada pelo ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, em represen-
tação do Presidente da República, participou entre 12 e 15 de Outubro corrente no Fórum Dubai-África, que 
decorreu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Com a redução de infecções, 
mortes e internamentos por Covid-19, 
e, consequentemente, o levantamen-
to de algumas restrições, várias empre-
sas voltaram a reabrir as portas no país, 
de acordo com a ministra do Trabalho 
e Segurança Social.

“Conseguimos gerir e mediar os 
problemas que íamos tendo no dia-
a-dia. Hoje podemos reafirmar que 
97% das instituições empresariais que, 
no ano passado, tinham encerrado 
as suas empresas, hoje retomaram as 
actividades. Os trabalhadores rece-
beram as suas indemnizações, alguns 
retomaram as suas actividades e con-
seguiram fazer o acompanhamento 
da situação, caso a caso. Não tivemos 
problemas graves”, frisou a ministra.

Entretanto, Margarida Talapa não 
avançou detalhes sobre as empresas 
que reabriram no contexto do alívio das 
restrições impostas pela pandemia.

Refira-se que, segundo dados 
da Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA), 
até Abril deste ano mais de metade 
das 1.075 empresas que fecharam 
as portas por se ressentirem da crise 
provocada pela COVID-19 voltaram às 
actividade.

A missão tinha como objectivo o 
reforço e incremento das relações 
políticas, económicas e comerciais 
com os Emirados Árabes Unidos, di-
vulgar as oportunidades e projectos 
de investimento do país e mobilizar 
e atrair investidores para projectos 
de sectores económicos prioritários 
do país.

Para além de participar no Fórum 
Global de Negócios, a delegação 
moçambicana participou no Painel 
"Conneting the Market of Tomorrow", 
que tem o foco nas Infra-estruturas de 
Transporte, Ambiente de Negócios e 
Zona de Comércio Livre Continental 
Africana, onde o ministro da Indústria 
e Comércio foi orador. 

De igual modo, no Pavilhão 
Moçambique, da Expo Dubai 2021, 
Carlos Mesquita  apresentou o 
Programa Nacional Industrializar 
Moçambique (PRONAI), na perspec-
tiva de mobilização de investimentos.

Ainda nesta missão, o ministro 
manteve igualmente um encontro 
com investidores, visitou algumas 
empresas e, ainda, presenciou à assi-
natura do acordo de promoção e pro-
tecção recíproca de investimentos.

A delegação moçambicana era  
composta por quadros do Ministé-
rio da Indústria e Comércio, nome-
adamente da Direcção Nacional do 
Comércio Externo e Agência para 

Negócios Estrangeiros e Cooperação, 
Ministério da Defesa Nacional, do 
Ministério de Economia e Finanças, 
da Agência do Desenvolvimento do 
Vale do Zambeze, para além de 16 

Para a Organização dos Trabalha-
dores de Moçambique- Central Sindi-
cal (OTM-CS), nas zonas afectadas pela 
violência armada não há melhorias 
significativas.

Alexandre Munguambe destacou 
que “os conflitos armados, que as-
solam o nosso país, estão novamente 
a criar problemas ao desenvolvimento, 
devido ao seu impacto negativo na 
economia e na vida social das popu-
lações. Devido a estes eventos, as em-
presas inteiras nas zonas em conflito 
fecharam as portas e despediram tem-
porária ou definitivamente os respec-
tivos trabalhadores”.

Margarida Talapa e Alexandre Mun-
guambe, e demais intervenientes fala-
vam há dias, na cidade de Maputo, na 
abertura da Décima Primeira Reunião 
Nacional da Comissão de Mediação e 
Arbitragem Laboral. 

No âmbito do evento, a ministra do 
Trabalho e Segurança Social avançou 
dados sobre os serviços prestados pela 
Mediação e Arbitragem Laboral, inclu-
indo as indemnizações pagas.

O evento decorreu na capital 
do país, sob o lema “Os desafios da 
COMAL para introdução da arbitra-
gem laboral em Moçambique”.

a Promoção de Investimentos e Ex-
portações - APIEX, do Ministério dos 

empresários nacionais de diferentes 
sectores de actividade.

Vasco Manhiça, vice-presidente da CTA

MArgarida Talapa, MTSS

CArlos Mesquira, MIC

ECONOMIA

Com os Emirados Árabes Unidos
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Guengue sabota parcelamento de Muhalaze

nominal e os respectivos contactos 
telefónicos das pessoas atribuídas es-
paços por cada família.

Já com a paz a reinar, pelo menos 
no coração da edilidade, os trabalhos 
de parcelamento do quarteirão 4 
prosseguiram, e, quando já estavam 

na fase conclusiva, voltam a sofrer 
mais uma sabotagem, promovida 
por aquelas famílias. 

Desta vez, para além de remover, o 
grupo destruiu os marcos e redimen-
sionou os terrenos parcelados pelo 
Município da Matola, passando, por 
exemplo, um terreno de 15/30, que 
é padrão, a ser dividido a meio para 
resultar em dois terrenos com dimen-
sões de 15/15, e posteriormente ven-
didos a preços que variam entre 130 
mil e 170 mil meticais. 

As acções de sabotagem protago-
nizadas por este grupo de famílias 
não se esgotam por aqui. Dados avan-

das chuvas e servir de bebedoiro de 
gado bovino e caprino, pertencente 
aos criadores dos distritos da Moamba 
e da Matola. 

Aqui, nem a placa erguida em 
blocos e mármore para simbolizar a 
inauguração da represa escapou das 
acções de vandalização deste grupo.

VISITA AO TERRENO

Perante este cenário, descrito pelas 
autoridades municipais como sendo 
de afronta, dado o avanço dos actos de 
desobediência, boicote e vandalização 
de infra-estruturas públicas, a edilidade 

rigente municipal.
“Quem são esses agitadores, quem 

são estas pessoas que infiltraram-se no 
seio do grupo de líderes comunitários 
e dos nativos para boicotar projectos 
de desenvolvimento do município?”, 
questionou Manuel Honwana.

De seguida, três líderes comunitári-
os fizeram saber que a suposta popu-
lação que boicota projectos da edi-
lidade reivindica espaços para prática 
da actividade agrícola, alegação pron-
tamente refutada pelo Chefe do Posto 
Administrativo Municipal de Infulene.

“Esse argumento não constitui ver-
dade, porque viemos aqui hoje para 

çados na reunião, por Manuel Hon-
wana, apontam para a vandalização 
de infra-estruturas públicas, ocupação 
e venda de reservas municipais, se-
gundo constatou-se na visita à represa 
construída pelo Governo provincial de 
Maputo, em 2016, para reter as águas 

da Matola voltou a juntar, quarta-feira 
finda, os líderes comunitários e chefes 
de quarteirões, na sede dos Serviços 
Municipais do bairro Muhalaze. 

A reunião, que foi orientada pelo 
Chefe do Posto Administrativo Mu-
nicipal de Infulene, e contou com a 
presença das chefias da PRM e da 
Polícia Municipal da Matola, inclu-
indo a reportagem do jornal PÚBLICO, 
começou com a pergunta feita por 
Manuel Honwana sobre o que teria 
acontecido para aquelas famílias re-
cuarem no entendimento e boicotar 
projectos de desenvolvimento leva-
dos a cabo pela edilidade e o Governo 
da República de Moçambique.

“Afinal donde vem este barulho e 
quem são estas pessoas, que usam 
o nome da população para sabotar 
projectos de desenvolvimento leva-
dos a cabo pela edilidade e o Governo 
da República de Moçambique. Parece 
que aqui em Muhalaze não há Gov-
erno. Há desmandos que uma pessoa 
do bem não pode tolerar, porque o 
município está a parcelar uma área e 
por detrás aparece alguém a remover 
e destruir os marcos. Isso é uma afronta 
à autoridade municipal e do Estado”, 
deplorou visivelmente revoltado o di-

denunciar que há pessoas que usam o 
nome da população para boicotar ini-
ciativas e projectos que vão moderni-
zar os serviços e o bairro, melhorando 
a qualidade de vida dos munícipes, 
com o objectivo de usurpar terras e 
posteriormente vendê-las a terceiros”, 
disse Manuel Honwana, tendo de se-
guida convidado os participantes para 
aferir a verdade no terreno, onde a sus-
peita se confirmou.

Sucede, porém, que no quarteirão 
4, localizado junto à nova terminal dos 
transportes semi-colectivos de pas-
sageiros, vulgo chapas, no limite com o 
bairro de Godhloza, a comitiva chefiada 
pelo Chefe do Posto Administrativo 
Municipal de Infulene surpreendeu-se 
com uma “floresta” de casas erguidas 
em tempo recorde na área, cujo par-
celamento foi sabotado alegadamente 
por estar reservada para produção 
alimentar. Algumas na fase das funda-
ções, outras na altura das janelas, e a 
maioria já na fase conclusiva. 

“Como estão a ver, o argumento 
de que não queriam parcelamento 
por ser uma área produtiva é falso. Es-
tamos todos claros que a motivação 
que levou aquele grupo de 8 famílias a 
boicotar os nossos projectos é o negó-
cio de terra, que é punido por lei”, sub-
linhou Honwana. 

Para além de alienar terrenos, 
constatou-se igualmente que as con-
struções são desordenadas, uma vez 
que não deixam espaço para abertura 
de ruas. 

Aliás, aquele dirigente municipal, 
secundado pelos líderes comunitários, 
legítimos nativos, revelou que na área 
em causa nunca praticou-se agricul-
tura, senão apenas a pastagem de 
gado bovino e caprino.

“Chefe Honwana, nós líderes co-
munitários e nativos desta zona afir-
mamos que nunca houve prática da 
agricultura. Aqui vínhamos pastar 
gado, além disso, por ser uma mata 
semi-densa, praticávamos os nossos 
ritos tradicionais, como evocação dos 
antepassados. Sempre foram feitos 
nesta área”, frisaram os líderes comu-
nitários.

Por outro lado, apelaram ao Consel-
ho Municipal para agir imediatamente 
antes do mal se alastrar por mais áreas, 
como forma de repor a ordem e asse-
gurar a continuidade dos projectos do 
município e do Estado.

Por sua vez, o Chefe do Posto Ad-
ministrativo Municipal de Infulene 
disse que a medida a ser tomada pela 
edilidade da Matola será para fazer 
valer a lei e repor a ordem, porque 
quem atribui os terrenos aos cidadãos 
e legitima é o Estado.

“Não vamos permitir que os inter-
esses do Estado continuem a ser co-
locados em causa, e os líderes das oito 
famílias serão chamados a responder 
em juízo”, concluiu Manuel Honwana.

Uma guengue, constituída por 
representantes de oito famílias 
que se autoproclamam nativas, 
está a boicotar o processo de 
parcelamento e vandalizar infra-
estruturas públicas no bairro de 
Muhalaze, no Município da Ma-
tola, alegadamente porque a área 
abrangida serve de campos de 
produção agrícola. Mas na verdade, 
segundo testemunhou a reporta-
gem do PÚBLICO, esta alegação 
não passa de farsa, pois a real in-
tenção, para além de a área nunca 
ter sido machamba, é de controlar 
o espaço, retalhar e depois vender 
a preços que variam entre 130 mil e 
170 mil meticais. 
Com efeito, uma equipa chefiada 
pelo Chefe do Posto Administrativo 
Municipal de Infulene, Manuel José 
Honwana, integrando as chefias 
da Polícia da República de Moçam-
bique (PRM) e Municipal da Ma-
tola, reuniu-se quarta-feira com os 
líderes comunitários e chefes de 
quarteirões do bairro Muhalaze, 
onde no final concluiu-se que a 
área boicotada já foi ocupada por 
pessoas estranhas ao Município da 
Matola, que inclusive estão a erguer 
habitações.

Manuel Honwana, chefe do Posto Administrativo Minicipal de Infulene

Reserva municipal vendida por supostos nativos

No Município da Matola

- E vandaliza infra-estruturas públicas
- Edilidade promete mão dura nos próximos dias

ANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

Como resultado da expansão terri-
torial do Município da Matola, Muhala-
ze tem sido, nos últimos anos, um local 
escolhido por pessoas, na sua maioria 
jovens, que procuram ter uma habita-
ção, oriundas das cidades de Maputo 
e Matola, dos distritos circunvizinhos e 
do resto do país.

Em 2013, dado que o bairro estava 
em crescimento, o Município da Ma-
tola iniciou o processo de urbanização 
daquela área rural, com o objectivo de 
modernizar os serviços, reduzir as ocu-
pações irregulares e desornadas e mel-
horar a qualidade de vida e ambiental 
da população.

Em Julho passado, o processo 
abrangeu o quarteirão 4, e começa a 
surgir barulho de um grupo de oito 
famílias que no princípio alegava não 
ser prioridade. Mesmo assim, o proces-
so andou, tendo o grupo intensificado 
as suas acções de boicote, através de 
remoção de marcos.

Apercebendo-se da situação, a edi-
lidade da Matola convocou reuniões 
orientadas pelo Chefe do Posto Ad-
ministrativo Municipal de Infulene, 
alargadas aos líderes comunitários, 
chefes de quarteirões e represent-
antes da população, sobretudo das 8 
famílias. 

As partes chegaram ao entendi-
mento de que o parcelamento deve-
ria prosseguir, devendo aquelas famí-
lias entregar ao Município da Matola 
a relação nominal dos membros de 
cada agregado familiar, para serem 
atribuídos um talhão para efeitos 
de habitação. O município solicitou 
também o fornecimento da relação 
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O partido Frelimo, ao nível da cidade da Matola, acaba de aprovar o grau 
de desempenho do Conselho Municipal, no período compreendido entre 
Janeiro e Junho do ano em curso.

Frelimo aprova 
desempenho de

 Calisto Cossario à vista

síveis em diferentes artérias da urbe.
"Queremos parabenizar o Presidente 

Calisto Cossa e seu elenco pelo belís-
simo trabalho que estão a fazer, como 

ocasião para apresentar os trabalhos 
desenvolvidos para fazer face à época 
chuvosa que se aproxima.

"Neste momento estamos a fazer 

são os casos da abertura da linha verde, 
as governações abertas, e outras acções 
que aproximam a instituição ao muníci-
pe"; disse a chefe de brigada.

Por outro lado, o Primeiro-secretário 
do partido Frelimo na Matola, Carlos 
Zavala, encorajou o Executivo mu-
nicipal a prosseguir com acções que 
visam desenvolver o município.

Na ocasião, o Presidente do Con-
selho Municipal da Cidade da Matola, 
Calisto Cossa, acolheu as recomenda-
ções e comprometeu-se a continuar a 
trabalhar em prol do desenvolvimento 

limpezas nos canais das águas resid-
uais, na Avenida 5 de Fevereiro, decor-
rem também limpezas de valas nos 
bairros Km15, Liberdade e Machava- 
Nkobe", apontou. 

Indicou ainda que "aliado a esses 
trabalhos, estamos a resselar a estrada 
Nu Africa-KM15, Av. 4 de Outubro-
Cruz Fixa e Yuni Eventos, pavimen-
tação da Rua do Metical, Av. 5 de 
Fevereiro e outras que estão a ser ter-
raplenadas, como são os casos da Rua 
do Cemitério, Ndlavela e bairro Nkobe", 
disse Cossa.

Para o partido Frelimo, a construção e 
reabilitação de estradas, a realização de 
Presidências sem Parede, a resolução de 
conflitos de terra, as regularizações mas-
sivas e melhoramento de recolha de 
resíduos sólidos foram determinantes 
para a avaliação positiva do desempen-
ho do Município da Matola. 

A chefe da Brigada Provincial de 
Assistência e Apoio a Matola, Otília 
Muchanga, intervindo na sessão, 
sublinhou que o Conselho Municipal 
da Cidade da Matola está num bom 
caminho, olhando para as acções vi-

da cidade, através da  disponibilização 
de melhores serviços e condições de 
habitabilidade para os munícipes. 

"Temos noção do compromisso que 
assumimos com os munícipes mato-
lenses, no âmbito do desenvolvimento 
autárquico. É com esse objectivo que 
trabalhamos no sentido de reduzir 
os conflitos de terra, aumentar a base 
tributária, desenvolvimento de acções 
de integração da participação popular 
nas actividades, sempre pensado no 
bem-estar dos cidadãos", vincou.

O edil aproveitou igualmente a 

PRESS RELEASE

MEGA TV DISPONÍVEL NA ZAP, A PARTIR DE 15 DE OUTUBRO

A maior operadora de televisão digital a nível nacional ZAP, passa a ter na sua grelha o canal Mega TV, a partir 
de 15 de Outubro do ano em curso, em todo o território moçambicano.  
A Mega TV é um canal nacional com uma programação generalista, que visa proporcionar uma diversidade de 
conteúdos, desde informação, entretenimento, reality shows, conteúdos infantis e muito mais.
 
O canal Mega TV estará disponível na posição 7, para todos os clientes da ZAP, com emissão 24 horas por dia. 

Esta aposta da ZAP resulta de uma estratégia de valorização dos conteúdos e canais locais, visando levar ao 
público o que de melhor é feito no País. 

A presente iniciativa chega numa altura em que a televisão ocupa um lugar significativo e de destaque para as 
famílias moçambicanas. A ZAP continua a assumir o compromisso contínuo de assegurar uma oferta cada vez 
melhor e mais atenta às necessidades dos seus clientes. 

Esta iniciativa será acompanhada de outras acções que a ZAP tem na sua estratégia voltada para Moçambique.
A ZAP é a maior operadora de distribuição de Televisão por satélite em língua Portuguesa, com canais em 
alta definição (HD), estando associada a família moçambicana desde 2011, com cobertura a nível nacional e 
internacional, estando igualmente em Angola, reunindo os melhores conteúdos

"O MELHOR QUE HÁ, É NA ZAP QUE DÁ QUE DÁ".

Maputo, aos 12 de Outubro  de 2021.
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Projectos económicos consolidam a Paz 

Standard Bank bonifica aquisição 
de Mazda e Hyundai

Por iniciativa do Governo moçam-
bicano, em conjunto com a Del-
egação da União Europeia e par-
ceiros de cooperação, o distrito de 
Gondola, na província de Manica, 
acolheu quinta-feira o programa 
de Desenvolvimento Local para 
a Consolidação da Paz (DELPAZ), 
como amplo complemento e 
apoio da União Europeia à imple-
mentação do Acordo de Paz e 
Reconciliação Nacional, assinado 
em Maputo, em Agosto de 2019. 
O DELPAZ está orçado em 26 mil-
hões de euros e será implemen-
tado no período de 2021 a 2025. 
A ministra dos Negócios Es-
trangeiros e Cooperação, Veróni-
ca Nataniel Macamo Ndlovo, que 
dirigiu as cerimónias, reiterou o 
apelo no sentido de adesão dos 
ex-guerrilheiros da Resistência 
Nacional Moçambicana (Renamo) 
no processo de Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegração 
(DDR), como garantia da Paz efec-
tiva no país. 

O Standard Bank, à luz de uma 
parceria com a Ronil, vai conced-
er, nos próximos três meses, taxas 
de juros e de seguros bonificadas 
para a aquisição dos mais recen-
tes modelos das marcas Mazda 
e Hyundai, nomeadamente a 
nova BT-50 e o novo Hyundai 
Tucson, duas das novidades mais 
aguardadas de 2021, que por via 
do leasing do banco chegam ao 
mercado moçambicano, com os 
preços mais baixos de financia-
mento dos segmentos Pick-up 
(viatura de caixa aberta) e SUV 
(veículo utilitário desportivo).

o prémio de seguro financiado e a 
preços competitivos, mediante a con-
stituição do seguro no Standard Bank, 
apoio duplo (banco e concessionária) 
na resolução de problemas que ten-
ham no uso da viatura.

Para além destas facilidades, as-
sociadas à rapidez na resposta e na 
contratação do leasing, que o tornam 
o mais atractivo e inovador do mer-
cado, o Standard Bank financia a aqui-
sição da viatura em até 90% do valor, 
com todos os encargos legais incluí-
dos. No término do contrato, o cliente 
é solicitado a pagar o valor residual 
para que a titularidade da viatura seja 
passada em seu nome.

Com valores de prestações inferi-
ores a outros produtos de financia-
mento alternativo, dada a existência 
de um valor residual e colateral, este 
leasing inclui, ainda, a opção de amor-
tização antecipada.

ou lazer. Ele escolhe, entre as opções que 
oferecemos, a que melhor lhe satisfaz e 
nós financiamos”, realçou Victor Jardim.

Para o director Comercial e de 
Marketing da Ronil, Henrique Bet-
tencourt, a parceria com o Standard 
Bank constitui uma oportunidade 
para as pessoas comprarem uma 
viatura nova, com um financiamento 
acessível e atractivo.

“Temos muitos clientes a pedirem 
mais alternativas de pagamento e é 
nesse âmbito que nos associámos ao 
Standard Bank, que agregou este ser-
viço de leasing, que vai ao encontro 
da necessidade de alguns dos nossos 
clientes e lhes dá a oportunidade de 
adquirirem as nossas viaturas”, con-
siderou Henrique Bettencourt.

Podem aceder a este leasing todos 
os interessados, devendo, para tal, 
comparticipar com, no mínimo, 10% 
do valor da viatura. O pacote inclui 

spectivas de desenvolvimento a longo 
prazo, e acho que há algumas lições 
que poderemos também aprender 
também para transmitir, para investir 
no apoio à Paz no Norte de Moçam-
bique", frisou.

Entretanto, o enviado pessoal de 
António Guterres, Secretário-geral 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Mirko Manzoni, referiu que a 
morte do líder da autoproclamada 
Junta Militar da Renamo, Mariano 
Nhongo, não deve fazer perder de 
vista o objectivo de alcance da Paz 
efectiva.

"Mais importante ainda, não deverá 
fazer nos esquecer os progressos alca-
nçados até à data, no sentido de incu-
tirmos a cultura de diálogo e da Paz em 
Moçambique", disse.

Também presente no evento, o 
Secretário-geral da Renamo, André 
Magibire, lamentou, na ocasião, a 
morte de Mariano Nhongo, que em 
vida contestava a liderança de Ossufo 
Momade, no partido da Perdiz.

"Nós como partido temos somente 
a lamentar, porque não era isso o que 
desejávamos. Não se deseja a morte 
de qualquer um, seja por que razão 
for", disse.

O que é DELPAZ?

DELPAZ é um programa do Gov-
erno da República de Moçambique 
com financiamento dos parceiros de 
cooperação, no quadro da pacifica-
ção do país, que visa garantir a efec-
tiva reintegração dos ex-guerrilheiros 
nas suas comunidades de origem ou 
de sua escolha para fixação de suas 
residências, por meio de projectos 
de geração de renda para a auto-
suficiência.  

Segundo os promotores da ini-
ciativa, o DELPAZ vai investir em 
infra-estruturas, serviços públicos, 

desenvolvimento da agricultura e em-
preendedorismo para relançar as eco-
nomias das comunidades afectadas 
por conflitos, com especial atenção na 
criação de oportunidades para jovens, 
mulheres, bem como ex-combatentes 
e suas famílias.

Estes investimentos serão orienta-
dos por exercícios participativos, que o 
programa apoiará com assistência téc-
nica e capacitação dos governos locais.

Segundo dados em poder da nossa 
reportagem, o DELPAZ fornecerá ca-
pacitação e assistência técnica para 
governos distritais e Conselhos Con-
sultivos Locais, para que as comuni-
dades possam participar activamente 
no planeamento e nos processos de 
governação local.

E por meio desta iniciativa, as au-
toridades locais deverão colher sensi-
bilidades e as necessidades das comu-
nidades locais na definição e selecção 
de infra-estruturas e serviços públicos 

essenciais, a serem fornecidos pelos 
próprios distritos às comunidades para 
promover o desenvolvimento susten-
tável local e adaptação às mudanças 
climáticas.“

Além do Governo de Moçambique 
e da Delegação da União Europeia, o 
programa conta ainda com o apoio 
do Fundo das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento de Capital (UNCDF), 
da Agência Austríaca de Desenvolvi-
mento (ADA); a Agência Italiana de 
Cooperação para o Desenvolvimento 
(AICS), com participação da Sociedade 
Civil e beneficiários do programa. 

O lançamento desta iniciativa ser-
viu de oportunidade para discussão 
sobre a importância da melhoria das 
oportunidades sócio-económicas nas 
comunidades afectadas pelo conflito, 
como forma de contribuir para um 
desenvolvimento mais inclusivo e eq-
uitativo ao nível local e nacional, a nível 
das províncias de Manica, Tete e Sofala.

Na região Centro do país

Esta campanha está integrada 
na estratégia do Standard Bank de 
disponibilizar aos seus clientes e ao 
público em geral diversas opções de 
compra de automóveis, proporciona-
ndo-lhes o poder de escolha, em con-
formidade com as suas necessidades e 
capacidades.

Conforme explicou o director de 
Soluções para Clientes do Standard 
Bank, Victor Jardim, através da parceria 
com a Ronil, “o Banco consolida a sua 
posição de referência no mercado, no 
que diz respeito à oferta de melhores 
soluções financeiras para a compra de 
viaturas por via do leasing, em parceria 
com as maiores concessionárias que 
operam no mercado nacional, o que 
garante acessibilidade de viaturas em 
qualquer ponto do país”.

“Com o leasing do Standard Bank, o 
cliente tem a possibilidade de comprar a 
sua viatura de sonhos, seja para negócio 

BENEDITO COBRISSUA                                  
Email: cobrissua@gmail.com

Verónica Macamo, há dias no posto 
administrativo de Cafumpe, distrito de 
Gondola, em Manica, no lançamento 
do programa DELPAZ, fez saber que a 
paz efectiva é crucial para um Moçam-
bique próspero e unido.

"Aproveitamos o ensejo para sau-
dar a todos que nos têm apoiado no 
processo de criação e consolidação 
da Paz efectiva em Moçambique e de 
viva voz dizemos bem hajam", frisou, 
para de seguida vincar que o Governo 
moçambicano está mais animado e 
encorajado com os resultados alcan-
çados, no âmbito do combate ao ter-
rorismo, tendo saudado a bravura das 
Forças de Defesa e Segurança (FDS), as 
Forças da SADC em Estado de Alerta, 
bem assim do Ruanda.

O embaixador da EU em Moçam-
bique, António Sanchez-Benedito 
Gaspar, disse que a organização que 
representa não irá descansar até que 
haja reconciliação e criação de opor-
tunidades para as populações afecta-
das pelo conflito na zona Centro e 
Norte do país.

António Benedito Gaspar salien-
tou haver também a necessidade de 
concentração de esforços para acabar 
com o terrorismo, que nos últimos 
quatro anos assola os distritos do Cen-
tro e Norte de Cabo Delgado.

"Nós a União Europeia, tal como 
qualquer outro parceiro, também es-
tamos comprometidos em trabalhar, 
desde o ponto de vista humanitário, 
desde o ponto de vista do apoio à ca-
pacitação em equipamento às Forças 
de Defesa e Segurança de Moçam-
bique, e uma parte desse apoio vai 
ter lugar aqui no Chimoio; de apoio 
da parte da Missão da União Euro-
peia na formação das Forças Armadas 
moçambicanas, também com per-

Verónica Macamo, MNEC
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Governo moderniza Centros de 
Formação Profissional

Com a visita ao Centro de For-
mação Profissional da Machava 
e posterior inauguração deste 
centro, no Município da Matola, 
província de Maputo, o Governo 
de Moçambique, através da Sec-
retaria da Juventude e Emprego, 
marca as acções em curso de 
requalificação, ampliação e mod-
ernização dos Centros de Forma-
ção Profissional no país.

para promover um sistema educativo 
inclusivo, eficiente, de qualidade e que, 
acima de tudo, responda às necessi-
dades do capital humano do país. 

Nesta empreitada, o Governo tem 
vindo a contar com a valiosa contri-
buição dos nossos parceiros de coop-
eração e do sector empresarial, e, no 
caso em apreço, 

a requalificação, ampliação e modern-
ização dos Centros de Formação Profis-
sional da Machava e do Fomento con-
taram com o financiamento do Governo 
do Japão e da empresa MOZAL. 

No Centro de Formação do Fo-
mento, o envolvimento da empresa 
MOZAL irá contribuir para dotar mais 
jovens de conhecimentos, habilidades 
e competências do saber fazer nas 
áreas de serralharia e carpintaria, que 
poderão trabalhar por conta própria 
ou por conta de outrem. 

A par disso, a requalificação do Cen-
tro de Formação Profissional do Fo-
mento irá permitir produzir e reabilitar 

carteiras escolares para escolas públi-
cas e privadas, contribuindo desta 
forma para a geração de receitas que 
garantam a sustentabilidade desta in-
stituição de formação profissional. 

“Com esta iniciativa de produção 
e reabilitação de carteiras escolares, o 

Intervindo na cerimónia que teve 
lugar na tarde de sexta-feira, na Matola, 
o Primeiro-ministro Carlos Agostinho 
do Rosário afirmou que na acção gov-
ernativa em marcha, uma das princi-
pais prioridades é o desenvolvimento 
do capital humano, que é assegurado 
pela promoção da educação para to-
dos, que inclui o ensino técnico-profis-
sional e a formação profissional. 

“Esta nossa aposta no ensino técni-
co-profissional e na formação profis-
sional visa dotar os jovens de habi-
lidades e competências do saber fazer, 
que lhes permita responder às neces-
sidades e exigências do mercado de 
trabalho e, deste modo, participar de 
forma activa no processo de desen-
volvimento do nosso país”, disse. 

Nesse contexto, o PM fez saber que 
o Governo tem vindo a desenvolver 
acções que estão a contribuir para a 
expansão, requalificação e moderniza-
ção das instituições do ensino técnico-
profissional e de formação profissional 

Centro de Formação Profissional do 
Fomento irá contribuir para que mais 
crianças dos distritos da província e 
cidade de Maputo, nesta primeira 
fase, deixem de aprender sentadas 
no chão”, indicou Carlos Agostinho do 
Rosário, tendo de seguida referido que 

a produção de carteiras, com o envolvi-
mento e participação dos formandos, 
irá permitir que estes consolidem os 
conhecimentos e competências práti-
cas adquiridas no processo de ensino-
aprendizagem. 

Para o PM, a reabilitação e moderniza-
ção irá contribuir para o empoderamen-
to sócio-económico dos jovens, dando-
lhes ferramentas para que elevem os 
seus níveis de empregabilidade por 
conta de outrem ou por conta própria. 

Em relação ao Centro de Formação 
Profissional da Machava, Carlos Agostin-
ho do Rosário disse ter ficado a saber na 
visita às oficinas de construção civil e 
soldadura, ampliadas, que foram apet-
rechadas com equipamento moderno, 
com o apoio do Governo do Japão.

“Esta requalificação e modernização 
do Centro de Formação Profissional da 
Machava abre espaço para que esta 
instituição possa obter certificação in-
ternacional, o que irá habilitar que as 
qualificações obtidas pelos seus grad-
uados sejam reconhecidas por qual-
quer entidade empregadora nacional 
e internacional”, frisou o governante. 

Na ocasião, o PM informou que 
as acções de requalificação e mod-
ernização dos Centros de Formação 
Profissional serão extensivas a outras 
instituições a nível nacional, sendo que 
para este ano estão contemplados os 
Centros de Formação Profissional de 
Quelimane e de Nacala. 

- Afirma Primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, depois de inaugurar o Centro de Formação Profissional do 
Fomento, na Matola

Primeiro Ministro na inauguração do CFPF
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

CULTURA

Nyusi no lançamento do filme “Nhinguitimo”
Vencedora da primeira edição do 
Concurso para o Apoio e Financia-
mento à Actividade Audiovisual 
e Cinematográfica, promovido 
pelo Ministério da Cultura e Tur-
ismo, através da parceria com o 
Instituto Nacional das Indústrias 
Culturais e Criativas (INICC-IP) e o 
Fundo para o Desenvolvimento 
Artístico e Cultural (FUNDAC),  o 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, participou segunda-feira 
finda, na cidade de Maputo, no 
lançamento do filme “Nhinguiti-
mo”, do realizador moçambicano 
Licínio de Azevedo.

A História de Moçambique é um 
lugar onde flutua o poder criativo de 
Licínio Azevedo. Depois de a ter ficciona-
do de diversas formas, por exemplo, em 
Coração forte – relatos do povo armado 
(histórias, 1982), Virgem Margarida (filme, 
2012) e Comboio de sal e açúcar (filme, 
2016), com efeito, mais uma vez o realiza-
dor regressa ao passado para de lá retirar 
emoções de uma época que teima em 
emitir mensagens ao presente. 

A curta-metragem Nhinguitimo, 
adaptada do conto de Luís Bernardo 
Honwana, expressa essa vocação do 
cineasta olhar para trás como quem pen-
sa o seu tempo no espaço onde habita.

Na versão da Ébano Multimédia e 
Mahla Filmes, Nhinguitimo é uma série 
de narrativas interligadas, curtas, mas 
profundas. No centro da história encon-
tra-se Vírgula Oito (António Sitoi), uma 
personagem tão sonhadora quanto 
inconformada com as adversidades 
impostas a si e a sua gente. No seu fu-
turo cabem N’teasse (Silvana Pombal) 
e os fartos campos verdejantes que va-
ticinam uma vida conjugal confortada. 
No entanto, no auge dos seus vaticínios 
falíveis, eis que a ambição de um com-
erciante ordinário, Rodrigues (António 
Cabrita), corrompe o Administrador do 
lugar (Luís Sarmento), convencendo-o 
a arrancar as terras aráveis do pobre 
camponês. Aí logo se forma uma 
ficção que coloca a justiça apenas ao 
benefício dos mais fortes (os colonos 
portugueses), fazendo com que, como 
afirma Pepel, personagem de Albergue 
nocturno, de Máximo Gorki, a honra e 
a consciência sejam coisas boas para 
quem tem autoridade.

Em termos de sinopse, Nhingui-
timo não é uma história surpreendente. 
Logo se vê, as questões ligadas às 
excentricidades coloniais em Moçam-
bique exploradas na curta-metragem 
já foram ficcionadas em livro, além de 
Luís Bernardo Honwana, por autores 
como Isaac Zita, João Dias, Guilherme 
de Melo, Orlando Mendes ou Lília 
Momplé. Ainda assim, interessa ver 
como as cenas do filme de Licínio Aze-
vedo estão encadeadas e como através 
de diálogos (às vezes apaixonados) 
entre as personagens se projectam as 
relações de afinidade ou hostis. Nesses 
diálogos, claro está, facilmente se desta-
ca Vírgula Oito, pela precisão e acutilân-
cia interpretativa. Aliás, Vírgula Oito é de 

longe a personagem mais interessante 
da história, graças à performance de 
um actor que soube interpretar o papel 
em todos os momentos da ficção. 

António Sitoi soube de todo se colo-
car ao nível da tão exigente personagem 
instável, quer ao nível da expressão cor-
poral (a envolver tiques, gestos, movi-
mentos), quer ao nível da expressão oral. 
Que dicção rhonga/changana! De facto, 
no uso da fala, Sitoi permite a Vírgula Oito 
concretizar o entendimento de Roman 
Jakobson sobre a palavra (enquanto si-
gno verbal): a união do som e do sentido, 
no caso do filme, muito dependente da 
emoção que move a enunciação da per-
sonagem.

No capítulo das performances dos 
actores, vale ainda destacar as convin-
centes aparições de António Cabrita e 
Luís Sarmento. A espontaneidade do 
primeiro e austeridade do segundo 
contribuíram para a concretização de 
uma boa cena hilariante no interior do 
bar de Rodrigues, onde ficam clarifica-
dos os contrastes linguísticos de uma 
sociedade bem bipolarizada.

A curta-metragem de Licínio Aze-
vedo pretende ser uma película na 
qual se reúnem a acuidade de recon-
tar a História de Moçambique através 
de eventos marginais, ocorridos numa 
pequena aldeia algures em Lourenço 
Marques. Do mesmo modo, a ficção 
tem a particularidade de relançar esse 
debate sobre o racismo, afinal ainda 
actual. 

Todo a preto e branco, Nhinguitimo 
atravessa a época colonial de forma 
transversal, quando cristaliza as pos-
síveis reacções de uma sociedade que 
se farta da arrogância dos que, para en-
riquecerem, não se importam de chu-
par os desfavorecidos até ao tutano. 
Rodrigues não é apenas um homem 
branco, igualmente, é o eufemismo 
de uma quizumba sem tonalidade de 
pele, que desterra gente, apropriando-
se dos seus recursos na tentativa de 

expandir o seu império fel.
Não obstante as situações pernicio-

sas à volta de um poder ilegítimo, a ac-
tuação de Vírgula Oito serve para pro-
testar contra essa velha ideia que Zeca 
Afonso ironiza na música “Os índios 
da meia-praia”: “Dizem que o mundo 
só anda/ tendo à frente um capataz”. 
Apenas Vírgula Oito compreende 
a falsidade da afirmação. Os outros, 
casos de Maguiguane (Jorge Vaz) e 
Machumbutana (Ivan Barrama), cegos 

pelo medo, vacilam e lá abandonam o 
camponês contrariado.

Quem for a ver o filme, primeiro, 
deve aproveitar cada segundo. 22 
minutos (com ficha técnica) passam 
num ápice e quando isso acontece 
até custa acreditar no final do filme. 
Segundo, quem for a ver o filme irá 
conectar-se com a outra margem da 
História de Moçambique (sem heróis 
nacionais), lá onde se cruzam a reali-
dade e a delicada arte da representa-

ção. Seguramente, o telespectador 
irá deixar-se impressionar por uma 
excelente direcção de fotografia 
(Pipas Forjaz) e pela selecção/mistu-
ras musicais protagonizadas por Joni 
Schalwbach. A trilha sonora cumpre 
no filme a função importantíssima 
na sedimentação de tudo o que não 
pode ser descrito através das falas das 
personagens. Nhinguitimo é tudo isso: 
um filme no qual Moçambique se re-
encontra, de alguma maneira.

Chefe do Estado cumprimentando autores do filme Nhinguitimo
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(Episódio da otília nghilitshi)

DOENÇA MÁGICA-KUTSAMIWA (11)

VAKITHY NYAMBUWE

"Queira imaginar o que estava de-
positado em mim: Era o sangue coagu-
lado que apresentava a cor de vinho 
escuro, cujo aspecto apresentava di-
versos bocados de figuras geométricas 
muito compactos. No decorrer do tem-
po da extracção do pedregulho, no que 
resultou, evidentemente, fui sentindo 
gradualmente um certo alívio. Três pri-
maveras levaram para neutralizar esta, 
uma das partes, que impedia conceber. 
Esta doença era apenas para satisfazer a 
invejosa da Tia maligna.

Após concluída a primeira parte, 
que foi a destruição da rocha, tive outro 
problema, consequência do isola-
mento entre as duas partes referidas: as 
trompas estavam tão murchas, quase 
secas, dito pelos médicos convencio-
nais. E presumo que o dito isolamento 
inviabilizava a sua alimentação digna. 
Tive que empreender uma nova aven-
tura, graças ao esforço do meu marido 
que fez uso da sua posição hierárquica, 
no serviço, ele dizia que:  Era Bhass 
boy do seu superior o My Captin, na 
companhia mineira onde trabalhava, 
e pelo gozo da simpatia e a influência 
do seu chefe convenceu as estruturas 
da direcção e... Deu a mão. Facultou a 
viagem para África do Sul, para o meu 
internamento no hospital.

Por conta dessa oportunidade veio-
me buscar e junto com ele fomos para 
Terra do Rand onde se dispõe de tec-
nologia apropriada. O tratamento em 
si consistiu na base de aquecimento às 
trompas, por intermédio dos aparelhos 
sofisticados e apurados para o efeito. 
Daí, por calor, as trompas foram se 
abrindo progressivamente, até tomar a 
vida do seu estado natural.

RENASCIMENTO DA
 NOVA VIDA

Foi a partir de então que a Nwang-
hilitshi teve a novidade de uma nova 
saúde, do seu aparelho reprodutivo. To-
dos os órgãos estavam online. “O muro 
de Berlim" havia caído. Ela ficou satis-
feita pelo facto de estar a gozar de boa 
saúde, mas não acreditava que um dia 
podia ser mãe de novo. Refira-se, a Sarai, 
a esposa do Manoa e a Ana. Esposas do 
Abraão, Manoa e o Alcan.

Já tinha estatuto de mãe, porque, até 
então, tinha filhos adoptivos. Apesar 
do condicionalismo e da legitimidade 
sobre a posse conferida a ela, não dava 

sossego da sua alma por necessitar de 
seus filhos legítimos. Entretanto, a sur-
presa veio na mó de cima e realmente 
ficou grávida. 

Num belo dia algo lhe perturbava, 
relacionado com a "barriga", uma vez 
que todo o cuidado tem sido pouco. 
Tencionou ir ao seu médico tradicional. 
Após aprovada a ideia, tomou a via-
gem. Caminhando nas artérias do cam-
po, onde o relevo permitia o alcance no 
além pelo olhar e, coincidentemente, 
lançou a vista lá longe, notou uma mol-
dura humana aglomerada numa som-
bra à beira do caminho, estavam em 
repouso, e à medida que se aproximava 
distinguiu duas senhoras. As mesmas, 
directa ou indirectamente, eram da liga-
ção umbilical com ela.

Uma delas percebeu ainda distante 
que era Nwanghilitshi e, quanto mais se 
aproximava ia percebendo que estava 
grávida, por esse motivo assustou-se 
e ficou irritada de raiva. Não controlou 
a irritação, nem conseguiu fingir. Ficou 
uma estatueta de boca aberta, por in-
determinado tempo. Todo o mundo 
apercebeu-se do cenário e ficou es-
pantado pelo sucedido, apesar de não 
compreender os motivos da cena. Mas 
a Nwanghilitshi foi se aproximando 
do grupo e chegado naquela aglom-
eração, passou uma das velhas, fez a 
questão de não reconhecer a presença 
daquela malvada, ignorou-a.

Mas a Nwanghilitshi identificou-se 
que não concordava na gíria que dizia 
"um peixe deteriorado no cardume era 
significativo de que o resto estava no 
mesmo estado". Porque ela teve que 
colocar a cada pessoa das presentes no 
seu lugar, consoante as suas atitudes de 
relacionamento com ela. 

Nesse contexto, dirigiu-se de ma-
neira serena e de semblante suave e 
sorridente esticou o braço em gesto de 
saudação às outras suas conhecidas e 
as que estavam na companhia delas, 
que nunca foram intrusas na vida da 
Nwanghilitshi. 

 A maligna igualmente não teve 
coragem de dirigir-lhe uma palavra 
reivindicativa. Essa velha era aquela tia 
invejosa e feiticeira. Mas depois das sau-
dações com a senhora benevolente, 
a Nwanghilitshi continuou com a sua 
viagem para o médico.

Chegada ao doutor para fazer a 
consulta, este começou pelas normas 
primárias no que concerne à observa-
ção, pelos oráculos, peças mágicas de 
adivinhos que facultam desvendar e 
inteirar o motivo da vinda de um cliente. 

Dito e feito, percebeu que ela sen-
tia o movimento pouco promissor 
relacionado com o estado em que se 
encontrava. Ela atenta, olhando para o 
curandeiro concentrado, ficou admi-
rada pelas atitudes não comuns, desde 
os dias anteriores que frequentou 
aquele estabelecimento curativo do 
doutor não convencional. De repente, 
parecendo a sós, este pôs-se aos risos 
imaginários sem conexão… 

Mais um livro do escritor moçam-
bicano Mia Couto, intitulado “O 
caçador de elefantes invisíveis”, foi 
lançado na última quarta-feira, na 
Fundação Fernando Leite Couto, 
na cidade de Maputo.

Segundo avança a nota de imprensa 
da Fundação Fernando Leite Couto, o 
novo livro de Mia Couto foi escrito duran-
te aproximadamente dois anos e contou 
com a colaboração da revista portu-
guesa Visão. Das crónicas publicadas 
naquela revista, Couto fez uma selecção 
e reescreveu-as na forma de contos.

Assim, acrescenta a nota, “do pro-
cesso de retrabalhar as pequenas pro-
sas resultaram marcantes narrativas 
que cobrem a actualidade do nosso 
mundo e vão desde a pandemia ao 
drama da guerra em Cabo Delgado, 
a descrever peripécias que poderiam 
ter acontecido numa vila, no interior 

de uma reserva florestal ou num bairro 
qualquer de Moçambique. 

Todos os contos se inscrevem no 
modo poético com que Mia Couto 
nos habituou a olhar o mundo e a hu-
manidade. São estas histórias que aqui 
se reúnem neste livro cuja ilustração da 
capa é da autoria de Susa Monteiro, a 
mesma autora que ilustrou os contos 
originais da Visão”.

No seu novo livro, O caçador de ele-
fantes invisíveis, Mia Couto mantém 
a perspectiva mítica e poética da ex-
istência humana, iluminada de espe-
rança, construída por um olhar crítico 
acerca da história de Moçambique e 
as vivências do espontâneo e (ou) or-
questrado do quotidiano sempre com 
ironia e humor, lê-se na mesma nota 
de imprensa.

O novo livro de Mia Couto foi lan-
çado numa data que coincide com o 
Dia Internacional do Escritor. 

CINEMA
VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA

Mais um livro de Mia Couto

Após vários adiamentos devido à 
pandemia da Covid-19, eis que chega 
ao ecrã o segundo capítulo de Ven-
om, realizado por Andy Serkis.

O jornalista Eddie Brock (Tom Har-
dy) tornou-se o hospedeiro de um 
simbiote, um ser alienígena chamado 
Venom, que o transformou numa 
máquina mortal. Era assim em Ven-
om, o filme de Ruben Fleischer de 
2018 que dava vida à personagem 
homónima da Marvel que tinha apa-
recido pela primeira vez no cinema no 
Homem-Aranha 3, de Sam Raimi. 

Eddie Brock, jornalista investigativo 
agindo junto à polícia que tenta man-
ter seu emprego e a sua vida relativa-
mente normal enquanto convive com 
o simbiote atrelado a seu corpo. Eddie 
está a seguir a história do assassino em 
série Cletus Kasady (Woody Harrelson), 
enquanto procura lidar com a possi-
bilidade constante de demissão se não 
conseguir uma boa história para as notí-
cias e com o seu novo “companheiro 
de casa”, que está sempre um passo à 
frente das suas ideias. Quando Kasady 
escapa da prisão (onde foi condenado 
a pena de morte) carregando um novo 
simbiote dentro de si conhecido como 
Carnificina; junta-se a Shriek (Naomie 
Harris), o amor da sua vida, e só tem um 
plano: matar Venom (para ser o único 
simbiote a reinar) e Brock (a quem o 
culpa pela sua sentença de morte), e 
acabar também com o detective Mul-
ligan (Stephen Graham), personagem 
totalmente descartável do filme.

Quando Venom chegou aos cin-

emas, o público automaticamente se 
dividiu. Uma parte considerou o filme 
algo leve, sem seriedade, que segue 
uma nova vertente dentro do uni-
verso de adaptações de histórias em 
quadrinhos. A outra parte se impres-
sionou com a quantidade de besteiras 
em um só argumento, que parecia 
sem pés nem cabeça. Com este Ven-
om: Tempo de Carnificina não será 
diferente, pois ele segue os mesmos 
caminhos do primeiro filme, e dá ao 
(agora) anti-herói Eddie Brock/Venom 
ainda mais chance de se tornar espal-
hafatoso. E consegue!

Pelo menos, a obra é coerente com 
o que estabeleceu, e quem comprou 
a ideia do primeiro encontrará exacta-
mente aquilo que procura; os que não 
gostaram, vão sofrer por 1h30. Entre 

amores e desamores de Venom e 
Brock, Kasady e Carnificina ou do espe-
ctador com o filme, é tudo questão de 
compatibilidade ou não!

Venom: Tempo de Carnificina é 
um produto perfeito para vender. Não 
é um romance, não é um terror, não é 
um sci-fi e não é uma comédia; é ape-
nas Venom. Sem muita história para 
contar, como era nas HQs, mas com 
um encurtamento narrativo para di-
vertir o público com esquisitices visual-
mente equilibradas aos  temas lúdicos 
e românticos. O filme, mais uma vez, 
deve fazer barulho, principalmente 
entre a criançada, que é claramente o 
maior público-alvo.

Atenção as cenas pós-créditos.
Em exibição na NU Metro, Sexta, 

Sábado e Domingo
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Nesta edição, os elogios vão para o sector da 
Agricultura, que tendo como titular Celso Cor-
reia conseguiu revirar a história na produção 
agrícola, estando a atingir melhores patama-
res, nos últimos tempos, através do programa 
“Sustenta”.

Nos próximos tempos, acredita-se, há tudo 
para o país se tornar auto-suficiente, e isso o 
ministro da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, Celso Correia, já o disse, indicando que 
o país precisaria de apenas cinco anos para se 
tornar auto-suficiente.

Para já, uma fábrica de processamento de 
arroz com capacidade de 60 mil toneladas an-
uais foi recentemente reaberta, no distrito de 
Chókwè, província meridional de Gaza. Trata-
se do Complexo Agro-industrial de Chókwè 
(CAIC), infra-estrutura que compreende uni-
dades de processamento de arroz, castanha 
de caju e tomate.

Nota interessante na reabertura deste com-
plexo é que, segundo o governante, os pri-
meiros sacos de arroz SUSTENTA, a saírem da 
fábrica, serão destinados às Forças de Defesa e 
Segurança (FDS), que se encontram em opera-
ções no Centro e Norte do país.

Publicidade

XIBAKELA XA BUD
Pancada Pública

“Os primeiros sacos de arroz que daqui vão 
sair servirão para alimentar as nossas Forças 
de Defesa e Segurança. Para os nossos jovens, 
que estão em operações quer no Norte quer 
no Centro, serão reforçadas as suas energias 
com este produto nacional. Não será oferta, 
iremos vender, mas praticaremos preços 
bonificados. Estaremos, assim, a contribuir 
para o desenvolvimento do país e para o 
equilíbrio da nossa balança de pagamentos”, 
precisou.

Neste momento, a fábrica está sob gestão 
da Hidráulica de Chókwè (HICEP), empresa 
pública que assumirá os destinos do em-
preendimento até se encontrar um investidor 
privado interessado em abraçar o projecto.

Ainda na cerimónia de reinauguração, 
foram apresentados mais de 100 extensionis-
tas recentemente contratados para disseminar 
boas práticas e prestar apoio aos agricultores 
daquela província.

Refira-se que o Complexo Agro-industrial 
de Chókwè (CAIC) foi inicialmente inaugurado 
em 2015 pelo Presidente da República, Filipe 
Nyusi, e custou 60 milhões de dólares america-
nos, valor financiado pelo Exim Bank da China. 


