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Segunda-feira 25 de Outubro de 2021

DESTAQUE
Julgamento do processo sobre “dívidas ocultas”

Indícios de crime perseguem Chivale
Causídico expulso da tenda
branca, montada no recinto do
Estabelecimento Penitenciário
Especial da Machava, vulgo B.O,
na província de Maputo, onde
prestava a defesa de três dos 19
arguidos no processo sobre as
“dívidas ocultas”, em julgamento
desde Agosto passado, Alexandre Chivale leva à cabeça indícios
de crime que podem “cavilhar” a
sua vida. Para já, embora não haja
nada que, em termos oficiais, o
incrimine, os cultores de Direito
ouvidos pelo PÚBLICO avançam
que a cumplicidade deste com
António Carlos do Rosário no
branqueamento de capitais e o
seu grau de envolvimento no esquema podem ser passíveis de
um procedimento criminal, que
pode culminar com a sua prisão.

- Apesar de ainda não haver nada, em termos processuais, que incrimine o advogado Alexandre Chivale, juristas da praça adiantam que a sua cumplicidade com António
Carlos do Rosário no branqueamento de capitais e o seu grau de envolvimento no esquema são passíveis de procedimento criminal, que pode culminar com a sua prisão

MIGUEL MUNGUAMBE
Email: mmunguamb@yahoo.co.br
De grande reputação na praça, o
advogado Alexandre Chivale, desde
o início do julgamento do calote que
causou enormes prejuízos para o Estado moçambicano, a sua posição se
tornara difícil, levando o juiz da causa,
Efigénio Baptista, a concluir que “há
indícios de crimes contra Alexandre Chivale”, advogado de António
Carlos do Rosário, antigo director de
Inteligência Económica dos serviços
secretos, por sinal o principal dos dezanove arguidos neste processo, onde
Chivale detinha igualmente poderes
para advogar em nome de dois outros arguidos, nomeadamente Elias
Moiane e Maria Inês Moiane, esta última ex-secretária do então Presidente
da República, Armando Guebuza.
Já afastado do foro judicial que julga
os implicados no calote, o advogado
Alexandre Chivale está na iminência
de enfrentar um processo-crime para
se esclarecer a obscuridade de alguns
aspectos que envolvem a sua mão no
processo das “dívidas ocultas”, sobre
o qual o Ministério Público chegou
a denunciar, em sede de audição de
António Carlos do Rosário, o extravio
de 34 folhas, por sinal comprometedoras para este réu e seu defensor.
Esta quinta-feira, depois de cinco dias
de suspensão de julgamento, os intervenientes do processo regressam
à tenda branca na B.O para retomar
a audição do réu António Carlos do
Rosário, mas sem Chivale a defender
este réu e outros dois envolvidos no
processo, que conta com 19 arguidos.
Os réus António Carlos do Rosário,
Maria Inês Moiane e Elias Moiane têm
até esta quinta-feira, dia em que retoma o julgamento, que nomear novos
advogados. Caso não o façam, o Tribunal deverá nomear oficiosamente um
defensor para os três réus, tendo o juiz
adiantado o nome do advogado Isálcio Mahanjane, por ser o mais próx-

Juiz Efigénio Baptista

imo de Alexandre Chivale.
Além de ter sido afastado da tenda
do julgamento, onde defendia os in-

Advogado, Alexandre Chivale

Antes de apresentar o requerimento, a procuradora Ana Sheila Marrengula fez lembrar ao Tribunal que, num
dos interrogatórios, o réu António
Carlos do Rosário declarou, e consta
da acta, que o advogado Alexandre
Chivale é colaborar do Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE).
“A julgar pela fonte da informação, um
quadro sénior do SISE, que nunca foi
refutada pelo advogado, nos afigura
que a revelação é sólida e verdadeira”,
diz a magistrada do Ministério Público,
que entende que, sendo colaborar do
SISE, Alexandre Chivale tem com a secreta um vínculo, seja escrito ou verbal,
respeitando as especificidades e secretismo que diferencia a inteligência da
administração comum.

nados com o património suspeito de
ter sido adquirido com o dinheiro das
“dívidas ocultas”.

António Carlos do Rosário, réu

Elias Moiane, réu

teresses dos três réus acima indicados,
no Processo nº 18/2019-C, Alexandre
Chivale foi constituído declarante, o
que significa que algum dia voltará à
tenda da Cadeia de Máxima Segurança sem a toga, para sentar na mesma
cadeira onde sentaram os seus constituintes.
Informações de última hora reportadas ao PÚBLICO indicam que
Chivale já recorreu da decisão e diz que
a mesma tem motivações políticas.

O juiz indicou ainda que“Chivale exercia uma função pública no Estado, como
colaborador do SISE, pleiteava contra
o mesmo Estado e, depois, de forma
sistemática, praticava actos que concorriam para o branqueamento de capitais”.
Prosseguindo, o magistrado judicial
fez saber que “Chivale, além de advogado de alguns dos arguidos no processo em julgamento sobre as“dívidas
ocultas”, gere empresas que são tidas
pelo Ministério Público como veículos
operativos do SISE, que receberam
parte do dinheiro do calote”.
Aliás, de forma um pouco mais esclarecedora, Ana Sheila Marrengula, representante do Ministério Público, apontou que o advogado Alexandre Chivale
é administrador da Txopela Investments, uma empresa que, segundo a
acusação, foi usada por António Carlos
do Rosário para lavagem de dinheiro

INDÍCIOS DE CRIME NO
AFASTAMENTO
O afastamento de Alexandre
Chivale, conforme explica o juiz da
causa, veio em resposta a dois requerimentos do Ministério Público levantando questões objectivas de“conflito de interesses”e“indícios de crime".

Inês Moiane, ré

Mas o juiz, para decidir pelo afastamento de Chivale, foi um pouco mais
a fundo, indicando que“o afastamento
deste advogado não foi apenas pelo
facto de ser colaborador dos serviços
secretos, mas também actos relacio-

proveniente das“dívidas ocultas”.
A procuradora Ana Sheila Marrengula disse ainda que na qualidade de
administrador da Txopela, Alexandre
Chivale ocupa uma das residências
apreendidas no âmbito do processo
das“dívidas ocultas”.
“O ilustre advogado Alexandre
Chivale é administrador da Txopela Investments, empresa usada por aquele
arguido para branquear capitais nos presentes autos. O mesmo é mandatário
judicial do arguido António Carlos do
Rosário. Na qualidade de administrador
da Txopela, Alexandre Chivale ocupa
uma das residências apreendidas no
âmbito desses autos, quiçá de consciência tranquila, mesmo sabendo que a
mesma foi adquirida através de fundos
de proveniência criminosa”, acusa a
procuradora, que acrescenta que na
qualidade de administrador da Txopela
Investments, entidade confiada para
guardar o imóvel em causa, Alexandre
Chivale está obrigado a gerir o imóvel no
interesse da entidade que lhe confiou.
Por outro lado, ele, na qualidade
de mandatário do arguido António
Carlos do Rosário, tem de defender
os interesses deste, porquanto também é interessado no imóvel. Esta
dupla qualidade gera um conflito de
interesses que importa desde já ser
resolvido”, explicou a representante do
Ministério Público no julgamento.
Por seu turno, Chivale admitiu em
Tribunal ser administrador da Txopela
Investments, empresa que o Ministério Público considera que foi usada
para o pagamento de subornos a António Carlos do Rosário.
O advogado é também sócio
maioritário da Ndandula Empreendimentos, onde detém 55% na estrutura
accionista. Esta empresa, conforme dados apurados pelo Jornal, faz a gestão
de activos imobiliários apreendidos no
âmbito deste processo, por terem sido
adquiridos com dinheiro do calote, violando o dever de probidade previsto
no Estatuto da Ordem dos Advogados
de Moçambique (OAM).
Questionado pelo juiz se ocupava
a referida casa, Alexandre Chivale respondeu positivamente. Isto é, que
ele ocupa uma das casas arrestadas
pelo Tribunal no âmbito das “dívidas
ocultas”, assim como é administrador
de uma das empresas usadas para lavar o dinheiro do calote.
Aliás, na sua intervenção, o advogado da família Guebuza revelou estar
a ocupar o cargo de administrador por
escolha de uma empresa libanesa, que
é accionista da Txopela Investments.
Lembre-se que o Líbano é a terra
de Jean Boustani, um dos executivos
da Privinvest, construtora naval
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De Moçambique à África do Sul,
mas sem mudar da sua táctica
predilecta, continuando a actuar
como raptor e/ou mandante dos
raptores, apesar de ele estar revestido de pele de empresário, Bakhir
Ayoob é hoje dos mais procurados
pelas autoridades dos dois países,
devido à sua ligação aos raptos. As
investidas policiais ganharam mais
dinâmica com o rapto, passam dez
dias, de Jahyr Abdula, o primogénito do empresário moçambicano
Salimo Abdula.

Em solo moçambicano, o nome
de Bakhir Ayoob, genro de um dos
magnatas moçambicanos, começou a
preocupar quando este foi dado como
um dos mandantes dos raptos, em
2013. A alegação custou-lhe a prisão,
donde viria a ser solto medianteTermo
de Identidade e Residência, depois
que foi paga a caução correspondente.
Mas as conexões deste com os raptos já eram antigas, pois em 2012 a
extinta Polícia de Investigação Criminal
(PIC), hoje Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), da cidade da
Matola, em colaboração com o Departamento de Investigação e Informação
(DII), detivera o cidadão Bakhir Ayoob
por fundadas suspeitas do seu envolvimento em vários crimes de sequestros.
No primeiro interrogatório deste,
recordam fontes policiais, a juíza de
instrução criminal, na altura Helena
Kida, hoje ministra da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos, ordenou
a soltura de Bakhir, medianteTermo de
Identidade e Residência, tendo decidido pelo confisco do seu passaporte.
Em conferência de imprensa, Pedro
Cossa, na altura porta-voz do Coman-

Bakhir Ayoob e itinerário
dos raptos

O rapto de Jahyr Abdula, filho do
empresário Salimo Abdula, ocorreu
na madrugada do dia 15 de Outubro
corrente, em Benoni, na África do Sul.
Na noite anterior, dia 14, Jahyr e
mais quatro amigos seus decidiram
viajar para Joanesburgo a fim de assistir a um casamento de um amigo
em comum, residente na África do Sul,
chamado Naim Ikbal. O casamento
ocorreu no dia 16, um sábado.
Eles fizeram os planos da viagem
em segredo, respeitando o pedido de
Jahyr Abdula. Decidiram que deviam
passar a fronteira antes das 22 horas.
As rotas, os horários e as paragens
que deviam fazer até chegar ao destino eram apenas do conhecimento
dos cinco amigos. Jahyr Abdula ia ao
volante com um outro amigo seu
chamado Fahad Calu. Os restantes
amigos vinham noutras viaturas.
Quando entraram em Benoni foram

interceptados por um “Road Block”
onde os malfeitores, trajados de uniformes da Polícia sul-africana, aproximaram-se da viatura da vítima e levaramno junto com o amigo Fahad Calu. E
como tinham também mandado parar
as viaturas dos restantes amigos de Jahyr, arrancaram-lhes as chaves das viaturas para que os não seguissem.
No dia seguinte, sábado, Calu foi
libertado, ficando Jahyr no cativeiro,
havendo fortes suspeitas de os raptores terem agido a mando de Bakhir
Ayoob que, neste momento, está a ser
procurado pelas autoridades policiais
dos dois países.
Nas investigações feitas pela Polícia
sul-africana chegou- se à conclusão
de que nenhum carro seguia os cinco
amigos desde a sua saída de Maputo,
tudo indicando que os raptores são
sul-africanos e que a informação da
localização dos mesmos tenha partido
de um dos elementos do grupo.
Nomano Leck, um dos membros
deste grupo de cinco, é suspeito de ser
um dos informadores que passara a informação de todo o roteiro da viagem
a Bakhir Ayoob.
Das investigações feitas pela Polícia
sul-africana naquela sexta-feira e no
sábado apurou-se que Nomano Leck
deve valores avultados a Jahyr Abdula,
sendo que este teve até que tomar
posse de um negócio daquele de lavagem de carros para abater parte da
dívida. Além disso, Nomano deve a
vários empresários em Maputo.
Há indícios fortes de que Nomano
Leck possa ter dado informações a
Bakhir Ayoob sobre a localização exacta do grupo de amigos e este, por sua
vez, as passou aos obreiros do rapto.

ele cúmplice de António Carlos do
Rosário no branqueamento de capitais, onde o seu grau de envolvimento
no esquema é mais que visível, a hipótese deste vir a ser constituído arguido
é inevitável.
“Existem fortes possibilidades do
ex-advogado de António Carlos do
Rosário ser constituído arguido e ser detido”, dizem os juristas, que indicam que
o papel desempenhado por Alexandre
Chivale no processo de branqueamento do dinheiro de António Carlos do

Rosário, recebido do grupo Privinvest,
é o mesmo desempenhado por Fabião
Mabunda na lavagem de dinheiro do
casal Gregório e Ângela Leão.
Quanto a decisão de se afastar
Chivale da tenda do julgamento, os
juristas consideram que a mesma é assertiva, embora tardia porque já deveria ter sido tomada logo nos primeiros
dias do julgamento, quando Alexandre Chivale demonstrou em Tribunal
ter algum conhecimento sobre o caso
que ultrapassa um simples advogado.
Aliás, ele próprio disse no julgamento que esteve no Líbano e que falava
com Jean Boustani. Mas o Tribunal foi
cauteloso e profissional na tomada
desta decisão, porque esperou pela
audição de António Carlos do Rosário
para sedimentar seus fundamentos.
Referem ainda que os argumentos
usados pelo Tribunal para a tomada
desta decisão se fundam no conflito
de interesses e não necessariamente
por ser colaborador do SISE.
Com efeito, os entrevistados consideram que o argumento do MP que
requereu o afastamento de Chivale foi
dissimulado para esconder o que realmente vai ou já está a acontecer contra
Chivale.“Isso poderá ocorrer antes da sua
audição como declarante ou logo depois”,adivinham em jeito de conclusão.

onde se encontra foragido da justiça
moçambicana desde 2014. Naquele
país, ao que o PÚBLICO apurou na sua
investigação, Ayoob opera ao lado de
outros raptores, como Raza Hassan
Anwar, também procurado pela Polícia sul-africana.
CONTORNOS DO RAPTO DE
JAHYR

Bakhir Ayoob, tido como mandante dos sequestros

do-Geral da PRM, mostrou o desagrado e discordância da Polícia com a
decisão da juíza da instrução criminal,
tendo dito que era inacreditável a soltura de Bakhir Ayoob.
Na altura lamentou que o tribunal
tinha deitado abaixo o trabalho de in-

vestigação de vários meses feito pela
Polícia e que tinha culminado com a recolha de prova indiciária suficiente que
fundamentava a detenção de Bakhir.
Entretanto, hoje é o mesmo Bakhir
Ayoob que volta a ser associado aos
raptos a partir da vizinha África do Sul,

implicada no escândalo que levou
o país ao descrédito nas praças financeiras internacionais.
CHIVALETENTOU RESISTIR AO
AFASTAMENTO
Antes do despacho que o afasta
deste julgamento, quando o juiz Efigénio Baptista concedeu a palavra
ao advogado Alexandre Chivale, na
sequência dos dois requerimentos
apresentados pela procuradora Ana
Sheila Marrengula, este tentou criar alguma resistência, indicando que “não
estava surpreso e que já esperava que
tal acontecesse”.
No seu entendimento, a acção do
Ministério Público visa condicionar a
defesa de António Carlos do Rosário.
“O objectivo final é afastar o mandatário deste processo. Já tinha sido comunicado. Quero deixar claro que o
cidadão Alexandre Chivale é apenas
advogado neste processo, e como tal
tem estado a agir. Muita gente está
preocupada, incomodada sobre o que
vamos perguntar, mas o nosso trabalho foi facilitado pelas perguntas do
MP. Estamos cientes de que estamos
a mexer com muitas sensibilidades. É
normal. Há muitos interesses em jogo.
Estamos firmes e vamos continuar

firmes porque temos uma missão que
nos foi confiada, que é contribuir para
a descoberta da verdade material”, palavras de Chivale, reagindo antes da tomada da decisão do seu afastamento
pelo juiz Efigénio Baptista.
Por fim, considerou que“quem deve
ordenar a minha saída do julgamento é
o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Moçambique”, reforçando
o que anteriormente havia dito Vicente
Manjate, assistente no processo.
Aliás, o assistente Manjate, sobre

este assunto relacionado com a incompatibilidade de Alexandre Chivale
exercer as suas funções na defesa dos
réus neste julgamento, disse que cabia
à Ordem dos Advogados de Moçambique avaliar.
AVOZ DOS JURISTAS
O mediático caso levou o PÚBLICO
a estabelecer contacto com alguns
juristas da praça, que afirmam que o
advogado Alexandre Chivale, sendo
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DESTAQUE
O terrorismo em Cabo Delgado e
raptos de cidadãos moçambicanos
dentro e fora do país prenderam,
na primeira semana de trabalhos
da Assembleia da República (AR), as
posições dos mandatários do Povo,
cujos discursos coincidiram no apelo ao Governo para prestar maior
atenção na recuperação psicossocial das vítimas do terrorismo e na
intensificação dos esforços para a
prevenção e combate aos raptos.

ATALIA CAVELE
Email: caveleataliasilva@gmail.com
Logo no primeiro dia da IV Sessão Ordinária da IX Legislatura, que
essencialmente esteve reservado a
discursos, os deputados começaram

Esperança Bias, Presidente da AR

por apelar ao Governo para prestar
particular atenção à recuperação psicossocial das vítimas do terrorismo
na província de Cabo Delgado, numa
perspectiva de ajudá-las a “apagar” as
memórias da brutalidade do extremismo violento perpetrado pelos terroristas.
O apelo dos mandatários do povo é
justificado pelo facto de as vítimas do
terrorismo terem assistido impávidas
o assassinato bárbaro dos seus próximos, o que consequentemente lhes
afectou psicologicamente, requerendo agora assistência psicossocial.
“Esperamos que na implementação

Terrorismo e raptos“capturam”
posições dos parlamentares
do plano de reconstrução das zonas
recuperadas das mãos dos terroristas
seja prestada atenção à recuperação
psicossocial das vítimas. O plano de recuperação, no geral, também deve ser
implementado sem descurar da necessidade de se cumprir com o Plano
Económico e Social, pois devem estar
em harmonia para evitar a duplicação
de esforços”, disse Esperança Bias, Presidente da AR.

Lutero Simango, do MDM

Na mesma ocasião, a deputada
saudou as Forças de Defesa e Segurança (FDS)“pela bravura e alto sentido
patriótico” na defesa da pátria, o que
tem permitido a normalização da vida
das populações nas zonas afectadas
pelo terrorismo em alguns distritos de
Cabo Delgado.
Segundo Bias, o terrorismo é um
mal que preocupa o mundo inteiro
e constitui agenda global, sendo por
isso necessário o contínuo reforço da
cooperação bilateral e multilateral para
a sua erradicação.
Lembrou que nas celebrações dos
46 anos da proclamação da Inde-

pendência Nacional, a 25 de Junho, o
Chefe de Estado, Filipe Nyusi, informou
aos moçambicanos, de forma detalhada, sobre a situação do terrorismo
em Cabo Delgado e a vinda de tropas
estrangeiras, no âmbito dos protocolos da SADC e acordos de cooperação
bilaterais.
“Foi uma explicação exaustiva que
permitiu aos moçambicanos saberem
do historial das acções terroristas, suas

tem pela frente pelo menos 42 matérias a serem analisadas, com destaque
para o Informe do Chefe de Estado
sobre o Estado da Nação, a proposta
do Orçamento do Estado e respectivo
Plano Económico e Social para 2022,
sem deixar de lado a proposta do
Orçamento do Parlamento, também
para 2022.
RAPTOS

Sérgio Pantie, da Frelimo

lideranças e formas de actuação”, disse.
A explanação serviu, segundo Bias,
para os moçambicanos saberem da
valentia e avanços das FDS e forças
amigas que têm infligido derrotas aos
terroristas.
Na ocasião, a Presidente da Assembleia da República expressou gratidão
às organizações nacionais e internacionais e entidades individuais e colectivas que, com espírito solidário, têm
apoiado as vítimas do terrorismo, contribuindo para minorar o sofrimento
dos concidadãos.
Refira-se que a IV Sessão Ordinária
da AR, que arrancou semana passada,

timento privado e põem em causa a
ordem e tranquilidade públicas”.
Por sua vez, as três bancadas do Parlamento também se focaram no terrorismo em Cabo Delgado, raptos de
cidadãos moçambicanos dentro e fora
do país, e sobre o aumento de casos
de corrupção.
A Frelimo, na voz do respectivo
chefe de bancada, Sérgio Pantie, apela
para o abandono das armas no Centro
do país e em Cabo Delgado, para o restabelecimento da paz.
“Um apelo aos que teimam em
pegar nas armas para tentar vencer a
força de um povo unido e pacífico, em
particular aos que estão em Cabo Delgado e na zona Centro do país a criar
terror às nossas populações. Aceitem a

Viana Magalhães, da Renamo

Foi também ponto de destaque
na intervenção de Esperança Bias o
recrudescimento dos raptos, que de
esclarecimento pouco se diz.
“Temos notado com preocupação o ressurgimento dos raptos no
nosso país, com destaque para a
nossa cidade-capital. Exortamos a
uma acção enérgica das autoridades
competentes, no sentido de responsabilizar e punir exemplarmente os
autores morais e materiais, bem como
os seus cúmplices e encobridores”, diz,
repisando que“estes crimes afectam e
desestabilizam pessoas e famílias, afectam o ambiente de negócios e o inves-

clemência que o nosso Presidente da
República concedeu e, de forma voluntária, abandonem as armas e a violência, voltem ao convívio das vossas
comunidades e famílias. Agarrem-se à
clemência que o povo moçambicano
está a conceder”, apelou Pantie.
Para a Renamo, segundo o representante da sua bancada, Viana
Magalhães, as forças conjuntas estão
preocupadas com os projectos de gás
e não com a defesa da população.
Já o MDM, na voz do respectivo
chefe de bancada, exige que se faça
reformas profundas na administração
do Estado para o fim da corrupção.
Publicidade
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ANSELMO SENGO
Email: sengoans@yahoo.co.br
Numa intervenção centrada na
Frelimo, enquanto projecto político e
social de um povo, desde 1962, dando
destaque a visão da Frelimo sobre o
Estado e Administração da Justiça, o
deputado da AR fez saber que o partido é coerente com a sua história e com
o seu percurso.
"É assim que desde o seu primeiro
congresso sempre apregoou um Estado moçambicano unitário, democrático, de justiça e equidade social, que garanta as liberdades fundamentais do
cidadão e propicie o desenvolvimento
do país", disse.
Afirmou ainda ser tempo de saudar
o estadista moçambicano, que com
garra e determinação tem carregado
Moçambique e os moçambicanos
às costas e no coração, dia e noite,
7 dias por semana e 365 dias por
ano, buscando de forma incansável
soluções duradoiras e sustentáveis
para Moçambique e os moçambicanos, ao mesmo tempo que consolida
o Estado moçambicano, através de
um conjunto de reformas, tanto a nível
da Administração Pública como a nível
político, inspirando os moçambicanos
a uma nova cultura política de paz e
tolerância, prestação de contas e de
responsabilização.
"É ele, Filipe Jacinto Nyusi, cuja diplomacia pública permitiu convocar as
forças nacionais e internacionais para o
enfrentamento exitoso dos terroristas;
superar a devastação das calamidades
naturais, da desestabilização no Centro do país e recolocar Moçambique
de novo na rota da paz e reconciliação
nacional", assinalou, acrescentando
que "não fosse a maldita Covid-19, cuja
gestão é pragmática para a região e o
Mundo, Moçambique estaria hoje bem
longe de onde está e bem melhor".
Para Caifadine Manasse, no cômputo da reforma da Administração
Pública, o Presidente da República
vem tomando medidas corajosas e
arrojadas.
Por exemplo, disse que ao ter desafiado o Estado a puxar pelos seus
cabelos, reerguendo-se ao sol da integridade pública, quando em 2016
decidiu de forma corajosa pela investigação do processo que levou a que
Moçambique assinasse as garantias
soberanas a favor das três empresas
(ProIndicus, MAM e EMATUM), numa
lógica de separação e interdependência de poderes, onde o judiciário faria o
seu trabalho, sem a mínima interferência dos outros poderes, o Presidente da
República estava a dar sinais claros de
que é homem de palavra.
"Em 2015 afirmou O POVO É O MEU
PATRÃO, e desde então se expôs na
brecha pelejando a favor do povo, buscando a Paz e Reconciliação Nacional,
lutando pela retoma económica. Somos
todos nós testemunhas vivas do processo pelo qual passamos", enfatizou.
O porta-voz referiu ainda que desde
o longínquo ano de 2015 ficou evidente que, quando às instituições é lhes
dada a oportunidade de trabalhar sem

Afirma Caifaine Manasse

Frelimo defende uma
Administração Pública imparcial
Numa sessão reservada ao Informe Anual do Provedor de Justiça, Caifadine Manasse, deputado e porta-voz do Comité Central, classificou a Frelimo como um património colectivo dos moçambicanos, conciliador das aspirações do
povo e autêntico veiculador das demandas da sociedade. "A Frelimo defende uma Administração Pública que actua
com respeito aos princípios de igualdade, imparcialidade, ética e justiça social", afirmou o parlamentar, saudando
de seguida Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da Frelimo e da República de Moçambique, por ser o farol que ilumina os
moçambicanos na escuridão e relança a esperança de todos, tendo na paz e na concórdia as suas bases funcionais de
construção do seu magistério.
interferência, o resultado é fascinante.
"Hoje testemunhamos o decurso
do julgamento das dívidas não declaradas, onde a busca pela verdade
material concretiza o desiderato constitucional segundo o qual ninguém
está acima da Lei, seja ele ou ela quem
for", elucidou.
Assinalou ainda que a coragem do
Presidente da Republica é igualmente
perceptível em todo o processo de reforma do sector público.
Com efeito, indicou que desde 2015
a esta parte as mudanças no figurino
político-administrativo permitiram
o aprofundamento da democracia,
bem como a aproximação do Estado
aos cidadãos, melhorando os mecanismos de prestação de contas e de
planificação baseada nas aspirações
reais e directas do povo.
"A trajectória do processo de descentralização incluiu não apenas a
municipalização, como também a recente revisão pontual da Constituição
da República, para dar lugar a eleição

Caifadine Manasse, porta-voz da Frelimo

directa dos Governadores e nomeação de Secretários de Estado", disse.
Todavia, prosseguiu o deputado da
Frelimo, as reformas trazem consigo
um intenso choque de ideias e exigem uma reorientação de interesses
das pessoas, coragem e determinação
para o sucesso.
"Parabéns Presidente Filipe Jacinto
Nyusi pela coragem de mudar o que
deve ser mudado em prol da paz, do
desenvolvimento de Moçambique
e da coesão social dos moçambicanos. A isso, Xi Jinping, Presidente
da República da China, caracterizou
por ´ousar em mastigar ossos duros e
navegar em águas agitadas´.
Presidente Nyusi, a sua ousadia
resultou e está a resultar. Não se
atravessa nuvens sem turbulência.
Mas a mestria do piloto faz toda a diferença, e Nyusi é a diferença que faz em
Moçambique", observou.
Aliás, Caifadine Manasse salientou
que enquanto as Forças de Defesa e
Segurança estão preocupadas com
a ordem e tranquilidade pública, de
outro lado, o Governo está preocupado com o povo, por isso em todos
os pontos onde os terroristas foram
(corridos) escorraçados está a repor os
serviços básicos como energia, água
e serviços de saúde, para a retoma da
vida dos nossos irmãos.
"Estamos a construir e consolidar a
nossa Administração Pública, a preocupação do Provedor de Justiça é preocupação da Frelimo, por isso criamos,
através de Lei, o Provedor de Justiça e
temos aprimorado na criação de instituições para responder de forma cabal
os desafios de bem servir", destacou o
parlamentar.

A fase mais ampla da vacinação no país

Sete milhões de moçambicanos em imunização
Depois da segunda fase ter abrangido apenas um milhão de pessoas,
o presente ciclo de vacinação, que
decorre desde a última quarta-feira,
deverá inocular sete milhões de
pessoas, até Março do próximo ano,
numa acção que abrange também
as mulheres grávidas e lactantes
com pelo menos 18 anos e três semanas de gestação.
A terceira fase de imunização, que
iniciou na última quarta-feira no país,
abrange, além de grávidas e lactantes,
pessoas maiores de 30 anos.
“A Organização Mundial da Saúde
aprovou a possibilidade de vacinarmos as mulheres grávidas e lactantes.
Estes dois grupos não foram imunizados nas fases anteriores porque o plano não previa. Com a nova evidência
científica, Moçambique vai começar
a vacinar estes grupos”, referiu Ivan
Manhiça, coordenador da campanha
de vacinação no Ministério da Saúde
(MISAU), durante uma conferência de
imprensa, em Maputo.
Com efeito, o processo já em curso

esperainocularsetemilhõesdepessoas
nesta fase, que vai decorrer até finais de
Março do próximo ano, envolvendo
cerca de 15.000 técnicos de saúde.
“Nós vamos usar preferencialmente
a vacina Johnson & Johnson (de dose
única) nas zonas rurais, para que as
pessoas mais velhas não tenham de
voltar para a segunda dose”, referiu
Ivan Manhiça, acrescentando que a
dose única vai também ter grande im-

pacto na logística do processo.
O processo de vacinação contra o
novo coronavírus em Moçambique
iniciou em Março, abrangendo grupos
prioritários, entre os quais profissionais
de saúde, agentes da Polícia e jornalistas, seguindo-se em Agosto a vacinação em massa.
“Moçambique já usou três vacinas
no processo de imunização, nomeadamente Verocell, Johnson & Johnson e

AstraZeneca”,referiu Ivan Manhiça.
Segundo as autoridades de Saúde,
cerca de dois milhões de pessoas
foram vacinadas em Moçambique,
quase 12% dos 17 milhões de pessoas
que o Governo pretende abranger até
final de 2022.
O país atingiu o pico da terceira
vaga em Julho e desde então regista
uma redução consistente de todos os
indicadores epidemiológicos.
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Editorial
A iniciativa lançada recentemente
pelo Governo, para reduzir a elevada
taxa de desemprego, constitui uma
saída airosa do problema que afecta
maioritariamente os jovens.
Denominado “Emprega”, o referido
programa é da iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego (SEJE), entidade tutelada pela
Presidência da República. Talvez seja
por isso que o lançamento da iniciativa coube ao Presidente da República,
Filipe Nyusi, que na ocasião não deixou de explicar aos moçambicanos
o valor que este programa agrega no
contexto do desenvolvimento do país.
Aliás, fora do que o Presidente explicou, o Programa Emprega já se mostrava necessário, porque surge numa
altura em que a marginalização ocupacional e a subutilização dos jovens
cria, para os afectados, um sentimento
de profunda frustração e desânimo, o

Saída airosa do desemprego

que leva a maioria destes à ociosidade,
criminalidade e delinquência.
Contando com um investimento de
27.5 milhões de dólares americanos,
concedidos pelo Banco Mundial, a
iniciativa lançada pelo Chefe de Estado
visa financiar os jovens empreendedores e as suas empresas para gerar
resiliência e 50 mil postos de trabalho,
em cinco anos. Isso vai contrariar as
estatísticas que continuam a colocar o
desemprego como um dos principais
problemas em Moçambique, particularmente para os jovens.
Dados recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que em
Moçambique, apenas 17% dos empregos formais são assalariados. Nas
zonas urbanas, 24% dos jovens estão
desempregados, e o cenário é ainda
pior nas zonas rurais, onde os poucos
que conseguem emprego têm baixos
rendimentos e continuam a viver

abaixo da linha da pobreza.
São estes os números que se pretende alterar com o Programa“Emprega”, cuja implementação está prevista
para o período 2021-2025, período
durante o qual serão gerados mais 50
mil empregos formais, colocando jovens a empregar jovens.
O programa, como aferimos, baseiase em três princípios, nomeadamente
educar, empoderar e educar, sendo
este o momento oportuno para a juventude fazer uma grande revolução
contra o desemprego.
Com este programa, temos fé que o
país inicia uma nova etapa de desenvolvimento, onde a importância do
capital humano impõe-se de maneira
inequívoca.
Desde sempre, a complexidade dos
processos de desenvolvimento, em todas as suas vertentes, tem demonstrado
a necessidade premente de se apostar

O Canhão

Como seduzir teu marido

RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)
E-mail: r823812091@gmail.com
Para ser ou ter maior paixão pelo
teu esposo e vice-versa não basta
viajarem para sítios de luxo, comer
fora ou planearem eventos dispendiosos. A sedução é uma das atitudes
mais importantes e depende em
grande medida da forma como se
aproximam. Como esposa, deves
seduzir o teu marido, por isso abra
a possibilidade de experimentar
junto dele coisas novas e simples.
Também não podes exagerar, pois
ele pode não gostar, ou seja, pode
pensar que a tua experiência vai acima do normal. Pode pensar que és
isto ou aquilo, que aqui não interessa
mencionar.
Tens que seduzir com muita cautela.
A sedução é tão típica nos primeiros
tempos de uma relação, é um ingrediente essencial para manter a paixão
e aproveitar plenamente a vida sexual.
Muitas pessoas se perguntam como
manter a chama viva no meio de tan-

tas ocupações, responsabilidade e
rotina.
A rotina não faz bem para uma boa
relação amorosa, é sem dúvida um
dos piores inimigos das relações. Mas
não falamos da rotina de trabalho, ou
das actividades que tem de cumprir
diariamente. Falamos sim da rotina da
relação, fazer sempre o mesmo, comer
nos mesmos lugares, as mesmas
posições sexuais, tudo igual, uma e
outra vez.
A surpresa é necessária, cozinhe
um prato diferente, façam um plano
que não seja habitual, experimentem
posições sexuais divertidas e vivam a
intimidade ao máximo. Sendo esposa, procura tempo para a intimidade,
em especial quando se tem filhos
ou muitas ocupações. Neste cenário,
é fácil nos sentirmos cansados diariamente, mas é importante reservar
um tempo para a sedução, do mesmo modo que dedicamos algum
tempo a trabalhar ou a descansar, e
para o tempo livre.
Aproveita os momentos em que os
meninos não estejam em casa, também é importante ensinar-lhes que o
quarto dos pais é um espaço íntimo
e que não o devem invadir, a menos
que seja importante. Dedique pelo
menos alguns minutos à noite ao seu
companheiro, para conversar, estreitar
laços; lembre-se que a intimidade e a

sedução merecem o seu tempo.
Um momento só para vocês, sem
crianças, sem amigos, sem preocupações. A sedução diária também passa
por criar ambientes propícios para
ela. Pelo menos uma vez por semana
ou a cada duas semanas, planeie um
evento em que estejam só os dois para
se divertirem e aproveitarem junto o
máximo possível.
Diga ao teu parceiro o que sentes!
Parte da perda de sedução está relacionada com o facto de com o passar
dos tempos deixarem de mostrar o
vosso carinho à outra pessoa. Abraçar,
beijar, acariciar, fazer um elogio a outra
pessoa, trocar palavras estimulantes,
são detalhes que nutrem e reforçam
a relação, permitindo que a sedução
esteja sempre à flor da pele.
O amor e as relações constroem-se
no dia-a-dia, por isso tem sempre uma
desculpa para dar o primeiro passo e
passar um bom momento.
Lembre-se que os pequenos detalhes também contam, um pequenoalmoço na cama, um carinho, uma
palavra de carinho, um pequeno
gesto mas importante, todos eles são
elementos necessários para uma boa
relação amorosa.
E se ainda tens dúvidas, convida-o
a ter novas experiências, aí irás ver que
algo está a mudar no bom sentido. Até
para a semana!

no pilar sem o qual o almejado desenvolvimento dificilmente vai acontecer.
Com isso pretendemos dizer que
os três princípios (educar, empoderar
e educar) que norteiam a iniciativa em
apreço são fulcrais para uma geração
que queira fazer as coisas de forma organizada e sustentável.
É com base nesta premissa que,
para além de se dar dinheiro aos jovens para empreender, primeiro se
dê a formação para que estes possam
gerir o dinheiro de forma organizada,
certos de que a sua acção hoje beneficie também as futuras gerações.
O comprometimento com a empregabilidade e o bem-estar dos
moçambicanos em plena era da pandemia da Covid-19 terá que nos ensinar a saber aprender a conviver com
as restrições e avançar com projectos
de criação de emprego, criação de empresas e aumento da produtividade.
Os jovens não formam apenas a
maioria da população moçambicana,
eles formam, também, a geração com
o mais elevado nível de educação e
formação que este país já teve.
O “Emprega”, como ficou claro na

cerimónia do seu lançamento, vai financiar uma competição de planos de
negócios que serão concebidos para
compensar as deficiências no mercado,
queselimitamàcriaçãoeaocrescimento de empresas de jovens com idades
compreendidas entre 18 e 35 anos.
O sumário-executivo do programa
explica ainda que um total de três mil
e quinhentas empresas de jovens receberão assistência técnica para preparar
planos empresariais de criação e expansão das suas actividades empreendedoras e produtivas. Destas, as quinhentas mais competitivas receberão
um financiamento de um milhão e
quinhentos mil meticais de subvenção.
Mas isso não é tudo. No âmbito do
mais novo programa de geração de empregoemMoçambique,vintemiljovens
vão beneficiar de bolsas de formação
profissional de curta duração e os quatro
mil melhores bolseiros irão ganhar subvenção para formalização de negócios e
aquisição de insumos iniciais.
Com o exposto, conforme o PresidenteNyusi,embreveoterrenoestaráfértile
os 50 mil empregos, que são a meta do
programa, vão começar a aparecer.

Ficha Técnica
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Um olhar à nossa Administração Pública

Projectos agrários no combate à fome
PEDRO MUFUUKULA (PhD)
E-mail: plavieque@gmail.com
Desde que Moçambique conquistou a sua Independência Nacional,
a 25 de Junho de 1975, a agricultura
tem estado nas atenções do Governo, na medida em que a economia
de Moçambique é essencialmente
agrária, a agricultura é predominantemente de subsistência, caracterizando-se por baixos níveis de produção
e de produtividade. Isso faz com que
a produção de alimentos seja missão
inadiável, para afastar a fome no seio
de milhares de famílias e impulsionar o
desenvolvimento rural.
Pela nobreza da missão, os parceiros
de cooperação têm desembolsado, em
cada projecto concreto, valores assinaláveisparaasseguraraoperacionalização
de projectos agrários, como foi nos seguintes casos: Política Agrária e Estratégia
de Implementação – PAEI (1995); o Programa Nacional de Desenvolvimento
da Agricultura – PROAGRI I (1998) e PROAGRI II (2004); Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – ESAN
I (1998) e ESAN II (2007); Visão do Sector
Agrário (2004); Estratégia da Revolução
Verde (2007), Plano Director de Extensão Agrária (2007); Plano Estratégico de
Desenvolvimento do Sector Agrário –
PEDSA (2010); Plano Nacional de Investimento do Sector Agrário – PNISA (2013).
Nos dias que correm está em curso
o Projecto de Gestão Integrada de
Agricultura e Recursos Naturais, abreviadamente designado por SUSTENTA,
cujo lançamento, a nível nacional, foi
antecedido de informações apreciadas
pelo Conselho de Ministros, reunido na
sua 25ª Sessão Ordinária, de 14 de Julho
de 2020. Focado no camponês e o seu
meio, o SUSTENTA pretende promover/
facilitar o desenvolvimento rural integrado de forma sustentável, com vista a
assegurar a melhoria das condições de
vida das famílias rurais. O objectivo central do projecto é contribuir para a integração de famílias rurais para a agricultura
sustentável e cadeias de valor de base
florestal e, em caso de uma crise ou de
emergências elegíveis, fornecer resposta
imediata e eficaz para o efeito.
O SUSTENTA é implementado pelo
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), através
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS), criado pelo
Decreto nº 6/2016, de 24 de Fevereiro
(BR 23, I Série, de 24/02/2016), com o
objectivo de fomentar e financiar programas e projectos que garantam o
desenvolvimento sustentável, harmonioso e inclusivo, com particular ênfase
nas zonas rurais. Aliás, o FNDS surge da
necessidade global de adopção de

modelos de desenvolvimento sustentável que prevê o surgimento de
fundos multilaterais de financiamento,
no cumprimento dos novos objectivos de desenvolvimento sustentável
(SDG) aprovados pela ONU, com destaque para as Mudanças Climáticas.
Nesta linha também milita a favor o
Decreto nº 23/2018, de 3 de Maio (BR
87, I Série, de 03/05/2018), que aprova
o Regulamento para a implementação de projectos inerentes à redução
de emissões por desmatamento e
degradação florestal, conservação e
aumento de reservas de carbono, designado por Regulamento REDD+.
Dos mais variados projectos que o
Sector Agrário teve desde 1975 há que
destacar quatro, pela sua abrangência
e volume de recursos: MONAP, PESU,
PNDSFA e PROAGRI. Ainda que de forma imprecisa pretendemos sintetizar o
peso de cada um deles na Agricultura.
O Programa Nórdico de Apoio a Agricultura em Moçambique (MONAP),
criado no fim da década 70 e início
da década 80, deu vida aos Projectos
FO-1 em Manica, que mais tarde deu
lugar ao projecto IFLOMA; Projecto
FO-2 em Marracuene, província de
Maputo; Projecto FO-4 em Dondo, na
província de Sofala, e o Projecto FO-5
na província de Nampula. Estes projectos plantaram milhares de hectares
de eucaliptos (espécies do género Eucalyptus: saligna, tereticornis, citriodora,
camaldulensis, etc.). Por outro lado,
deu-se continuidade às plantações
de Salamanga (Matutuíne, Maputo),
com o código FO-19, das plantações
de Lichinga (Niassa), através do Projecto FO-10, da Mata de Namaacha
(Maputo), do Guruè (Zambézia), que
passou a pertencer à empresa estatal
EMOCHÁ, e ainda as plantações do
Chókwè (Gaza).Também deu-se ainda
continuidade ao reflorestamento com
casuarinas para a fixação das dunas ao
longo da faixa costeira, para além da
construção de casas para os técnicos
em serviço no Ministério da Agricultura, na COOP, em Maputo. (Fonte:
<http://extwprlegs1.fao.org/docs/
pdf/moz149195.pdf>. Acesso em 12
de Setembro de 2021).
O Programa de Sementes e Utensílios Agrícolas (PESU) surgiu em 1987,
na sequência da situação de emergência, provocada pelas calamidades
naturais e pelo conflito armado em
Moçambique, que atingiu de forma
severa a população rural, privou os
camponeses de produzir alimentos
para o seu próprio sustento.
O objectivo do PESU era fornecer
meios de produção às famílias camponesas afectadas e deslocadas e,
nessa perspectiva, para o ano de 1990
o PESU tinha como principal objectivo
assistir cerca de 300 mil famílias com
sementes e 180 mil famílias com instrumentos agrícolas em quantidades
aproximadas de 8.400 toneladas e 875

mil unidades, respectivamente (Fonte:
Relatório do PESU de 1990, elaborado
em 1991, Cota: FO3 CDA FS3000).
O Programa Nacional de Desenvolvimento do Sector Familiar Agrário
(PNDSFA) – na sua fase Pré-Programa –
foi elaborado nos anos de 1991 e 1992.
Nos finais de 1992, o documento do
Programa (PRODOC) foi discutido pelo
Conselho Consultivo do Ministério da
Agricultura, pelo Conselho Técnico da
Comissão Nacional do Plano e pelo
Grupo de Trabalho dos Doadores.
Depois da aprovação do Conselho
de Ministros e avaliação pelos Parceiros
deCooperação,oPRODOCfoisubmetido ao Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD), para
efeitos de aprovação e financiamento.
O Governo de Moçambique e o PNUD
assinaram o PRODOC acordado a 25 de
Março de 1993. O Pré-Programa tinha
objectivos políticos e económicos, na
busca de soluçãodos problemas da pobreza estrutural causados pelo défice
económico, na sequência do Programa
de Reabilitação Económica (PRE), iniciado em 1987.
O Pré-Programa tinha em vista fornecer as bases de fortalecimento da
capacidade nacional do Ministério
da Agricultura, para executar e implementar o programa na sua escala
inteira e fornecer uma base para coordenação entre Agências do Governo,
Doadores e ONGs, ao nível nacional,

provincial e distrital.
O Programa Nacional de Desenvolvimento Agrário (PROAGRI) teve a sua
origem na Política Agrária e Estratégia
de Implementação (PAEI) de 1995.
Com efeito, naquele ano, o Conselho de Ministros aprovou duas resoluções fundamentais: a Resolução nº
10/95, de 17 de Outubro – Política Nacional de Terras e as respectivas Estratégias de Implementação; Resolução
nº 11/95, de 31 de Outubro – Política
Agrária e suas respectivas Estratégias
de Implementação (BR 9, I Série, Supl.,
de 28/02/1996), documentos que serviram de principais instrumentos de
orientação, em relação às intervenções
que ao longo do tempo deviam ser
realizadas e as formas como deviam
ser conduzidas as áreas de Agricultura,
Pecuária e Floresta na República de
Moçambique.
A Política Agrária foi alinhada com
a reforma do sector público – Decreto
Presidencial nº 5/2000, de 28 de Março,
que criou a Comissão Interministerial
da Reforma do Sector Público (CIRESP)
e Decreto nº 6/2000, de 4 de Abril, que
criou a Unidade Técnica da Reforma
do Sector Público (UTRESP), (BR 13, I
Série, 5º Supl. de 04/04/2000).
Em algumas acções da reforma, o
PROAGRI serviu como experiência piloto, como foi o caso da contratação
e afectação de técnicos, sem o competente «Visto do Tribunal Administra-

tivo», uma violação às normas superiormente permitidas.
O PROAGRI foi um programa de investimento público no sector agrícola,
em coordenação com outras acções,
nomeadamente estradas e comércio,
de modo a facilitar os processos de
produção e comercialização agrícola
para o alívio da pobreza e garantia da
segurança alimentar, legitimado pelo
Memorando de Entendimento assinado entre o Governo de Moçambique e
Parceiros de Cooperação, no dia 21 de
Maio de 2001, cujas intenções foram
renovadas através da Adenda de 26 de
Março de 2004.
O PROAGRI I foi um dos primeiros
programas baseados num fundo comum estabelecidos em Moçambique,
juntou numa única “voz” os dispersos
projectos agrários, numa perspectiva
de dar maior visibilidade aos resultados,
dos6(seis)objectivos:(i)Reduçãodapobreza; (ii) Descentralização e atribuição
de poder aos intervenientes; (iii) Boagovernação: transparência, responsabilização e participação; (iv) Política orientada para o mercado; (v) Integração das
questões de Género e do HIV-Sida; (vi)
Sustentabilidade ambiental.
Depois da assinatura do Acordo
Geral de Paz, a 4 de Outubro de 1992,
em Roma, o PROAGRI teve um grande
impacto no meio rural, principalmente
na reabilitação de infra-estruturas
agrárias, destruídas pela guerra.
Publicidade

Renovação de Subscrições / Assinaturas
A Sociedade Novo Rumo, Lda, empresa proprietária do Jornal Público, informa a seus
subscritores que o processo de renovação de subscrições/assinaturas, para garantir, em 2022, a
contínua entrega do Jornal supracitado junto ao vosso domicílio, já está em curso devendo, para
mais informações, contactar os nossos serviços administrativos, sitam na Rua de Resistência, nr.
1141, R/C, Bairro Malhangalene, Maputo-Cidade.
Pessoas de contacto:
Sansão Arnaldo (844826810 / 878194600)
Hélia Mucavele (842798394 / 879798394)
Jornal Público
Renovação das Subscrições / Assinaturas
Entrega ao Domicílio
Regime do Contrato
Anual
Semestral
Trimestral
4.200,00MZN
2.200,00MZN
1.500,00MZN
Versão Electrónica
Anual
Semestral
Trimestral
8.000,00MZN
4.000,00MZN
2.000,00MZN
 Os pagamentos podem ser feitos em numerário, cheque e/ou transferência bancária,
devendo-se neste último caso apresentar o respectivo comprovativo à sede do Jornal.
 Número da Conta Bancária: 01565822610 BCI
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O Executivo de Filipe Nyusi exige
que a dívida seja anulada, porque
não beneficiou o país e só lhe causou
grandes prejuízos financeiros.
Entre as várias fontes que dão essa
boa notícia para Moçambique está a
BBC mundial, que emite a partir da capital britânica, Londres, onde o tal tribunal
arbitrário aplicou já ao banco de investimento Credit Suisse uma multa de
147 milhões de libras esterlinas imposta
pelas autoridades do Reino Unido.
A multa de 147 milhões de libras é
uma penalização por causa da forma
corrupta como se fez tal crédito, com
o pretexto de que era para se montar
uma empresa de pesca industrial de
atum nas águas territoriais que banham a costa de Moçambique.
O banco irá também eliminar 200
milhões de dólares que igualmente
era suposto Moçambique pagar como
parte das tais dívidas "contaminadas
pela corrupção" que se alega que são
devidas pelo país, revelou uma das autoridades da Conduta Financeira.
Os 175 milhões de dólares correspondentes a 147 milhões de libras
fazem parte de um acordo de 475 milhões de dólares com os reguladores do
Reino Unido, Suíça e Estados Unidos.
O acordo é a mais recente acção de
uma saga legal internacional multianual que resultou em 2.2 mil milhões
de dólares em dívidas, de 2013 a 2014,
a empresas estatais que deveriam
financiar uma nova força de patrulha
costeira e uma frota de pesca de atum
em Moçambique, um dos países mais
pobres do mundo.
O Credit Suisse “deliberadamente
concordou em participar de um esquema para violar o estatuto federal
de fraude electrónica, participando de
um esquema para obter dinheiro por
meio de declarações falsas e fraudulentas”, disse Alan Reifenberg, advogado do banco.
A equipa de banqueiros do Credit
Suisse é tida como tendo recebido e
pagou subornos a alguns moçambicanos, agora em julgamento na B.O.,
que permitiu que a Privinvest recebesse em nome de Moçambique 2.2 mil
milhões de empréstimos com a alegação de que era para este país financiar a parte dos supostos projectos da
EMATUM, MAM e ProIndicus.
A Financial Conduct Authority (FCA)
do Reino Unido disse que“o banco falhou em gerenciar adequadamente o
risco de crime financeiro".
O director executivo da aplicação,
Mark Steward, disse: “A multa da FCA
reflecte o impacto destas transacções
contaminadas que incluíram uma
crise da dívida e prejuízo económico
para o povo de Moçambique.
A multa teria sido maior se o Credit
Suisse não concordasse em fornecer
a baixa da dívida de 200 milhões de
dólares".
De acordo com a FCA, um
contratante do Governo de Moçambique pagou secretamente "propinas
significativas, estimadas em mais de
50 milhões de dólares, aos membros
da equipa de negociação do Credit
Suisse", entre 2012 e 2016, a fim de

Ao assumir atribuição corrupta de empréstimo

Credit Suisse limpa
ficha do Governo moçambicano
- Keith Oliver, representante da Procuradoria-Geral da República de Moçambique, saúda o Credit Suisse por ter assumido a culpa, e diz, em comunicado, que este é um passo importante na reparação do processo
No meio de muitas crispações sobre o empréstimo contraído pela Privinvest, em nome do Estado moçambicano, o banco Credit Suisse acabou assumindo a culpa e diz que vai pagar pelo menos um total de 475 milhões de
dólares americanos, em multas, devido à atribuição ilegal e corrupta de 2.2 mil milhões de dólares que o Governo
moçambicano não aceita como dívida contraída pelo seu país, tendo já submetido uma queixa num tribunal de
arbitragem de Londres.

que 19 indivíduos, incluindo o filho do
ex-Presidente Armando Guebuza, de
nome Ndambi, estão em julgamento
aqui em Moçambique, acusados de
suborno, peculato e lavagem de dinheiro. Eles negam as acusações, mas
as provas que foram colectadas pela
Procuradoria-Geral da República (PGR)
são tais que não poderá valer nada a
sua negação.
BASE LEGAL DA ACUSAÇÃO

Jean Boustani, mentor do calote

garantir empréstimos a taxas mais favoráveis.
Dois directores/gerentes do banco
de investimento estavam entre os que
supostamente receberam também os
subornos.
Entretanto, os funcionários moçambicanos corruptos receberam pelo
menos 137 milhões de dólares em
subornos durante o mesmo período,
disse a FCA.
A Comissão de Valores Mobiliários

dos Estados Unidos (SEC) disse que
o Credit Suisse tinha "controlos contábeis internos deficientes, que não
tratam adequadamente de riscos
significativos e conhecidos relativos
ao suborno". O banco concordou em
pagar à SEC quase 100 milhões de
dólares, disse o regulador.
Ex-banqueiros de investimento do
Credit Suisse e seus intermediários
foram indiciados, disse a SEC.
A multa foi aplicada numa altura em

Numa acusação de 2018, o Departamento de Justiça dos EUA alegou
que os contratos eram uma fachada
para que funcionários do Governo e
banqueiros se enriquecessem.
Três ex-banqueiros do Credit Suisse confessaram-se culpados de
acusações nos EUA decorrentes do
esquema. Andrew Pearse, que liderou
o grupo de financiamento global no
escritório do banco em Londres, testemunhou num julgamento federal de
2019 em Brooklyn, Nova Iorque, que
embolsou pelo menos $45 milhões
em dólares ilícitos por ano.
O acordo ajudará o banco a superar
uma série de escândalos recentes. O
credor foi forçado a congelar 10 biliões
de dólares em fundos de financiamento da cadeia de suprimentos neste
ano, relacionados à extinta empresa
de finanças Greensill Capital, e sofreu
um golpe de 5,5 biliões de dólares
com o colapso do principal cliente de
corretagem Archegos Capital Man-

agement.
O banco suíço reformulou suas fileiras de gestão após essas explosões,
e o novo presidente António HortaOsório prometeu limpar a atitude
problemática do credor em relação à
gestão de risco. O presidente passou
os últimos meses debatendo opções
estratégicas, com a expectativa de finalizar a visão de longo prazo e as metas de médio prazo até ao final do ano.
OCreditSuisseprovisionou1,7bilião
de francos suíços (1,8 bilião de dólares)
para questões de litígio no final do ano
de 2020 e estimou um máximo de 900
milhões de francos suíços em perdas
de litígio não cobertas pelas provisões.
No ano passado, o banco foi forçado a aumentar drasticamente as
provisões - levando-o a um prejuízo
no quarto trimestre - para casos legais
legados nos EUA, mais notavelmente
um envolvendo títulos lastreados em
hipotecas da era da crise financeira.
Moçambique revelou em 2016 ter
garantido cerca de 2 mil milhões de
dólares dos empréstimos, mais do que
anteriormente divulgado. Como resultado, o Fundo Monetário Internacional
congelou seu apoio financeiro e, logo
depois, um grupo de países doadores
cortou a sua ajuda. O país deixou de
pagar 727 milhões de dólares em títulos em Fevereiro de 2017, e isso causou
em parte, mas não só por isso, a perca
de cotação da sua moeda, o Metical,
provocando um aumento na inflação.
Os títulos foram reestruturados em
2019. Os barcos de pesca sem capacidade nem equipamento apropriado
para uma pesca daquela espécie que
foram vendidos a preços de ouro ainda não operam e estão a enferrujar
no Porto de Maputo, a capital do país.
Em Moçambique, o escândalo
levou já 19 arguidos ao banco dos
réus, incluindo o filho mais velho do
ex-Presidente Guebuza e o ex-chefe
da inteligência, Gregório Leão, e o
seu quase adjunto António Carlos do
Rosário.
O ex-ministro das Finanças, Manuel
Chang, que assinou as garantias do
Governo para as dívidas, está detido
na África do Sul desde 2018.
“A República de Moçambique
saúda a admissão do Credit Suisse aos
reguladores de irregularidades criminais”, disse Keith Oliver, representante
da Procuradoria-Geral de Moçambique, em comunicado. “Este é um
passo importante para a obtenção de
reparação total para o povo moçambicano”, afirma.
SOBRE A QUEIXA DE
MOÇAMBIQUE
Moçambique meteu num tribunal
de Londres uma acção contra o Credit
Suisse e o construtor naval Privinvest
Group, um dos vários casos nos tribunais do Reino Unido que envolvem o
negócio de títulos.
O Supremo Tribunal inglês está programado para iniciar um julgamento
sobre o assunto em Outubro de 2023,
de acordo com os registos trimestrais
mais recentes do banco.
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Promovido pela Secretaria de Estado da Juventude e Emprego (SEJE), o
“Prémio Jovem Criativo" 2021 contou
com a participação recorde de 2248 jovens, e, deste grupo, apenas 165 foram
apurados para a fase nacional, realizada no dia 22 de Outubro, na cidade de
Pemba, que concorreram para as três
categorias, nomeadamente Criação
Artística, Inovação Tecnológica e Empreendedorismo.
Com este programa, quase único
na região, o Governo pretende impulsionar a criatividade no seio dos jovens
e envolver esta camada social no processo de desenvolvimento do país,
buscando soluções para os problemas
do dia-a-dia, principalmente o desemprego. Vem ainda corresponder ao
crescimento da juventude, à grande
dinâmica que o país vive e o mundo
em geral, cujo papel dos jovens é cada
vez mais valorizado.
O "Prémio Jovem Criativo", criado
em 2014, visa também reconhecer
jovens cujas acções impactam no
desenvolvimento da comunidade;
produzir referências juvenis de criação, superação e inovação na sociedade, promover a competitividade
na livre criação artística e tecnológica
no seio da juventude moçambicana,
estimular e divulgar acções de jovens
nas áreas do empreendedorismo,
da inovação tecnológica e da criação
artística, e criar a médio e longo prazo
uma plataforma de desenvolvimento
multifacetado da juventude moçambicana, nas áreas do empreendedorismo, da inovação tecnológica e da criação artística.
Com efeito, dos 165 jovens que
chegaram à fase em representação
das 11 províncias do pais, a SEJE, dirigida por Oswaldo Petersburgo, premiou sexta-feira 15 jovens que mais
se evidenciaram, ao propor projectos
e ideias criativas e inovadoras, sendo
cinco por cada categoria.
Para cada jovem vencedor foi
atribuído um prémio monetário de
130 mil meticais, um telemóvel, 5 kits
de auto-emprego, troféu e certificado.
Na ocasião, o júri, presidido pelo
músico e saxofonista Moreira Chonguiça, recomendou aos jovens que pretendem concorrer na próxima gala a caprichar na descrição dos projectos que
aspiram materializar nas comunidades.
“É necessário que os projectos de
empreendedorismo tragam uma
nota conceptual do porquê o concorrente julga que aquela ideia pode
vencer no mercado”, referiu o júri.
Entretanto, o Secretário de Estado
da Juventude e Emprego, Oswaldo
Petersburgo, que orientou a cerimónia de premiação, apelou aos jovens
a continuarem a inovar, criando oportunidades de emprego e auto-emprego para mais jovens.
Na sua intervenção, Oswaldo Petersburgo classificou o Presidente da
República como um líder pragmático
e imparável na busca de soluções para
os moçambicanos, em particular para

E não engrossar as fileiras do terrorismo

Ainda na cerimónia, antecedida por
uma visita à exposição de jovens empreendedores, Oswaldo Petersburgo
anunciou que o regulamento do Prémio Jovem Criativo confere a prerroga-

Oswaldo Petersburgo atribuiu também o Prémio Revelação a 9 jovens, e
na categoria de Criação Artística foram
reconhecidos com o Prémio Revelação 10 jovens. A cada um destes jovens
foram atribuídos um laptop, telemóvel
e um certificado pelo empenho, dedicação, e acima de tudo pelos projectos
que apresentaram. Foram atribuídos
bolsas de estudo para a Universidade
Nachingweia e para o Instituto de Estudos Laborais Alberto Cassimo.
E todos os 165 jovens finalistas
foram atribuídos certificados de participação.
Em mensagem de vídeo, o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse
aos jovens que “em circunstância alguma a violência ou o terrorismo são
a solução. A vossa luta deve ser para
a manutenção de um Moçambique
uno e indivisível. A vossa luta deve ser
pela paz e prosperidade económica,
através do trabalho”.
No entanto, já na quinta-feira, em
Maputo, o Chefe de Estado lançou o
Programa "Emprega", que visa reduzir
o desemprego dos actuais 17% registados em 2020 para 11% até 2035. Tratase de um programa que visa impulsion-

através do “Projecto para Aproveitar
o Dividendo Demográfico (PADD):
Desenvolvimento e Empoderamento
para Jovens em Moçambique”.
No seu discurso, Filipe Nyusi afirmou
que "o Programa Emprega é sério, é
real. Este programa que hoje lançamos enquadra-se nesta visão sobre a
necessidade e urgência de criação de
emprego. Temos pressa na criação de
postos de trabalho".
O Chefe de Estado acrescentou que
a primeira componente da iniciativa
inclui um concurso para iniciativas empresariais jovens, que vão beneficiar de
apoio financeiro estatal para o desenvolvimento de negócios.
"A meta é ter mais de 10 mil participantes neste programa nacional, que
é implementado pela primeira vez
no nosso país", apontou o estadista
moçambicano, para de seguida frisar
que os jovens beneficiários irão receber
formação e orientação de alta qualidade “e serão seleccionados com base
no potencial de crescimento e de criação de empregos das suas empresas”.
Filipe Nyusi referiu ainda que a segunda componente vai consistir no
apoio à produtividade de trabalhadores jovens do sector informal. "Esta
componente fornece apoio financeiro
aos jovens para que tenham acesso a
programas de formação e serviços de
apoio de qualidade", indicou o Chefe
de Estado, tendo frisado que nesta
segunda componente o programa
pretende abranger 24 mil jovens.
"Este é o momento da juventude",
disse, observando que a aposta no
emprego jovem impõe-se pelo facto
de esta faixa etária ser a maioria da
população moçambicana e ser parte
de uma geração com melhor formação e mais aberta a mudanças.
Por outro lado, avançou que os
empreendedores jovens empregam
mais colaboradores da sua faixa etária,

tiva de nomear o júri que selecciona
os vencedores, incluindo de premiar
outros jovens.
Além dos 15 jovens vencedores
da 7ª Gala Anual Nacional do Prémio
Jovem Criativo, o Secretário de Estado
da Juventude e Emprego, usando da
prerrogativa da lei, atribuiu o Prémio
Revelação a outros 12 jovens na categoria de Empreendedorismo, os quais
não mereceram valoração do júri.
Na área da Inovação Tecnológica,

ar a competição de planos de negócio
entre jovens com idade compreendida
entre os 18 e 35 anos, com especial
atenção para a captação de mulheres
e seu empoderamento nas diversas
áreas de desenvolvimento do país.
O “Emprega” é um programa do
Governo moçambicano implementado pela Secretaria de Estado da
Juventude e Emprego (SEJE), através
do Instituto Nacional da Juventude, e
conta com o apoio do Banco Mundial,

gerando um efeito multiplicador na
criação de postos de trabalho.
Refira-se que a SEJE tem como atribuições propor, implementar, coordenar e monitorar as políticas, programas
e projectos que visem assegurar o
crescimento efectivo do emprego,
bem como incentivar e apoiar iniciativas geradoras de emprego, autoemprego e empreendedorismo, sem
deixar de fora a regulação e gestão dos
serviços públicos de emprego.

Jovens devem
lutar pelo desenvolvimento
- Apela Filipe Nyusi aos jovens participantes da Sétima Gala Anual do Prémio Jovem Criativo
Em mensagem de vídeo exibida no pavilhão do Instituto de Formação de Professores Alberto Chipande, na
cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, o Presidente da República, Filipe Nyusi, instou sexta-feira
última aos jovens moçambicanos, através dos 165 finalistas da Sétima Gala Anual do Prémio Jovem Criativo, a
lutarem pelo desenvolvimento económico do país e pela manutenção da paz e nunca engrossarem as fileiras
do terrorismo.

Oswaldo Petersburgo, Secretário de Estado da Juventude e Emprego

a juventude.
"A nossa satisfação não se limita
apenas à participação activa dos jovens neste programa, mas por todos
os jovens moçambicanos que optam

Jovens premiados

por acções positivas e concorrem para
a construção do país e não para a sua
destruição", frisou Petersburgo.
O SEJE acrescentou que presta
tributo aos obreiros da paz, aos jovens
que estão na linha da frente nas Forças
de Defesa e Segurança, cuja entrega
incondicional tem devolvido a tranquilidade e segurança às comunidades
moçambicanas, principalmente dos
distritos afectados pelo terrorismo na
província de Cabo Delgado.
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A 89ª Assembleia-Geral Anual do
Secretariado-Geral da Organização
Internacional de Polícia Criminal,
mundialmente conhecida pelo
seu acrónimo Interpol, agendada
para os dias 21-25 de Novembro
próximo, em Istambul,Turquia, está
a fazer crescer uma onda de protestos pelo mundo, por alegadamente
aquele país estar a usar indevidamente a Interpol na violação dos direitos humanos.
Movimentos de defesa dos direitos
humanos espalhados pelos diferentes
países do mundo consideram que a
organização da Assembleia-Geral na
Turquia, que frequentemente abusa
do mecanismo da Interpol, equivale à
aprovação das violações e à concessão
de um visto para a continuação da ilegalidade, prejudicando seriamente a
reputação e credibilidade da Interpol.
Por isso, em uníssono, os movimentos que olham com desconfiança a
organização deste evento na Turquia
endurecem o seu apelo para se indicar
outro local, sob pena de a Interpol cair
no descrédito.
Refira-se que, nos termos do Artigo 3/(4) do Regulamento Interno
da Assembleia-Geral da Interpol, o
Comité Executivo ou o presidente da
organização tem autoridade para escolher outro local de reunião se as circunstâncias se tornarem impossíveis
ou desaconselháveis para a realização
da Assembleia-Geral.
Recentemente, o Stockholm Center for Freedom publicou um relatório
que indica que o Governo turco, sob a
presidência de Recep Tayyip Erdogan,
tem abusado da Interpol de diversas
maneiras.
O relatório lança luz sobre tais práticas abusivas, fornecendo informações
sobre como os mecanismos da Interpol funcionam e a forma como a
Turquia os utilizou indevidamente em
vários casos. O documento termina
com propostas de políticas destinadas
a prevenir futuros abusos do sistema
por regimes autocráticos para atingir
seus oponentes.
O Governo de Erdogan utilizou
o Sistema Internacional de Notificação, como os Avisos Vermelhos e as
difusões, para atingir adversários políticos que nada fizeram que criticar o
Governo. Da mesma forma, também
tem abusado do Banco de Dados de
Documentos de Viagem Roubados
e Perdidos (SLTD) da Interpol, apresentando dezenas de milhares de
notificações para críticos e oponentes
que, em muitos casos, nem mesmo
tinham conhecimento de que seus
passaportes haviam sido invalidados.
Em vários casos, algumas dessas pessoas ficaram retidas em aeroportos
internacionais ou foram detidas antes
de serem libertadas ou, nos piores casos, foram entregues a agentes turcos
e acabaram em prisões turcas.
“O Governo turco deve ser responsabilizado por abusar do sistema Interpol para cometer violações dos direitos humanos”, disse Merve R. Kayıkcı,
directora de pesquisa do Centro de
Estocolmo para a Liberdade.

Agendada para Novembro próximo

Assembleia da Interpol gera
discórdia
- A Turquia, país anfitrião do evento, é conhecida pelos seus abusos aos mecanismos da Interpol, juntamente com a
Rússia, China e Irão
- Movimentos de defesa dos direitos humanos espalhados pelo mundo defendem a indicação de outro local, sob
pena de a Interpol cair no descrédito
“A Constituição da Interpol proíbe
explicitamente a intervenção ou actividades de natureza política, religiosa
ou racial e exige que a cooperação
seja ‘dentro do espírito da Declaração
Universal dos Direitos Humanos”, disse
Kayıkcı, para quem “os governos dos
países democráticos podem impedir
o abuso dos mecanismos da Interpol,
verificando-se uma comunicação
que se enquadra na constituição da
organização antes de remover um indivíduo do país ou negar visto, asilo ou
outro status imigratório, e não confiando nas notificações da Interpol como
única base para a tomada de medidas”.
TAMANHAS BARBARIDADES
Recep Tayyip Erdogan, Presidente da Turquia

Em vista das crescentes tentativas
dos governos repressivos de abusar
de seus mecanismos, a Interpol precisa desenvolver novas maneiras de
garantir que ela funcione estritamente
dentro dos limites do seu mandato e
não se torne cúmplice da repressão
transnacional.

A Turquia é conhecida pelos
seus abusos aos mecanismos da
Interpol, juntamente com a Rússia,
China e o Irão.
O relatório Freedom House/2021
descreve que o Governo turco tem
explorado a Interpol para atingir os exilados em diversos países do mundo. E,
como consequência dessa utilização
indevida da Interpol pelo Governo

SG da Interpol

turco, desde a tentativa de golpe de
Estado militar na Turquia, mais de 600
mil pessoas foram investigadas por
acusações de "terrorismo" e, deste universo, cerca de 100 mil foram detidas.
Ainda no período em análise, mais
de 150 mil funcionários governamentais foram despedidos dos seus postos

de trabalho, contribuindo para o agravamento das suas condições de vida.
A Interpol restringiu ainda a entrada
de dados da Turquia na SLTD (Base de
dados de documentos de viagem roubados e perdidos) desde a tentativa de
golpe de Estado, devido à má utilização da base de dados pela Turquia.
O abuso por parte da Turquia da
Interpol e dos acordos de cooperação
para apreender os seus opositores no
estrangeirofoireveladoemmuitasplataformas, levando a Suécia e a Alemanha a
instar a União Europeia (UE) a agir contra
os abusos da Interpol naTurquia.
A Chanceler alemã, Angela Merkel,
critica o Governo turco afirmando que
"as organizações internacionais não
devem ser maltratadas".
Por seu turno, a UE já fez uma advertência ao Governo turco para que
abandonasseousoindevidodaInterpol.
A Interpol, com base no Artigo 3 da
sua Constituição, não aceita os pedidos de Aviso Vermelho da Turquia
relativamente aos seguidores de um
Movimento da Sociedade Civil, que
o Governo afirma estar por detrás da
tentativa de golpe de Estado.
O artigo 3 da Constituição da Interpol proíbe estritamente a organização
de empreender qualquer intervenção
ou actividades de carácter político, militar, religioso ou racial, entretanto, esta
organização ajuda a Turquia e outros
Estados malfeitores a perseguir os seus
dissidentes, provocando um aumento
da percepção de impunidade.
“O encorajamento dos Estados que
violam os direitos humanos afecta as
práticas de outros países que respeitam a lei e a ordem internacional, e
provoca queixas irrecuperáveis ou impossíveis”, revelam os movimentos de
defesa dos direitos humanos.

Direitos humanos juntam jovens da Renamo
ATALIA CAVELE
Email: caveleataliasilva@gmail.com
A capacitação abrangeu 25 jovens
da Liga da Juventude da Renamo,
numa altura em que o país enfrenta o
extremismo violento que levou o Governo a recorrer à intervenção externa
para amainar a situação no terreno,
onde neste momento decorre o processo de reconstrução.
O processo de capacitação, que
decorre de forma piloto, tem como
principal objectivo transmitir conhecimento e capacidades para que os
jovens possam se envolver de forma
activa em acções de defesa dos direitos humanos a nível das suas zonas de
residência e incutam aos diversos actores o espírito de cidadania.
Segundo Martin Macondzo, chefe
do Departamento de Relações Exteriores da Liga da Juventude da Renamo,
“temos uma juventude com pouco
engajamento, pouca entrega e pouca
proactividade dentro da nossa vida
política no país. E nós pretendemos

Matérias relativas à defesa dos direitos humanos foram objecto de uma capacitação, realizada recentemente, em Maputo, envolvendo jovens da Renamo, o maior partido da oposição no país.

incutir a estes jovens em capacitação
para que se tornem cidadãos com pleno conhecimento dos seus direitos”,
indicou, para depois elucidar que este

treinamento é o começo de um programa contínuo que deverá abranger
todas as províncias do país.
Ademais, refere a fonte, a juventude

compreende a faixa etária da população moçambicana que se estima
em cerca de 70%, o que, por sua vez,
coloca ao seu partido o desafio de ter
que manter este grupo social munido
de conhecimentos para que participe
activamente no processo de desenvolvimento do país.
Foi assim que Macondzo lançou o
desafio aos jovens para abraçarem a
política, apontando que, neste momento, um dos motivos que faz com que os
jovens não abracem a política é a falta de
conhecimento da própria política, falta
de conhecimento do impacto real que o
jovem tem dentro da política.
Neste caso, anota, a Renamo
tem este entendimento e, por isso,
“começamos este exercício dentro do
partido, mas o objectivo é atingir os jovens que estão fora do partido”.
“Entendemos que a partir desta capacitação tenhamos mais jovens
capacitados, mais dinâmicos, mais
flexíveis e proactivos, dotados de conhecimentos para participar no desenvolvimento do país”, concluiu.
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VID-19, enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.

AV I S O
Artigo 3
A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o
(Âmbito da Aplicação)
averbamento seguinte, assinado e autenticado: Para publicação no «Boletim da República».
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e instituições públicas e
privadas, no território nacional.
SUMÁRIO
Conselho de Ministros:
Artigo 4
Decreto n.º 76/2021:
Revê as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a
(Medidas de Prevenção e Combate)
Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 62/2021, de 27 de Agosto.
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID - 19 as seguintes:
a) uso de máscaras;
CONSELHO DE MINISTROS
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
Decreto n.º 76/2021
d) etiqueta da tosse; e
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.
de 24 de Setembro
Artigo 5
Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 62/2021,
(Quarentena, Isolamento e Internamento)
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 1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 14 dias consecutivos todas as
de Agosto, o Conselho de Ministros decreta:
pessoas que tenham tido contacto directo com casos confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
Artigo 1
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
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
origem nas últimas 72 horas antes da partida, ficando isentos de regime de quarentena; e
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho, decretados no artigo b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando o teste realizado à entrada no país seja positi1 do Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
vo, segundo as normas das autoridades sanitárias.
Artigo 2
3. Os doentes com infecção pelo SARS-COV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem
(Objecto)
critérios médicos para o internamento;
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da pandemia da CO- 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 próprias.
7. As crianças dos 0 aos 5 anos de idade ficam isentas de apresentar o teste da COVID-19 ao entrar no
território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins de viagem é autorizado pelo Ministro que
superintende a área da Saúde.
Artigo 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1.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
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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 estrangeiros não residentes que prestam serviços nos projectos estruturantes do Estado, evitando-se, deste modo,
afixação de residência para efeitos fiscais.
3. Mantém-se a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho e de fronteira para fins turísticos, assim como, excepcionalmente, pode ser concedido visto de entrada no território nacional por razões de
interesse do Estado e questões humanitárias, sem prejuízo da observância das medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19.
Artigo 13
(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. 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 tripulantes e passageiros observar todas as medidas do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19
em vigor no País e nos termos do presente Decreto.
5. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da propagação da pandemia da
COVID-19.
Artigo 14

(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas, nos espaços públicos,
nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais, centros comerciais e de prestação de serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
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
(Autorização de Voos)
se trate de casos relativos a prática de actividade física ou contraMantém-se, em regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros para determinados países.
-indicação médica de uso de máscara devidamente comprovada.
Artigo 10

Artigo 15

(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros
e outro pessoal de saúde, fora do Sistema Nacional de Saúde.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro pessoal de saúde particularmente vulneráveis à pandemia 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

(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 devida 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.

(Validade dos Documentos Oficiais)
1. Mantém-se a emissão dos seguintes documentos oficiais, por via da pré-marcação:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de Condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos temporários; e
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 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 capacidade 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 sanitário 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 exceder 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 escalões inferiores e séniores amadores.
8. É autorizada a retoma dos treinos das equipas de alta competição e de formação dos campeonatos provinciais, mediante o cumprimento rigoroso do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-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 Contenção da Propagação da COVID-19 no Desporto.
10. Mantém-se autorizada a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado “Moçambola”, com observância do protocolo sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
11. É autorizada a presença de espectadores nos jogos dos campeonatos nacionais de todas as modalidades, 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 domicílio 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 especiais 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.
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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, devem observar rigorosamente todas as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas necessárias ao
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 domicílio.
10. A medida prevista no n.º 8 do presente artigo não abrange os funcionários e agentes do Estado 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 Polícia da República de Moçambique (PRM), a Inspecção Nacional de Actividades Económicas
(Recolher Obrigatório)
(INAE), as inspecções sectoriais e as Polícias Municipais devem zelar pelo cumprimento das
1. Mantém-se o horário do recolher obrigatório e passa a ser das 23:00 horas às 4:00 horas, na Cidade de medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, previstas neste Decreto e outras
Maputo, nas capitais provinciais, cidades, vilas e autarquias, de todo o território nacional.
recomendadas pelas autoridades sanitárias.
Artigo 17
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Artigo 30

(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).

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

Artigo 24

Artigo 31

(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras, devem ser providos em obser- Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo Governo no
vância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
âmbito da declaração da Situação de Calamidade Pública.
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 responArtigo 32
sáveis pelo seu cumprimento.
(Dever de Colaboração)
Artigo 25
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
(Mercados e Feiras)
agentes responsáveis pela segurança, protecção civil e saúde pública, na pronta satisfação de
1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e às 17:00 horas.
solicitações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concre2. Mediante recomendação das autoridades sanitárias competentes, os mercados podem ser tização das medidas previstas no presente Decreto.
encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a observância das
Artigo 33
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(Voluntariado)
namento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas de prevenção e combate à pande- Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com vista a assegumia da COVID-19.
rar as funções essenciais à implementação das medidas previstas no presente Decreto.
Artigo 26

Artigo 34

(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.

(Acções de Sensibilização e Educação
Cívico-Sanitária)
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da COVID-19, nomeadamente através dos meios de difusão massiva, públicos
e privados, e de outros meios considerados adequados.

Artigo 27
(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. O Ministério que superintende a área dos transportes deve definir o limite máximo de passageiros a bordo em transportes colectivos, públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário,
marítimo, ﬂuvial e aéreo, de acordo com a lotação do meio.
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é obrigatório o uso de
máscara de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a boca, conforme recomendado pelas
autoridades sanitárias.
3. 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 Municípios, deve ainda garantir a desinfeção dos terminais, sendo que a desinfeção dos passageiros
e dos autocarros é obrigatória e é da responsabilidade destes e dos proprietários dos autocarros.

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 sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de aviso prévio e de alerta,
devendo notificar ao Governo para tomada de medidas necessárias.
Artigo 36
(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime de desobediência e punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo de 10 dias, o juiz
ordena o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva
por cada 2 dias de multa.
Artigo 37

(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da actividade ecoArtigo 28
nómica, em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica;
(Transporte Transfronteiriço)
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3 meses, em função
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças e sanitárias da gravidade da infracção; e
devem reforçar as medidas de controlo dos transportadores e motoristas que entrem no país no c) cassação da Licença ou Alvará.
âmbito do comércio transfronteiriço, impondo que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos 2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das transgressões previstas no
a acções de despiste, incluindo medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
número anterior, a INAE.
2. Para efeitos do previsto no n.º 1 do presente artigo, considera-se aplicável o disposto nos n.ºs 3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é instaurado o com2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.
petente processo no Tribunal Judicial da área de ocorrência da infracção.
Artigo 29

ARTIGO 38

(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação social públicos e privados, com a regularidade recomendável, asseguram informação pública sobre a evolução da 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.

(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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Projecções até 2035

Taxa de desemprego cai para 10%
A taxa de desemprego, actualmente estimada em 17%, deverá
cair para uma média de 10% até
2035, segundo projecções do
Governo, há dias, anunciadas pelo
Presidente da República, Filipe
Nyusi.
Falando no lançamento do programa Emprega, o Chefe do Estado
disse que para tal será necessário
promover iniciativas de promoção de
emprego.
No âmbito da Política de Emprego,
operacionalizada pelo plano de acção
2021-2024, o Governo chamou a si a
responsabilidade de trazer programas
e projectos concretos que concorrem
para a geração de emprego e, consequentemente, novas fontes de renda.
Foi nesta perspectiva que, segundo
Nyusi, foi concebido o programa Emprega. Explicou que o mesmo visa
providenciar a solução de alguns
dos desafios que se colocam neste
domínio, como o aumento da oferta de
empregos assalariados e formação de
mulheres e jovens das zonas rurais para
a sua participação no sector formal.
Socorrendo-se da experiência, o mais
alto magistrado da Nação observou que
jovens empresários preferem contratar
colaboradores também jovens, o que
gera um grande efeito multiplicador na
agenda de criação de empregos e que
os seus níveis de empreendedorismo
são quase duas vezes superiores aos dos
outros grupos etários.
Para Nyusi, estas evidências demonstram que apostar na promoção
do emprego, auto-emprego e empreendedorismo dos jovens é um dos
investimentos sustentáveis que o país
deve fazer.
O programa vai financiar planos de
negócio que serão concebidos para
compensar as deficiências que limitam a criação e crescimento de empresas de jovens.
No quadro da iniciativa, quatro mil
empresas receberão assistência técnica para preparar planos de negócio
e mais de 500 beneficiarão de financiamento de um milhão e quinhentos
mil meticais. Vinte mil jovens receberão formação profissional, sendo
que os quatro mil melhores destes
beneficiarão de fundos para iniciarem
um negócio.
“O pacote de serviços e o capital disponibilizado são para assegurar que as
empresas possam prosperar e gerar o
suficiente para serem financeiramente
rentáveis, auto-sustentáveis e capazes
de gerar ainda mais emprego”, salientou o PR.
Nyusi fez saber que em 2020 o Estado, através do fundo de apoio às
iniciativas juvenis, investiu mais de 33
milhões de meticais em projectos em
20 distritos do país. Este ano, mais de
33 milhões já estão disponíveis para
outros 20 distritos.

Presidente Filipe Nyusi

INVESTIMENTOS NOS
SECTORES AGRO-PECUÁRIOS
Enquanto isso, pouco mais de 275
milhões de dólares (17,6 mil milhões
de meticais) estão a ser investidos em
projectos nos sectores agro-pecuário
e pesqueiro no país, contribuindo para

a redução da pobreza e melhoria da
renda das famílias nas zonas rurais.
O investimento, do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola
(FIDA), está a assegurar o aumento da
produção agrícola e de carnes vermelhas e a promover a pesca de pequena
escala, com impacto na segurança ali-

mentar e nutricional da população.
A vice-presidente da FIDA, Jyostna
Puri, disse que a sua organização vai
continuar a trabalhar com o Governo na
melhoria das condições de vida da população rural, através da aposta em infraestruturas de abastecimento de água,
mercadosagrícolas,produçãopesqueira

e cadeias de valor agro-alimentares.
Puri, que escalou ontem os distritos
de Marracuene e Manhiça, na província de Maputo, no quadro de uma
visita de trabalho que efectua ao país,
destacou a resiliência da população,
numa altura em que a pandemia da
Covid-19 e as mudanças climáticas
condicionam a actividade produtiva.
“O nosso compromisso é contribuir
para a redução da pobreza, melhoria
da segurança alimentar e resiliência
dos meios de sustento para assegurar
uma transformação rural inclusiva”, destacou a vice-presidente.
Mostrou-se satisfeita com os avanços alcançados na construção de
infra-estruturas nas zonas rurais, com
destaque para a provisão de água para
irrigação, consumo doméstico e abeberamento de gado.
No distrito de Marracuene, Puri interagiu com vendedoras do mercado
do peixe local e manteve um encontro
com o administrador Shafee Sidat. Já
em Maluana (Manhiça), a vice-presidente do FIDA visitou o furo multifuncional de Chicumbulane, onde foi
recebida pela administradora Cristina
de Jesus Mafumo.
Refira-se que dos mais de 275 milhões de dólares desembolsados para
os subsectores da agricultura e desenvolvimento rural, 74 milhões foram canalizados para o projecto mercados rurais, 72,5 milhões para a cadeia do valor
da mandioca, produção de carnes,
para além de 49 milhões investidos na
aquacultura.

Espanha engrenada no desenvolvimento
A Espanha deverá disponibilizar
47 milhões de euros em apoio aos
projectos de desenvolvimento
em Moçambique, no âmbito do
novo acordo-quadro de cooperação entre os dois países até 2024.
O anúncio foi feito pela embaixada
daquele país em Moçambique, que
especificou que, deste valor (47 milhões de euros), 15 milhões serão para
Cabo Delgado, que se juntam aos outros 11 milhões de euros em projectos
em curso naquela província, martirizada pelos terroristas.
Cabo Delgado será a principal
província destinatária de projectos e
de financiamento, que vão também
chegar às restantes regiões do Norte
do país, Nampula e Niassa.
A Cooperação Espanhola continuará a trabalhar “prioritariamente
nas regiões Norte e Sul do país, áreas
históricas de acção, e onde actualmente são implementados 70% do
financiamento espanhol, com uma
elevada presença de ONGs (Organizações Não-Governamentais) e da cooperação bilateral”, acrescenta a nota enviada ao PÚBLICO.
Outra parte importante do apoio
espanhol, no valor de 11 milhões de
euros, será entregue à União Euro-

peia (UE), no âmbito da cooperação
delegada pelo Reino da Espanha na
organização.
No âmbito da UE, a Espanha apoiará
projectos de combate à corrupção e
de adaptação às alterações climáticas,
continuando a apontar o Centro de
Investigação em Saúde da Manhiça
(CISM) como um“projecto emblemático”, que visa procurar soluções para“as

principais doenças transmissíveis que
afectam Moçambique e os países em
desenvolvimento”.
O novo quadro de associação entre
países foi assinado recentemente, na
sede da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), em Madrid, pela
secretária de Estado da Cooperação
Internacional de Espanha, Pilar Can-

cela, e pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de
Moçambique, Manuel Gonçalves.
A assinatura decorreu a par da sétima reunião da Comissão Mista Hispano-Moçambicana de Cooperação.
A acção humanitária da Cooperação Espanhola dará uma importância fundamental ao respeito pelos
princípios humanitários e à protecção
dos direitos das pessoas afectadas por
catástrofes como ciclones e secas.
A província de Cabo Delgado é
rica em gás natural, mas aterrorizada
desde 2017 por rebeldes armados,
sendo alguns ataques reclamados
pelo grupo extremista Estado Islâmico.
O conflito já provocou mais de 3.100
mortes, segundo o projecto de registo
de conflitos ACLED, e mais de 817 mil
deslocados, segundo as autoridades
moçambicanas.
Desde Julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do
Ruanda, a que se junta também a força
da Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC), permitiu aumentar a segurança, recuperando
várias zonas onde havia presença de
rebeldes/terroristas, nomeadamente
a Vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde Agosto do ano
passado.
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Está decidido e não há recuo. A
Autoridade Tributária de Moçambique (AT) vai, embora com manobras dilatórias do sector privado,
introduzir, a partir do dia 19 de
Novembro próximo, a selagem
de cervejas e outras bebidas alcoólicas prontas a consumir, mais
conhecidas por RTDs, importadas
e produzidas a nível nacional.
Miguel Nhane, Coordenador da
Unidade de Selagem de Bebidas
Alcoólicas e Tabaco Manufacturado na AT, que falava segundafeira transacta em conferência
de imprensa, apontou como objectivos do programa o aumento
da colheita de impostos, no que
concerne ao consumo específico,
entretanto, esclareceu que o processo deveria ter arrancado no
dia 17 de Novembro de 2017, mas
viria a ser adiado, a pedido do sector industrial.

O processo de selagem observou
três fases. A fase 1 teve início a 17 de
Março de 2017, com a selagem de
tabaco manufacturado importado e
de produção nacional; a fase 2 no dia
1 de Junho do mesmo ano, com o início da selagem de bebidas alcoólicas
– vinhos e espirituosas- importadas e
de produção nacional, e a fase 3, que
contempla a selagem de bebidas alcoólicas e cervejas prontas a consumir
importadas e de produção nacional,
deveria ter iniciado no dia 17 de Novembro de 2017.
Segundo Miguel Nhane, a selagem
de tabaco e de bebidas alcoólicas
apresenta várias vantagens, com destaque para a prerrogativa de promover uma fácil e rápida verificação da
conformidade fiscal do produto; garante o controlo eficiente da cadeia de
produção, fornecimento e distribuição
de produtos, para além de ser eficaz no
controlo fiscal, em conformação com
as convenções internacionais.
Na altura, de acordo com Miguel
Nhane, a indústria cervejeira pediu
que a AT reconsiderasse as datas do
início da selagem, aconselhando para
o avanço com o selo digital.
"Por essa razão decidimos suspender a selagem de cervejas em 2017 para
acomodarmos esta preocupação. Assim, já preparamos o selo digital que
será a base para a selagem de cervejas
e RTDs”, explicou Miguel Nhane.
Dando prosseguimento à implementação do processo, o Governo,
através do Diploma número 64/2021,
de 21 de Julho, aprovou o Novo Regulamento de Selagem de Bebidas
Alcoólicas e Tabaco Manufacturado,
onde, mais uma vez, os produtores de
cerveja, designadamente a Associação
dos Produtores e Importadores de
Bebidas Alcoólicas (APIGA), Associação de Comércio, Indústria e Serviços
(ACIS) e a Confederação das Associações Económicas de Moçambique
(CTA), uniram-se para contestar a decisão, alegadamente porque as empresas registavam uma queda de 50%
nos seus negócios devido à pandemia
da Covid-19 e a situação do terrorismo
em Cabo Delgado.
“Quando todas as empresas,
em geral, e as que se ocupam da

Afirma Autoridade Tributária de Moçambique

Selagem de cervejas é
irreversível

produção e importação de bebidas
alcoólicas, em particular, com acento
tónico naquelas que produzem e importam cervejas e produtos prontos a
consumir, continuavam a esbarrar—
se com todas as dificuldades visando

da CTA, Roque Magaia. Por outro lado,
Magaia referiu que a aprovação do
Diploma número 64/2021, de 21 de
Julho, vai afectar negativamente no
“aumento desmesurado e limitação
de escolhas por parte do consumidor,

distrito de Marracuene, na ordem dos
300 milhões de dólares”.
Esta justificação não convenceu a
AT, que classificou o posicionamento
das empresas, incluindo a publicação
de estudos, como sendo manobras
dilatórias, alegadamente por não corresponder à realidade nacional, aliado
ao facto de existir conflito de interesses
entre a empresa que encomendou e o
destinatário dos estudos.
Nesse contexto, o Coordenador da
Unidade de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado na
AT anunciou, em conferência de imprensa de balanço de implementação
do processo de selagem de tabaco
manufacturado e bebidas alcoólicas,
que a instituição vai avançar com a selagem de bebidas alcoólicas prontas a
consumir, com efeitos a partir de 19 de
Novembro próximo, tendo anotado,
também, que vai substituir o selo
actualmente em vigor por um outro
que possui elementos de segurança
reforçados.
“Aquando da introdução do processo, em Março de 2017, identificámos situações de venda ilícita/
ilegal de selos de controlo, feita por
operadores registados na DirecçãoGeral das Alfândegas, com intenção
meramente criminosa, para além de
que detectámos a circulação de selos
falsos. É nesse contexto que decidimos
reforçar os elementos de segurança”,

a salvaguarda, por um lado, das suas
operações, e, por outro lado, dos
empregos que oferecem a milhares
de famílias… neste contextos de inúmeras adversidades, eis que somos
surpreendidos com uma notícia nada
boa para a ainda incipiente indústria
moçambicana”, disse o representante

isso pela impossibilidade de importação de marcas cujos volumes não justificam a inclusão de maquinaria para
a selagem de enchimento, colocando
assim em causa vários investimentos,
com destaque para o efectuado nos
últimos anos pela CDM e Heineken no
estabelecimento de novas fábricas no

afirmou.
Miguel Nhane considera ainda de
falso o argumento das empresas de
que a selagem irá aumentar os custos
e consequentemente o agravamento
do preço da cerveja. No entanto, esclareceu que, mesmo que aumente o
preço, a influência da selagem será de

Miguel Nhane, Coordenador da USBATM na AT

menos de um porcento dos custos
totais.
Nhane observou que desde o início
do programa, a AT registou 228 operadores, dos quais 39 nacionais (34
produtores de bebidas alcoólicas e
5 de tabaco) e os remanescentes estrangeiros.
“No que respeita à receita colectada,
em 2016 (antes do arranque do programa), relativamente ao Imposto
sobre o Consumo Específico (ICE), que
incide sobre os produtos abrangidos
pela selagem, foram cobrados 1.3 mil
milhões de meticais. Em 2017 foram
cobrados 1.4 mil milhões de meticais
e, no ano passado (2020), o Estado arrecadou 2.2 mil milhões de meticais”,
afirmou o coordenador.
Noutro diapasão, Miguel Nhane
disse existir alguns constrangimentos
relacionados com a gestão da etapa
transitória e da selagem extraordinária,
correspondente às fases 1 e 2 da selagem obrigatória; a venda ilícita ou
ilegal de selos de controlo, feita por
operadores registados, com intenção
meramente criminosa, bem assim a
circulação de selos de controlo falsos.
Por isso, o Coordenador da Unidade
de Selagem de Bebidas Alcoólicas e
Tabaco Manufacturado na AT indicou
como desafios a implementação e
divulgação do novo regulamento de
selagem, aprovado pelo Diploma Ministerial nº 64/2021, de 21 de Julho, com
destaque para a fase 3 da selagem
obrigatória que abrange as cervejas e
RTD’s, com início, numa fase piloto, a
19 de Novembro próximo.
Outro desafio que se coloca para
a AT tem que ver com a interdição da
produção e importação sem selo de
controlo, a partir de 7 de Fevereiro de
2022 próximo, assim como a proibição
da circulação no mercado destes
produtos não selados, a 6 de Agosto
de 2022.
Aliás, um dos grandes desafios,

segundo Miguel Nhane, está relacionado com a introdução da nova gama
de selos, a ser marcada pelo início do
processo através da interrupção do
fornecimento da actual gama de selos,
a partir de 19 de Novembro de 2021,
seguida da proibição do seu uso a partir de 18 de Maio de 2022.
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Matadouro de Chimoio em crise
- Em causa fraca procura de carne bovina e seus derivados
Está instalada uma crise aguda no
Matadouro do Chimoio, por sinal
o maior do país, devido à fraca
procura de carne bovina e seus
derivados, o que consequentemente faz com que funcione
muito abaixo da sua capacidade.

BENEDITO COBRISSUA
Email: cobrissua@gmail.com
Com efeito, o Matadouro de Chimoio, na província central de Manica,
a funcionar na infra-estrutura que pertence à empresa de capitais britânicos
MOZBEEF, utiliza 40% da sua capacidade de abate, estimada em 150 cabeças de gado bovino por dia.
O gerente do matadouro, Frederico
Rebelo, disse que alguns contratos importantes de fornecimento de carne
que tinha com diversas empresas
públicas e privadas foram cancelados,
por causa da prevalência da Covid-19
e outros factores associados, incluindo
a questão de insegurança nas zonas
Centro e Norte do país.
A título de exemplo, Frederico Rebelo explicou que a instituição que dirige deixou de efectuar o fornecimento
mensal de 40 toneladas de carne bovina às empresas envolvidas no empreendimento de exploração do gás na
Bacia do Rovuma, em Cabo Delgado,
por causa dos ataques terroristas que
levaram à paralisação das actividades
daquelas entidades, o que consequentemente levou à interrupção dos contratos de fornecimento de carne.
"Os conflitos armados nas zonas
Centro e Norte afectaram aquilo que
era a maior aspiração da empresa.
Nós tínhamos alguns contratos com
muitas empresas no Norte do país, em
que tínhamos que fornecer, em média
mensal, 40 toneladas de carne bovina.
No entanto, tudo parou quando os terroristas começaram a atacar lugares
sensíveis, como a Vila de Palma, área
adjacente a Afungi, onde decorre o
maior investimento de gás em África,
detido pela Total", frisou.
Entretanto, apesar do impacto negativo do terrorismo em Cabo Delgado,
das incursões armadas no Centro do
país e da crise provocada pela pandemia da Covid-19, Frederico Rebelo
assegura que o Matadouro de Chimoio
continua a operar, mas muito abaixo da
sua capacidade de funcionamento.
Neste momento, afirma a fonte,
com o regresso ao normal em Cabo
Delgado os representantes do matadouro preparam-se para uma campanha de sensibilização dos agentes
económicos baseados naquele ponto
do país, para a celebração de contratos
de fornecimento de carne processada
em Chimoio.
A campanha, ao que o PÚBLICO
apurou, será extensiva a outros par-

ceiros, incluindo os tradicionais clientes, entre eles a Shoprite local.
Por seu turno, o edil de Chimoio,

João Ferreira, que visitou o empreendimento, encorajou os gestores a
continuarem a trabalhar, apesar das

adversidades.
"Nós temos que visitar, temos que
conhecer e, principalmente, nós te-

mos que dar força a estes investidores
que investiram aqui na nossa cidade
para que continuem a operar, para
que aumentem a sua produção, aumentem os seus objectivos e que
possam dar mais e mais empregos
aos nossos munícipes da cidade de
Chimoio, e não só, que é esse também o nosso fundamento de dar uma
melhor qualidade de vida aos nossos
munícipes; também é dar mais empregos aos nossos munícipes", afirmou
o autarca, salientando que o maior
matadouro do país representa uma
mais-valia para a economia da urbe,
em particular.
Localizado na zona nobre da capital
da província de Manica, a MOZBEEF é
um matadouro moderno e tem características que obedecem os padrões
internacionais.
Actualmente, o Matadouro de Chimoio conta com mais de uma centena de trabalhadores, entre efectivos
e sazonais, sendo que na sua maioria
são moçambicanos, zimbabweanos e
britânicos.

No Mercado Grossista do Zimpeto

Standard Bank disponibiliza ATM´s para depósitos
O Standard Bank colocou recentemente à disposição do Mercado
Grossista do Zimpeto, na cidade
de Maputo, uma máquina para
depósitos, com vista a simplificar
a vida dos vendedores que operam no maior complexo comercial
do país.

Concebida para efectuar especificamente depósitos, a máquina inovadora tem uma velocidade de contagem de até 700 notas por minuto, sem
limite de depósito. Aceita qualquer
tipo de nota, desde as de 20MT até
1000MT, e procede à impressão de
recibo do depósito com detalhes das
denominações e o respectivo valor.
Abordado à margem da cerimónia de entrega da máquina, Osório
Boaventura, Gerente Regional-Sul do
Standard Bank, referiu que os vendedores que trabalham naquele mercado nunca mais terão de se ausentar
das instalações do mercado para fazer
depósitos das suas receitas.
“Mais do que um ganho, em termos
de conveniência e gestão de tempo,
os vendedores passam a ter total controlo dos depósitos, uma vez que estes
vão ocorrer de forma instantânea e em
total segurança”, frisou Osório Boaventura, acrescentando que o mundo
digital já chegou ao Mercado Grossista
do Zimpeto.

A digitalização dos serviços é a principal aposta do Standard Bank, de modo
a dar total autonomia aos seus clientes
na realização das operações bancárias.
“É no quadro desta digitalização que o
banco pretende continuar a caminhar
de mãos dadas com os vendedores do
Zimpeto, provendo-lhes mais soluções
inovadoras”,sublinhou.
Por sua vez, Danúbio Lado, vereador

de Desenvolvimento Económico e Local do Conselho Municipal da Cidade
de Maputo, indicou que o Standard
Bank, desde a abertura do Mercado
Grossista do Zimpeto, tem estado a
prestar assessoria e serviços financeiros
aos vendedores do mercado.
“É uma parceria produtiva, consubstanciada hoje com a disponibilização
da máquina de grandes depósitos,

que vai criar um grande impacto na segurança dos vendedores ao manusear
valores monetários”, afirmou.
O presidente da Associação Frescata, Hermenegildo Rui, considerou, por
seu turno, que a iniciativa do banco se
reveste de grande importância para
os vendedores, ao evitar o transporte
de grandes quantias de dinheiro em
situações de insegurança total.
“Os vendedores têm efectuado
maior volume de vendas, dentro do
mercado. Sucede que, após as 15
horas, as agências bancárias próximas
estão encerradas, o que nos obrigava
a transportar connosco valores monetários em situações de risco”, disse.
Para Mónica Wamusse, chefe da
Comissão de Vendedores do Mercado
GrossistadoZimpeto,ainiciativadoStandard Bank surge como resposta às inquietações colocadas pelos vendedores,
visando a disponibilização dos produtos
e serviços desta instituição financeira.
“A iniciativa do banco tem a valia de
acautelar questões de segurança, para
os vendedores, uma vez que grande
parte das transacções no mercado são
efectuadas através da moeda física”,
concluiu.
Importa salientar que a máquina
de depósitos procede à verificação e
autenticação das notas, além de permitir a realização de depósitos para terceiros com contas no Standard Bank.
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Produção Global do CSPRE para 2022

Niassa prevê incremento em 3,6%
O Conselho dos Serviços de Representação do Estado (CSPRE) em
Niassa prevê, em 2022, um incremento de 3.6% na sua produção
global, que deverá passar dos actuais 46,7 mil milhões de meticais
para 48,4 mil milhões de meticais
em 2022. Sectores como o de Agricultura, Produção Animal, Caça e
Floresta terão um peso na estrutura
de produção de 71,1%.

-Pelo menos 760.559,64 milhões de meticais serão arrecadados, contra 724.342,51 milhões planificados em 2021

PEDRO FABIÃO, em Lichinga
Email: fabioninho.p@gmail.com
Conforme dados revelados no decurso da I Sessão Ordinária de Coordenação Provincial, o presente Plano
e Orçamento (PO) constitui um instrumento operacional de planificação e
de gestão que irá orientar a acção do
Governo da província, no quadro do
cumprimento do Programa Quinquenal do Governo 2020-2024 (PQG 20202024), alicerçado no Plano Estratégico
do Niassa 2018-2029 (PEN 2029).
O director dos Serviços Provinciais
de Economia e Finanças (SPEF) em Niassa, Mariano José, disse que a província do Niassa tem registado níveis
ascendentes de produção global
nos últimos três anos, facto que impacta positivamente na contribuição
económica da província e no Produto
Interno Bruto (PIB) nacional.
Nesta senda, constitui principal expectativa a melhoria da produçao da
província, cujas projecções apontam
para um incremento estimado em
3.6% em 2022.
Para já, o Conselho dos Serviços de
Representação do Estado na Província
(CSREP) considera que irá privilegiar a
produção interna para suprir os possíveis
défices em alimento e intensificar as medidas preventivas de saúde pública.
FINANÇAS PÚBLICAS
O documento apresentado pelo director do SPEF refere que no exercício
fiscal de 2022 preve-se arrecadar para
os cofres do Estado 760.559,64 milhões
de meticais, contra 724.342,51 milhões
planificados até finais deste ano, representando um incremento de 5%.
As Despesas do Estado, âmbito
provincial, o Órgão de Representação
do Estado (CSREP e Delegações) tem
como limites indicativos para o Exercício Económico 2022 um total de 587,5
milhões de meticais, sendo 478,3 milhões para a rubrica de Salários e Remunerações; 18,3 milhões para Demais
Despesas com Pessoal; 77,8 milhões
para Bens e Serviços; e 13,1 milhões
para Outras Despesas Correntes.
Para as mesmas Despesas do Estado para o nível distrital, os governos
do escalão em alusão, foram fixados
como limite indicativo no Orçamento
de Funcionamento 3.897,5 milhões de

Mariano José, director dos Serviços Provinciais de Economia e Finanças em Niassa

meticais, sendo 3.774,6 milhões para
a rubrica de Salários e Remunerações;
92,0 milhões para Bens e Serviços;
21,7 milhões para as Demais Despesas
com Pessoal; e 9,2 milhões para Outras
Despesas Correntes.
Não menos importante, Mariano
José informou que quanto ao Plano de
Reembolso do Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD), vulgo“7 Milhões
de Meticais”, espera-se o reembolso
de 11.974,79 milhões de meticais,
contra 13.331,08 milhões de meticais
de 2021, correspondendo a 10,2% de
decréscimo.
PRIORIDADES
O Plano e Orçamento (PO) do
CSPRE no Niassa contempla três principais acções por prioridade, dos quais
mencionamos: desenvolver o capital
humano e justiça social; impulsionar
o crescimento económico, a produtividade e a geração de emprego; e fortalecer a gestão sustentável de recursos
naturais e ambiente.
Na primeira prioridade, dentre
várias,prevê-secomoprincipaisacções
incrementar em 9,3% a taxa bruta de
escolarização no Ensino Superior, ao
passar de 84,6% planificados em 2021
para 93,1% em 2022; isentar taxas de
matrícula nas escolas do ensino público e taxas de passagens aéreas a
1.550 filhos e dependentes dos Combatentes, contra 980 planificados em
igual período de 2021, representando
um incremento percentual de 58%.
Também prevê incrementar em
4,7% a cobertura de partos institucionais de 91.701 planificados em 2021
para 95.974 em todos os distritos, para
reduzir o risco de mortalidade materna;
assistir 4.239 crianças em TARV contra
4.055 planificados em 2021, que representará um crescimento de 4,5%; re-

duzir em 5,3% a mortalidade materna
intra-hospitalar para 90/100.000 nados
vivos em todos os hospitais de referência (Hospital Provincial de Lichinga,
Hospital Distrital de Cuamba, Marrupa
e Mandimba), contra 95/100.000 planificados em 2021, para além de assistir
4.000 crianças nos centros de acolhimento, infantários e comités comunitários de protecção a criança, contra
3.943 planificados em 2021, que representará 1,4% de crescimento.
Na segunda prioridade ir-se-á impulsionar o crescimento económico,
a produtividade e a geração de emprego, prevendo-se registar, analisar e
aprovar 12 projectos de investimento
em vários sectores de actividade
económica, com maior ênfase nos
sectores de agricultura, hotelaria &
turismo, energia, infra-estruturas e
indústria, contra igual número planificado em 2021; aumentar em 10,6%
a assistência técnica, ao passar de
142.102 produtores da rede pública,
privada e Organizações Não-Governamentais (ONG’s) planificados na
campanha agrária 2020/2021 para
157.207 produtores, devido à alocação
de meios circulantes aos técnicos extensionistas.
Outrossim, monitorar-se-á o armazenamento de 1.700ton e transacção
de 1.600ton de cereais, em coordenação com a Bolsa de Mercadorias
de Moçambique, através da intermediação, leilão, pesagem, secagem e
limpeza, contra 1.680ton planificadas
para armazenamento em 2021, o que
representará 2,9% de crescimento;
aumentar-se-ão em 38,3% os candidatos à formação profissional inicial e contínua, bem como de reconversão social
no IFPELAC, ao beneficiar 726 jovens,
dos quais 315 mulheres, contra 525
do plano de 2021, e será promovida a
criação de 25.492 postos de emprego

nos diversos sectores de actividades
económicas e sociais, contra 11.023 do
plano de 2021, que representará um
crescimento de 131,3%, entre outros.
Na terceira prioridade, fortalecer a
gestão sustentável de recursos naturais e ambiente, serão tramitados 190
processosdeDireitodoUsoeAproveitamento deTerra às comunidades, contra 180 planificados em 2021, o que
representará um crescimento de 5,6%;
formados e revitalizados 8 Comités de
Gestão de Recursos Naturais e abertas
contas bancárias para canalização dos
20% contra igual número planificado
em 2021; e plantio de 206.600 mudas
de pinho e eucalipto, numa área de
1.033ha, contra 1.330.000 mudas planificadas em 2021, que representará
um decréscimo de 84,5%.
No seu desenlance, o direcor dos
SPEF em Niassa, Mariano José, disse
que, duma forma geral, os limites indicativos para o exercício económico
2022 seguem a tendência negativa
das previsões macroeconómicas nacionais, situando-se abaixo das necessidades deste órgão, por exemplo, nos
OREP apresenta um crescimento de
1% bem como os Governos Distritais,
com aproximadamente 16%, sendo
que para os dois casos o agregado que
mostrou o real crescimento foi Salários

e Remunerações, que tem um peso
no orçamento global de mais de 80%.
As rubricas de funcionamento
das instituições (B&S, DDP), serão as
mais afectadas, o que requer esforcos
acrescidos na gestão criteriosa das
despesas, bem como na identificação
de novas fontes para o incremento das
receitas próprias, consignadas e fiscais.
Tal como vincou Mariano José, este
cenário não satisfatório resulta do contexto não favorável que o país enfrenta
(efeitos da pandemia da Covid-19,
ataques militares), que tem impactado
na economia e consequentemente na
arrecadação de receitas para o Orçamento do Estado (OE).
Contudo, o director dos SPEF afiança que o órgão continuará a trabalhar
na mobilização de recursos junto dos
parceiros de cooperação para expandir e melhorar a provisão dos serviços
públicos à população, sobretudo o
acesso à saude, educação técnicoprofissional e superior, provisão de
água e saneamento nas vilas e cidades;
melhorar as vias de acesso; expandir a
energia eléctrica através do projecto
presidencial Energia para Todos, incrementar os níveis de produção e
produtividade, controlo de excedentes das culturas alimentares e garantir a comercialização das culturas de
rendimento, com vista ao alcance dos
objectivos plasmados no PQG 20202024 e do PEN 2029.

Vale entrega salas de
aula em Moatize
Em Setembro, a Vale Moçambique entregou às autoridades de Moatize um
bloco de salas de aula na Escola Primária Completa de Chipanga, distrito de
Moatize, emTete. Construída de raiz, a infra-estrutura é composta por 3 salas
de aula, com capacidade para 60 alunos, um escritório administrativo, duas
casas de banho e um tanque para o armazenamento de água.
Erguida com fundos da Vale, a nova
infra-estrutura foi apetrechada com
carteiras e outros equipamentos, beneficiando cerca de 300 alunos, que anteriormente estudavam debaixo das
árvores e em alpendres.
Durante a cerimónia, a directora distrital de Educação de Moatize realçou a
importância da iniciativa da Vale, apelando às comunidades para preservarem a infra-estrutura. "A iniciativa da
Vale vai minimizar consideravelmente
o défice de salas de aula. Vamos tirar
pelo menos 300 crianças debaixo de
alpendres e até debaixo de árvores. É
dever da comunidade e da escola cuidar dessas infra-estruturas para que,
futuramente, continuem a beneficiar
outros alunos ".

Para o administrador de Moatize,
Eugénio Pedro Muchanga, a entrega
destas infra-estruturas vai trazer motivação para as crianças. "É preciso que
as crianças tenham onde estudar e
para isso precisam de escolas com
condições. Uma criança quando sabe
que a sala de aula tem ventoinhas, esta
tem vontade de ir à escola. Quando
sabe que a escola não tem condições
prefere ficar em casa a passear ou a
brincar", afirmou o administrador de
Moatize.
A falta de salas de aula é apontada
como uma das principais causas do
fraco desempenho pedagógico, devido à falta de concentração dos alunos
e ao cancelamento das aulas em casos
de chuvas ou mau tempo.
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PEDRO FABIÃO, em Lichinga
Email: fabioninho.p@gmail.com
O facto foi revelado ao PÚBLICO
pela respectiva delegada, Arina Cauaneque, que explica que precipitou a
medida o exercício ilegal da actividade,
o incumprimento das normas decretadas no contexto da mitigação da
Covid-19, sem deixar de lado as más
condições de higiene constatadas em
algumas unidades industriais.
Ao nosso Jornal, a fonte explica
ainda que as unidades encerradas e
outras que viram a sua actividade temporariamente suspensa integram um
conjunto de 1900 estabelecimentos
que foram alvos de uma operação de
fiscalização.
Das empresas encerradas constam
duas padarias que não ostentavam as
próprias identidades e funcionavam
em plena residência, no Bairro Popular
e num mercado, respectivamente em
Lichinga e Mecanhelas, e a terceira,
baseada em Mandimba, com o nome
da respectiva vila.
No que diz respeito às unidades sus-

Comércio em apuros no Niassa

INAE encerra e suspende
estabelecimentos
A Delegação da Inspecção Nacional de Actividades Económicas (INAE) no Niassa encerrou três estabelecimentos comerciais e suspendeu outras dezanove, por cometimento de diversas irregularidades, de Janeiro a
Setembro do ano em curso.
cício ilegal da actividade, ou seja, funcionamento de estabelecimentos sem
as devidas condições predefinidas,
principalmente sem licença e alvará,
e, nalguns casos, mesmo tendo estes
documentos, as condições não são
adequadas, um pouco por todos os
mercados da província.
Arina Cauaneque informou que
na promoção do empresariado comercial, algumas capacitações foram
levadas a cabo para informar sobre os
principais requisitos para o exercício da

se se tratasse de autênticos bares, os
quais, por força da pandemia, estão
interditados”, disse.
Segundo a delegada, para o efeito,
algumas medidas punitivas ou de sensibilização estão a ser desencadeadas
para inverter este cenário triste.
Ainda na prevenção contra a Covid-19, para a área do comércio, também verifica-se renitência no cumprimento de horários de abertura, bem
como de fecho, sem afastar os serviços

de alguns salões de cabeleireiro e de lavagem de viaturas que aos domingos,
feriados e dias de tolerância de ponto
não devem funcionar.
“O problema é que as pessoas não
podem ir ao restaurante para beber,
porque não é bar. É para comer. Isso
verifica-se um pouco por todos os estabelecimentos de restauração”, frisou
Cauaneque.
A nossa fonte avançou ainda que
os jogos recreativos nos bairros em

quase toda a província têm sido uma
outra preocupação da INAE, em Niassa, por estarem a alargar-se nos últimos tempos.
No exercício das suas funções, a delegada disse que vezes há que os profissionais do sector têm sido vítimas
de agressões físicas, ofensas morais ou
injúrias, e, presentemente, pelo menos
dois indivíduos que perpetraram este
tipo de actos estão a conhecer processos com vista a julgamento.
No cômputo geral, Arina Cauaneque avançou que, em comparação com o tempo homólogo do ano
anterior, há registo de um decréscimo
em termos de casos de encerramento
ou suspensões, uma vez que em 2020
a atenção foi maior, visto que as medidas restritivas eram aceleradas e totalmente exigentes.
Cauaneque frisou que, como desafios, dentre vários, está a continuação
de intensificação de medidas contra a
pandemia nos cidadãos em geral, para
uma maior consciência para o benefício colectivo.
Publicidade

Arina Cauaneque, INAE do Niassa

pensas, mesmo sem ter citado todas,
constam as padarias Chiuaula, Sapatinha, todas em Lichinga.
A chefe da INAE em Niassa disse ainda que as áreas de comércio, restauração e bebidas, alojamento turístico,
estabelecimentos de ensino, salas de
dança, recintos desportivos e de espectáculos, serviços e algumas bombas
de abastecimento de combustível
foram as mais atingidas nas acções
evidenciadas.
A maior taxa de fiscalização é
referente à cidade de Lichinga, capital provincial do Niassa, no comércio
a retalho com cerca de 791, seguido
de restauração, com perto de 500
monitorias, na qual foram apuradas
como principais constatações, dentre elas, para a esfera da indústria,
onde as acções recaíram para as de
panificação e moageiros, em que,
duma maneira geral, foi notória a
deficiência nas condições higiénicosanitárias.
Para o comércio, foi observado exer-

actividade, no que se referente à legislação; foram sensibilizados cerca de
7 mil agentes económicos e cidadãos
em geral para observância de boas
práticas para o efeito, sem se esquecer
das medidas de prevenção do novo
coronavírus.
COVID-19
A nossa fonte referiu que no âmbito da pandemia foram monitoradas
algumas escolas para verificação da
conformidade e de aspectos vigentes
nos decretos ministeriais que revêem
as medidas contra a doença e de
eventos, em que, neste último, em coordenação com a Polícia da República
de Moçambique (PRM), resultou na
interdição de sete convívios sociais, nomeadamente seis casamentos e um
espectáculo.
“Verifica-se ainda o incumprimento
de medidas, principalmente na área
de restauração, em que há estabelecimentos que estão a funcionar como
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Um donativo constituído por insumos agrícolas, kits de abrigo,
utensílios domésticos, produtos
alimentares, material de higienização, meios de compensação a
pessoas com deficiência física, vestuário diverso e material escolar,
acaba de chegar aos deslocados
internos, baseados em Cabo Delgado, pela iniciativa de duas entidades de origem turca, nomeadamente a Associação Ilha da Paz e
a Willow International School, que
pretendem ver minimizado o sofrimento daquele grupo.
Com efeito, o donativo foi entregue
ao Gabinete da Esposa do Governador
da Província de Cabo Delgado, em
Chiúre, através do qual deverá chegar
a pouco mais de quatro mil famílias
que se encontram na situação de
carência, depois de terem perdido todos os seus haveres, em resultado dos
ataques terroristas.
O donativo da Willow International School é resultante da resposta
aos apelos do Gabinete da Esposa
do Governador às Organizações
da Sociedade Civil (OSC) moçambicanas e ONG´s internacionais, no
sentido de aderirem ao movimento
solidário em apoio às famílias deslocadas, na perspectiva de reduzir o
seu sofrimento.
À hora de recepção do donativo, intervindo a propósito, Edna Algy
Tauabo, esposa do governador da
província, Valige Tauabo, referiu que o
material vai contribuir na recuperação
das famílias que estão a regressar para
as suas aldeias de origem, onde vão er-

Donativo chega aos deslocados

Parte do donativo entregue

guer as suas habitações e abrir machambas para a produção agrícola.
A esposa do governador garantiu
ainda que vai continuar a dar apoio e
assistência aos idosos, crianças e pessoas com deficiência, independentemente de serem ou não de famílias
deslocadas, conforme as projecções e
programas do seu Gabinete.
Por seu turno, o representante da
Willow International School, Veysel
Cobanli, garantiu que a intenção da
organização é de dar assistência humanitária às famílias desfavorecidas

que vivem na condição de deslocados
na província de Cabo Delgado.
"Decidimos, em parceria com o
Gabinete da Esposa do Governador
da Província de Cabo Delgado, levar
um pouco de conforto às famílias
deslocadas, prestando o nosso apoio
na solidariedade e fazendo doação
de acordo com as necessidades das
vítimas. Porque somos leais e fiéis aos
nossos queridos amigos, queremos
desde já endereçar a nossa solidariedade a todas as famílias afectadas pelo
terrorismo em Cabo Delgado", disse

Veysel Cobanli, secundado pelo director-geral da Associação Ilhas da Paz,
Osman Yildirim, que explica que “não
é a primeira que vez que estas duas
entidades de origem turca prestam
solidariedade ao povo martirizado de
Cabo Delgado.
Falando ao PÚBLICO, Osman Yildirim descreve que, a sua organização
já participou em várias campanhas
de solidariedade, lembrando do seu
envolvimento na minimização do
sofrimento das famílias que foram afectadas pelo IDAI, no Centro do país, e

pelo ciclone Kenneth, na região Norte.
O activista social Osman Yildirim descreve ainda que, em Cabo Delgado,
vive-se sofrimento por parte dos deslocados, embora haja algumas melhorias, ainda que de forma titubeante.“Os
deslocados precisam de sementes para
alavancar a agricultura, material escolar,
para levar as crianças à escola, vestuário
para se esconderem do nudismo, entre
outras necessidades”, frisou, lançando o
repto às outras organizações para que
sigam o exemplo, apoiando as famílias
deslocadas em Cabo Delgado.

Exploração desenfreada de recursos em debate
A exploração desenfreada de recursos naturais foi o objecto de debate que, no distrito de Gondola,
em Manica, juntou vários actores,
com palavra a dizer em torno do
assunto, na primeira conferência
provincial sobre Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Mineração Artesanal.
BENEDITO COBRISSUA
Email: cobrissua@gmail.com
O discurso de abertura coube ao Secretário de Estado em Manica, Edson
Macuácua, que referiu que com este
evento pretende-se contribuir para
uma exploração racional e sustentável
dos recursos naturais de que a província dispõe, salvaguardando-se o seu
benefício para as gerações vindouras.
"Queremos que os diferentes actores, que participam na exploração de
Recursos Naturais, tenham uma visão
ambientalista, uma visão de longo
prazo, e não uma visão imediatista.
Não devemos satisfazer as nossas necessidades imediatas, de exploração
de recursos, sem tomarmos em consideração a necessidade de satisfazer
as gerações futuras", disse.
Para Edson Macuácua, a boa par-

Edson Macuácua, Secretário de Estado em Manica

tilha de informação, boa articulação e
coordenação entre os órgãos a todos

os níveis na tomada de decisões sobre
a utilização de recursos naturais, bem

como na tramitação de todo o processo atinente à atribuição de licenças
para a exploração de diversos recursos
naturais, é de vital importância para o
alcance das visões e metas pretendidas.
Nesta sequência, o Secretário de Estado na província de Manica exortou
as empresas envolvidas na exploração
de recursos naturais a respeitarem e
cumprir com as obrigações de natureza ambiental, que são impostas por lei,
e cumprir com a sua responsabilidade
social para com as comunidades, abstendo-se assim em guiar-se de visões
filantrópicas e abstractas.
Por seu turno, o director dos Serviços Provinciais de Infra-estruturas de
Manica, Silva Manuel, falou do aumento de focos de mineração artesanal, o
que implica um redobrar de esforços
para o licenciamento de associações e
cooperativas.
"Naquilo que fazemos como levantamento cartográfico dos focos de
mineração aumentou o número. Isso
dá-nos a entender que há um envolvimento da comunidade em cada dia
que passa.
Mas o objectivo disto é reduzir ainda
mais esta questão de envolvimento
nesta actividade. Se houver envolvim-

ento, tem de haver um envolvimento
regrado. Estou a dizer, por exemplo, de
cooperativas mineiras, associações que
depois se transformam em cooperativas, que é para quando quisermos ter
actividade sustentável sabermos com
quem estamos a trabalhar", realçou.
Já a directora dos Serviços Provinciais do Ambiente em Manica, Teresa
Guinda, apontou o licenciamento de
operadores para a exploração de algumas coutadas como proposta de
solução à exploração desenfreada de
recursos florestais.
"Os pontos da província onde tem
ocorrido maior abate de árvores é nos
locais onde temos as coutadas, nos
distritos de Machaze e Macossa, mas
naquelas coutadas onde não temos
operadores, então, este é o grande
desafio do sector, no sentido de alocarse um operador naquelas coutadas",
explicou.
Sob o lema “Pela exploração racional e sustentável dos recursos naturais
e mineração artesanal”, a primeira conferência provincial juntou na mesma
sala representantes do Governo, a
vários níveis, agentes económicos, organizações da Sociedade Civil, entre
outros convidados.
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Governo desafia investigadores moçambicanos
Por intermédio do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Governo encoraja os investigadores moçambicanos a terem
ciente o papel central da Ciência,
Tecnologia e Inovação no cumprimento das metas estabelecidas
na Estratégia para a Industrialização Regional da SADC, na Agenda
2063 da União Africana e nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 (ODS 2030).

O repto foi lançado pelo respectivo
ministro, Daniel Nivagara, durante a
cerimónia de abertura do III Seminário
Internacional de Investigação Científica e de Divulgação dos Resultados
dos Projectos Financiados pelo Fundo
Nacional de Investigação (FNI), que
recentemente se realizou em Gaza,
sob o lema “Conhecimento Científico
e Inovação na Era Digital: Impulsionando o Bem-Estar das Comunidades”.
Como explica o ministro, o lema
remete ao papel que a Investigação
Científica, o Desenvolvimento Tecnológico e a Transferência de Tecnologias devem desempenhar, quando
aprimorados e acrescidos valor constantemente, na criação de melhores
condições de vida das populações,

num contexto em que o mundo e o
nosso país assentam os seus mecanismos de desenvolvimento nas Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC), dada a transversalidade e carácter global das TIC, bem como a sua
capacidade de aceleração e maximização de processos e procedimentos.
Comcercade300participantes,entre
investigadores nacionais e internacioanais, inovadores, empresas, instituições
de investigação e de ensino superior,
agências nacionais e internacionais de
financiamento e pesquisa, parceiros de
cooperação, estudantes, entre outros
convidados, o evento decorreu de 21
a 23 de Outubro corrente, na provincia
de Gaza, na modalidade híbrida (presencial e virtualmente).
O Seminário Internacional de Investigação Científica e de Divulgação dos
Resultados dos Projectos Financiados
pelo FNI pretende constituir-se numa
plataforma de partilha de boas práticas e de debate relativo ao estágio do
desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação nos países participantes
no evento.
Por sua vez, a Directora Executiva do
FNI, Vitória Langa de Jesus, referiru que
para o presente seminário foram sub-

Daniel Nivagara, MCTESTP

metidos 518 projectos de investigação, sendo que 360 foram aprovados e
os restantes 158 recomendados para o
melhoramento.
Num outro desenvolvimento, o
ministro Nivagara recordou que em
Moçambique, a acção nos diferentes
pelouros ministeriais é determinada
pelo Programa Quinquenal do Governo 2020-2024 (PQG 2020-2024),

cujo objectivo central é “adoptar uma
economia mais diversificada e competitiva, intensificando os sectores
produtivos com potencial para elevar
a geração de renda e criação de mais
oportunidades de emprego, sobretudo para jovens”.
Contudo, para o alcance deste desiderato, a Investigação Científica possui um papel primordial, ao produzir
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evidências fiáveis para a formulação
de políticas públicas sustentáveis.
“De igual forma, espera-se da Investigação Científica a produção de
soluções científicas e tecnológicas
úteis à Administração Pública, ao sector produtivo, às comunidades e à sociedade como um todo”, acrescentou
o dirigente.
Em termos de desafios para o
domínio da Ciência, Tecnologia e
Inovação, destaque vai para a necessidade de dinamizar a investigação
científica e desenvolvimento tecnológico, promover o aumento da
participação da mulher na pesquisa
e nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM); construção,reabilitaçãoeapetrechamento
das instituições de investigação científica e desenvolvimento tecnológico,
promoção da iniciação científica na
juventude, promoção e investimento
na área da investigação científica e desenvolvimento tecnológico, estabelecimento do repositório científico nacional, operacionalização de programas
de disseminação e popularização da
Ciência,Tecnologia e Inovação, recolha
e sistematização dos dados de Ciência,
Tecnologia e Inovação, entre outros.
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No panorama internacional

Chiziane hasteia nome de Moçambique
- Responsável da Editorial Caminho, Zeferino Coelho, diz que a distinção de Paulina Chiziane há muito que era esperada, dada a qualidade dos seus trabalhos
Ao vencer o Prémio Camões 2021,
numa escolha feita por unanimidade pelos integrantes do júri, a
escritora moçambicana Paulina
Chiziane eleva bem alto, no panorama internacional, o nome de
Moçambique, e a Editorial Caminho, na voz do seu responsável
português, diz que a distinção de
Chiziane há muito que era esperada, dada a qualidade dos seus
trabalhos.

O anúncio sobre a sua distinção foi
divulgado na última quarta-feira pela
ministra portuguesa da Cultura, Graça
Fonseca.
Em 33 anos, é a terceira vez que
o prémio é atribuído a um autor
moçambicano, depois das distinções
de José Craveirinha em 1991 e Mia
Couto em 2013.
“No seguimento da reunião do júri
da 33.ª edição do Prémio Camões, que
decorreu no dia 20 de Outubro, a ministra da Cultura anuncia que o Prémio
Camões 2021 foi atribuído à escritora
moçambicana Paulina Chiziane”,lê-se na
nota informativa divulgada quarta-feira.
O júri decidiu por unanimidade
atribuir o prémio à escritora moçambicana Paulina Chiziane, destacando a
sua vasta produção e recepção crítica,
bem como o reconhecimento académico e institucional da sua obra.
Também o trabalho recente de
aproximação aos jovens de Paulina Chiziane, através da construção de
pontes entre a literatura e outras artes,
foi destacado.
“Paulina Chiziane está traduzida em
muitos países e é hoje uma das vozes
da ficção africana mais conhecidas internacionalmente, tendo já recebido
vários prémios e condecorações”, lêse num comunicado enviado à Redacção deste semanário.
O painel de jurados era composto
pelos professores universitários Ana
Martinho e Carlos Mendes de Sousa
(Portugal), pelo escritor e investigador
Jorge Alves de Lima e pelo professor
universitário Raul César Fernandes
(Brasil) e pelos escritores Tony Tcheka
(Guiné-Bissau) e Teresa Manjate
(Moçambique).
O Prémio Camões foi, na sua génese, instituído em 1988 por Portugal
e pelo Brasil, com o objetivo de distinguir um autor “cuja obra contribua
para a projeção e reconhecimento do
património literário e cultural da língua
comum”.
Entre os vencedores das 32 edições
anteriores do prémio estão, entre
outros, autores como Miguel Torga
(1989), Vergílio Ferreira (1992), Jorge
Amado (1994), José Saramago (1995),
Eduardo Lourenço (1996), Pepetela
(1997), Sophia de Mello Breyner An-

A sua obra, como referido pelo júri
do Prémio Camões, evidencia um
olhar pormenorizado sobre os problemas da mulher africana e da mulher
moçambicana, mas não apenas: toda
a cultura, os hábitos e o passado do
continente e do país são vistos e pensados criticamente.
EDITOR PORTUGUÊS FELIZ

Paulina Chiziane, premiada

dresen (1999), Ruben Fonseca (2003),
Agustina Bessa-Luís (2004), António
Lobo Antunes (2007) e Raduan Nassar
(2016). Os vencedores mais recentes
foram Vítor Aguiar e Silva (2020), Chico
Buarque (2019), Germano Almeida
(2018) e Manuel Alegre (2017).
Actualmente com 66 anos, nascida
em Manjacaze, Paulina Chiziane cresceu nos subúrbios da cidade de Maputo, à época colonial denominada
Lourenço Marques.
Na juventude ainda militou no partido político Frelimo – Frente de Libertação de Moçambique, mas acabaria
por se desvincular — em desacordo
com uma série de posições adoptadas
pelo partido no pós-Independência
—, deixando assim a actividade partidária activa e começando a dedicarse mais exclusivamente à literatura.
Quando em 1990 publicou o primeiro livro em Moçambique, intitulado Balada de Amor ao Vento, Paulina
Chiziane tornou-se a primeira mulher
com um romance publicado no país.
Desde aí foi-lhe atribuído o título de
primeira romancista de Moçambique,
ainda que a autora preferisse não ser
tratada como romancista — antes de
Balada de Amor ao Vento, aliás, já se
dedicara aos contos (publicados em
jornais e revistas do país), que foi o primeiro género literário que explorou.
A edição mais recente de Balada
de Amor ao Vento em Portugal foi feita
pela Editorial Caminho, mas outras
obras posteriores de Paulina Chiziane
foram igualmente publicadas em
Portugal, casos de Ventos do Apocalipse (publicado em Moçambique em
1993, em Portugal seis anos depois),
O Sétimo Juramento, ou aquela que

foi a sua obra mais traduzida e lida,
o romance feminista Niketche: Uma
História de Poligamia.
Embora seja conhecida popularmente como a “primeira romancista
de Moçambique”, Paulina Chiziane
insiste reiteradamente que não só não

é apenas uma romancista como não
o-é predominantemente, já que os
seus livros, efectivamente romances,
incorporam outros géneros literários
(como o conto) e nem sempre obedecem a uma estrutura clássica de
género.

O editor português da autora distinguida este ano com o Prémio Camões,
Zeferino Coelho, defende que o reconhecimento das qualidades literárias de
Paulina Chiziane“já tardava”.
“É uma honra para a escritora que
vai honrar” o galardão, disse ainda o
responsável da Editorial Caminho, que
tem publicado em Portugal a obra da
escritora moçambicana.
Zeferino Coelho afirmou também
que a escritora foi alvo “de preconceitos literários e de género”, mas
defendeu que isso não afectou o seu
reconhecimento pelos leitores, dadas
as regulares reedições da sua obra, nomeadamente do romance Niketche:
Uma História de Poligamia (2002).
A Editorial Caminho conta reeditar
as suas obras, “como o tem feito”, mas
não tem previsto nenhum novo título.
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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)
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Macaneta acolheu Festival
do Estuário

DOENÇA MÁGICA-KUTSAMIWA (12)
(Episódio da otília nghilitshi)

Da iniciativa de um grupo de pesquisadores e ecologistas da Universidade Eduardo Mondlane, a praia da Macaneta acolheu entre 14 e 16 de Outubro, o Festival do Estuário. Trata-se de uma oportunidade para os amantes
da biodiversidade e a população em geral celebrarem a rica cultura fluvial e conhecer os locais dos ecossistemas de Macaneta, escondidos no estuário do Incomáti.

VAKITHY NYAMBUWE

Para além de Shafee Sidat, administrador do distrito de Marracuene, a
abertura do evento contou também
com a presença do reitor da UEM, Orlando António Quilambo, de altos responsáveis das embaixadas da França
e dos EUA, e do presidente do Barco
Clube da Macaneta.
Durante os três dias (sexta, sábado
e domingo), os visitantes puderam
desfrutar da diversidade de aves e
outras espécies de animais, exposição
fotográfica, dança tradicional, visitar
o ecocentro, passear de barco e de
caiaque nos mangais ao longo do rio
Incomáti.

Segundo dados da BirdLife International, existem no mundo cerca de
10.426 espécies de aves. Destas, mais
de 300 espécies são encontradas na
Macaneta, em Marracuene, de acordo
com um estudo da UEM e parceiros
internacionais franceses e, no passado,
americanos.
Este número elevado de espécies
coloca o distrito de Marracuene em
segundo lugar dentre os locais detentores da maior diversidade de aves
do país, depois do Parque Nacional da
Gorongosa, e um dos mais habitados
por diversas espécies animais a nível
da região austral.

Apesar da grande maioria das espécies passarem parte do ciclo de vida
em território do distrito, algumas vêm
de zonas muito longínquas, como a
Sibéria, Ucrânia, Paquistão, no Hemisfério Norte, do sul da América do Sul,
ou outro local, passando apenas parte
do ciclo de vida no país.
Das outras espécies, há a registar
a presença do Golfinho Jubarde do
Oceano Índico, Cabrito Vermelho,
Porco do Mato e espécies de macacos
diversos.
Refira-se que a exposição e outras
actividades estiveram patentes no
Barco Clube da Macaneta.

Tributo a Chico António
O agrupamento TP50 apresenta
sexta e sábado desta semana, no
Centro Cultural Franco-Moçambicano, o concerto “A Alma da Música: Um tributo a Chico António”,
músico de referência quase que
obrigatória na esfera nacional.
Trata-se de um espectáculo que usa
a obra e a vida de Chico António para
ilustrar o papel social, educativo e interventivo das artes.
Com um roteiro musical totalmente
preenchido com composições do
artista, o espectáculo contém intervenções poéticas, teatrais, vídeo e
fotografia, numa viagem inspirada nas
motivações de Chico António para
compor as suas músicas intimamente
ligadas à sua vida e meio que o rodeia.
Para o agrupamento TP50, Chico
António não é apenas um bom compositor e intérprete. A sua obra musical está impregnada de significado
humano e de um profundo enraiza-

mento na realidade social e cultural
moçambicana.
A sua música, misturando muitos
estilos universais está repleta de ritmo
e melodia tradicional e a sua lírica é totalmente germinada pelo que o artista
vive e observa.
“O espectáculo procura mostrar a
alma da obra de Chico António. A par-

tir do relato do próprio autor, procuraremos mostrar a origem e o significado de cada música, enquadrando-a
no contexto sócio-cultural de Moçambique. Recorrendo a outras expressões
artísticas, ampliaremos o significado
de cada uma das músicas que seleccionamos da sua obra”, diz António
Prista, membro-fundador do TP50.

-"Ká-ka-ka..., Ká-ka-ka,... háyayáaa...,
Ká-ka-ka..."
A cliente estranhou os risos sem
enquadramento, na sua óptica, do
senhor curandeiro. Ela perguntou-lhe
aflita. Pois, não veio às brincadeiras!
-"Mas!OquesepassaSenhorDoutor?"
O curandeiro não teve como conter os risos por efeito do conteúdo da
mensagem lida nos ossículos, por isso
continuou parecendo não entender a
preocupação da cliente presente.
-"Ká-ka-ka... Ri-rio-... Kákaka... Hái!...
Meu Deus, imensa desculpas pelo
gesto não comum. Mas era inevitável… Rio-me dessa feiticeira, que
ficou como estátua naquela sombra,
de boca aberta, em plena luz do dia,
perante multidão. Ficou tão chateada,
não acreditava que um dia pudesses
estar de“grávida".
O médico justificava o sucedido
enxugando as lágrimas expelidas devido a emoção causada pelo sucedido
perante a cliente.
A cliente mais uma vez ficou surpreendida pela capacidade mágica
do curandeiro e tomou estabilidade e
segurança obtida pela explicação, não
só, também concluiu que o curandeiro
visualizou o mistério ocorrido naquela
paragem provisória. Deste modo, sentiu maior protecção nas mãos daquele
médico tradicional.
Quanto ao resultado da consulta
em si, o médico visualizou as manobras nefastas que deturpavam sobre o estado da barriga, desvendou
que, afinal, eram actos da mesma
natureza da tia, mas desta vez foram
protagonizados por uma vizinha
que, entre ambas, não tinham bons
relacionamentos. E o médico deu as
garantias da superação e no fim deu
receita à cliente:
“Não te preocupes, pois tens a chará
defunta bastante guerreira, a tua companheira mais próxima não conseguiu
nada. Mas mesmo assim, sem ninguém te ver, vá à planta de xikukutsa,
apanhas as folhas dela, secas, caídas e
arrancas as verdes. Juntes e cozas ambas. E deves tomar quente de manhã à
jejum, ao almoço e no jantar”.
No seu regresso, localizou o ser vivo
vegetal recomendado e olhou para os
lados, certificou que ninguém a mirava
fez o dito. No mesmo dia, preparou
e no dia seguinte tomou. Pouco a
pouco foi sentindo melhorias até ficar

bem. Desde então, as próximas dores
que ela sentiu foram as que serviram
de aviso da chegada da gaiza, que
constituía a primeira sorte da mulher
tanto sofrida.
O doutor dela sempre ergueu as
mangas, através da magia, contra a
força astral nefasta dos profanos. Desta maneira superou a magia “noiteira” da tia da cliente e dos demais.
Acabou por conseguir o que procurava há muito tempo. Apesar de
não ser no tempo esperado, deste
jeito ganhou o primeiro príncipe,
o Sarmento, Evanildo, e mais tarde
teve a última, a Telma. Não daria
mais, já a idade não dava para mais,
pois já era infértil.
A Nwanghilitchi, depois do parto
do primeiro filho, urgente, reuniu os
sogros e o marido e expôs o seu sentimento quanto ao nome português do
miúdo e propôs neste teor:
-"Eu sei que sendo o primeiro neto,
nem que fosse o terceiro filho ou
mais... não é da competência duma
nora dar nome à criança. Quem tem
essa chance é a nkandza-kaya (que
nunca foi casada), assim como ni xabhuya (mulher divorciada). Pela vossa
permissão, o nome desta criança
proponho que seja Sarmento Júnior.
Congratulo o meu marido pelo esforço que fez, que nós todos somos
testemunhas".
Os sogros entre olharam-se um ao
outo, no sentido de desvendar quem
seria o primeiro a contestar. Porém
ninguém contestou, o nome ficou
para a criança. O nome proposto pela
nora não perigava nada aos vivos
nem aos que repousavam por baixo
da terra porque o nome cuja origem
é portuguesa não era indicado para
dar a criança, no sentido representativo e valorização do morto da família. No entanto, o nome ideal era do
defunto, originário da família. Mesmo
quem tivesse o direito de atribuir o
nome não seria de forma aleatória,
sustentado de sua espontânea vontade. Se desse! E não tivesse acertado
o nome previsto pelos defuntos!
Acontecendo isso, haveria perturbações na saúde da criança. Onde
adoeceria, ora febres que nunca passam, mesmo que usasse os medicamentos caseiros nem hospitalares.
O protesto dos defuntos pelo nome
errado faziam a criança optar pelo
jejum por intermédio de abdicar do
peito da mãe.
Pelo gozo do uso da racionalidade
que o Homem desfruta e, pela mente,
foi justa a nossa espreita de baixo da
terra com intenção de observarmos
o dia-a-dia dos mortos, para o apuramento de uma das ocupações deles.
Então, assistimos que, nas vésperas de
cada nascimento da criança na família,
os defuntos têm feito reunião consultiva para o apuramento de quem será
eleito para atribuição do seu nome ao
recém-nascido.
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XIBAKELA XA BUD
Pela sua cumplicidade com o réu António Carlos do
Rosário e grau de envolvimento no esquema de branqueamento de capitais, ao advogado Alexandre Chivale,
expulso da tenda de julgamento das“dívidas ocultas”,
cabe-lhe um xibakela. E, porque o caso que chegou a
causar um abalo sísmico na tenda branca montada na B.O
é bastante grave, vou activar o pessoal da PGR para agir,
porque o caso deste não pode ficar impune e nem pode
terminar num simples declarante. Mãos à obra digníssimos procuradores!

CALMA!
SOCO
RROO
OO!

Esta semana, incorreríamos em grande erro se não congratulássemos a mamã Paulina Chiziane, de 66 anos de idade. Os
motivos que precipitaram o gesto não são de esconder: ela foi
recentemente distinguida com o Prémio Camões, edição 2021,
elevando bem alto o nome de Moçambique pelo Mundo fora.
Na verdade, o Prémio Camões foi atribuído a Paulina Chiziane, primeira mulher e escritora moçambicana a publicar um
romance (em 1990) e autora que narrou, criticamente e pela
ficção, a história e traumas do país.
Em 33 anos, esta é a terceira vez que o prémio é atribuído a
um autor moçambicano, depois das distinções de José Craveirinha, em 1991, e Mia Couto, em 2013.
O júri decidiu, por unanimidade, atribuir o prémio à escritora moçambicana Paulina Chiziane, destacando a sua vasta
produção e recepção crítica, bem como o reconhecimento
académico e institucional da sua obra. Isso nos orgulha bastante como moçambicanos, porque somos os beneficiários
directos desta premiação.
O painel de jurados esteve representado pelos professo-

res universitários Ana Martinho e Carlos Mendes de Sousa
(Portugal), pelo escritor e investigador Jorge Alves de Lima
e pelo professor universitário Raul César Fernandes (Brasil) e
pelos escritores Tony Tcheka (Guiné-Bissau) e Teresa Manjate
(Moçambique).
Na sua génese, refere-se, o Prémio Camões foi instituído em
1988 por Portugal e pelo Brasil, com o objectivo de distinguir
um autor “cuja obra contribua para a projecção e reconhecimento do património literário e cultural da língua comum”.
Entre os vencedores das 32 edições anteriores do prémio
estão, entre outros, autores como Miguel Torga (1989), Vergílio Ferreira (1992), Jorge Amado (1994), José Saramago (1995),
Eduardo Lourenço (1996), Pepetela (1997), Sophia de Mello
Breyner Andresen (1999), Ruben Fonseca (2003), Agustina
Bessa-Luís (2004), António Lobo Antunes (2007) e Raduan
Nassar (2016).
Os vencedores mais recentes foram Vítor Aguiar e Silva
(2020), Chico Buarque (2019), Germano Almeida (2018) e Manuel Alegre (2017).
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