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DESTAQUE

e a ProIndicus, o declarante disse que 
desconhecia, com o argumento de 
que embora fosse sócio e administra-
dor Executivo, nunca estava ligado à 
actividade da empresa.

A uma outra pergunta, respondeu 

do ex-Presidente da República, Arman-
do Guebuza, nas presidências abertas. 

Ainda na qualidade de sócio e de 
administrador Executivo, Joia Haqui-
rene informou igualmente ao tribunal 
que não conhece nenhuma empresa 

participada pela GIPS e nunca ouviu 
falar do projecto do sistema integrado 
de monitoria e protecção da zona 
económica exclusiva. 

Disse ainda que não se recorda de 
ter ouvido falar sobre a necessidade 

que dos 19 réus em julgamento, con-
hece apenas os colegas do Sise, nome-
adamente, Cipriano Mutota, Gregório 
Leão e António Carlos do Rosário e 
Renato Matusse porque fazia parte da 
comitiva presidencial como conselheiro 

Declarante entrega Leão e 
Rosário ao Tribunal 

Joia Haquirene, quadro sénior dos 
serviços secretos do país e primeiro 
dos 70 declarantes, arrolados no 
processo das dívidas ocultas, em 
julgamento no recinto prisional 
da B.O, província do Maputo, 
desmente a teoria apresentada 
por dois dos principais arguidos, 
Gregório Leão e António Carlos do 
Rosário, respectivamente, sobre a 
criação da PROINDICUS, EMATUM 
e MAM, declarando que as mes-
mas não tinham nada relacionada 
com as actividades operativas 
do SISE e, pior, afirma que nunca 
lhe foi dito que a GIPS, empresa 
por si representada, era accioni-
sta daquelas três unidades, usadas 
para o calote. 

E clarifica que a PROINDICUS, EMATUM e MAM não tinham nada relacionada com as actividades operativas do SISE

em substituição do colega Raufo Irá 
que se encontrava em tratamento 
médico na Índia. 

Acresceu ainda que tirou cópias do 
segundo e terceiro lote de cheques 
que assinou, onde constavam valores 

Ecos de julgamento das dívidas ocultas

de 10 milhões e 20 milhões de metic-
ais, respectivamente, alguns destina-
dos a Proindicus e Ematum. 

Perguntado pela representante do 
Ministério Público (MP), Ana Sheila 
Marrengula, da relação entre a GIPS 

ANSELMO SENGO                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

No rol de produção de provas sobre 
o caso em julgamento, envolvendo as 
dívidas não declaradas, o tribunal, ao 
terminar última sexta-feira, a audição 
do réu António Carlos do Rosário, 
iniciou o novo ciclo de audição de 
declarantes, ao qual, coube ao Joia 
Haquirene o privilégio de ocupar o pri-
meiríssimo lugar. 

Quadro do Serviço de Informação 
e Segurança de Estado (SISE), há 42 
anos, Joia Haquirene que, à data dos 
factos, era administrador Executivo 
da GIPS, respondendo às perguntas 
do juiz, Efigénio Baptista, da 6ª Secção 
Criminal do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo (TJCM), fez saber que a 
orientação para constituir a GIPS, que 
viria a ser sócia da Proindicus, Ematum 
e MAM, juntamente com o colega 
Raufo Ismael, teve do seu ex-director-
geral do SISE, Gregório Leão.

Para a realização da quota, na or-
dem de 30 porcento que detinha na 
empresa, disse que não chegou a de-
sembolsar nenhum valor, porque o 
mesmo foi disponibilizado pelo SISE. 

Declarou que fizeram uma escri-
tura pública num cartório notarial 
que já não se recorda. Entretanto, Joia 
Haquirine, que se mostrou “cómico” e 
“satírico” nos seus depoimentos, referiu 
ainda que a empresa não gerou lucros 
porque não chegou a funcionar por 
falta de um Administrador Executivo 
a tempo inteiro, que só viria a ser no-
meado em 2012, com a indicação do 
colega Lucas Jarnet Ponderane.

Durante o período em que esteve 
em frente da GIPS como sócio e Ad-
ministrador Executivo, Joia Haquirene, 
disse ao tribunal que não obteve 
qualquer ganho, dividendo ou remu-
neração porque estava na empresa a 
cumprir tarefas que recebera do seu 
director-geral, em alusão ao Gregório 
Leão. Afirma que a GIPS também não 
ganhou nada porque não chegou a 
funcionar.

Entretanto, informou ao tribunal 
que em Fevereiro de 2013 foi informa-
do pelos seus colegas Raufo Ismael Irá, 
Lucas Jarnat Ponderane que deveria 
ceder a sua quota de 30 porcento ale-
gadamente por decisão superior. 

Enquanto administrador da GIPS, 
o declarante apontou ter assinado 
cheques por três vezes, alegadamente 

Jóia Haquirene, declarante

Gregório Leão, réu António Carlos do Rosário, réu

de constituição da ProIndicus, nem 
participou na elaboração do estudo 
de viabilidade, entretanto quando 
questionado, confirmou a sua assina-
tura que consta da escritura pública da 
constituição da empresa, justificando 
que já não se recordava da mesma.

Na mesma senda, informou que 
não tem fundamentos que justi-
fiquem a motivação da subscrição do 
capital social da ProIndicus pela GIPS.

Na sequência, Ana Sheila Mar-
ranguela perguntou a Joia Haquirene 
se quando falaram da Proindicus, onde 
a GIPS era sócia, teria ou não tido conhe-
cimento sobre a criação de uma outra 
empresa chamada Ematum, ao que 
respondeu que não se recorda. De igual 
modo, respondeu que não se recorda 
de ter sido falado da empresa MAM.

Em face das últimas resposta, o juiz 
da causa perguntou ao declarante se 
na sua qualidade de membro do SISE 
e ex-accionista da GIPS, terá ou não 
participado na constituição de em-
presas denominadas, Txopela Investi-
ment; Dandula e Informática Mania, 
consideradas “veículos operativos do 
SISE”, e que tem como administrador 
o causídico Alexandre Chivale, ao que 
respondeu que se trata de uma des-
ignação que começou a ouvir neste 
julgamento.

Para o declarante, “veículos, são car-
ros”, tendo acrescentado que nunca 
ouviu falar das empresas Txopela, e 
Informatica Mania.

A uma pergunta se tinha alguma 
prova legal de que a quota de 30 
porcento pertencia ao SISE e não a ele, 
o declarante esclareceu que não.

“Não tenho como provar, porque 
no Boletim da República vem o meu 
nome, mas tenho colegas que podem 
depor e sabem que aquela quota não 
me pertencia”, declarou Joia Haquirene.

BOSSES DA SECRETA 
TRAMADOS

Para juristas da praça, as informa-
ções dadas ao tribunal pelo declar-
ante vieram demonstrar que aquelas 
empresas consideradas como sendo 
“veículos operativos” pelos réus Cipri-
ano Mutota, Gregorio Leão e António 
Carlos do Rosário, não têm nada de 
estratégico no SISE. Tanto é que no seu 
objecto, não consta a componente de 
segurança, embora o réu António Car-
los do Rosário tenha-se referido, na sua 
audição que eram acções encobertas. 

Para os entrevistados, Joia Haqui-
rene desmentiu e entregou de forma 
satírica os colegas do SISE ao dizer que 
nunca ouviu falar daquelas empresas. 
“É que, sendo ele sócio e administra-
dor Executivo da GIPS, não era possível 
não ter ouvir falar das empresas, logo, 
elas não tem nada relacionado com as 
actividades operativas do SISE.

Outrossim, “as empresas foram cria-
das para receber e branquear o dinhei-
ro vindo da Prinvinvest”, consideram os 
entrevistados.  

Por isso, as fontes defendem que 
o tribunal deveria oficiar o SISE para 
saber se as empresas faziam ou não 
parte da sua estratégia operativa.
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Armas de fogo devolvem Bruno ao juiz 

tipo caçadeira, da marca Luveree, de 
calibre 4,5 milímetros, com a respec-
tiva mira telescópica, ao que Bruno 
Langa respondeu que não se trata de 

claração emitida pelas entidades com-
petentes para portar e usar uma arma 
de pressão de ar, realçando que, toda 
gente que tem aquele tipo de arma, 

a relação entre Fabião Mabunda e o 
grupo prinvinvest, no que tange a dois 
subcontratos firmados e a recepção de 
mais de 200 milhões de meticais.

milhões de meticais.
Referiu igualmente que os sub-

contratos tinham a ver com obras de 
manutenção da doca do porto de 
Maputo, entretanto, que não chega-
ram a ser executadas e serviram para 
justificar a recepção do valor do grupo 
Privinvest junto ao banco. Ainda se-
gundo os autos, Fabião Mabunda 
não executou o objecto do contrato 
e devolveu o montante recebido em 
numerário mas não provou ao tribu-
nal a sua devolução. E nos autos, vem 
que o dinheiro foi usado no interesse 
do casal Ângela e Gregório Leão.

Assim, o MP perguntou a Ângela 
Leão o que tinha a dizer relativamente 
às circunstâncias e motivos da elabo-
ração dos dois subcontratos, e na re-
sposta a ré disse que não tem nada a 
declarar sobre assuntos que tem a ver 
com a Privinvest. 

Acrescentou que depois de ouvir 
as declarações de António Carlos do 
Rosário, ficou a saber que as pessoas 
envolvidas na contratação das dívidas 
ocultas não estavam na tenda a re-
sponder.

“Estou no banco dos réus por ser 
esposa do antigo director-geral do 

Ângela Leão, ré

Parte dos réus entrando na tenda de espera para julgamento

Bruno Langa, réu

Por requerimento da procuradora 
Ana Sheila Marrengula, represent-
ante do Ministério Público (MP) 
no julgamento das dívidas não 
declaradas, Bruno Langa, acusado 
de se ter beneficiado de 8,5 mil-
hões de dólares americanos de 
subornos da Privinvest, voltou no 
último dia do interrogatório dos 
19 arguidos, a sentar-se no banco 
principal montado na tenda da 
B.O para esclarecer algumas zonas 
de penumbra relacionadas com 
a apreensão de duas armas de 
fogo na sua residência, durante a 
diligência de busca e apreensão. 
Ângela Leão também voltou a sen-
tar-se no banco principal para es-
clarecer dúvidas relacionadas com 
a relação entre Fabião Mabunda e 
o grupo Prinvinvest, no que tange 
a dois subcontratos firmados e a 
recepção de mais de 200 milhões 
de meticais.

metros, contendo um carregador com 
12 munições, ao que respondeu que 
comprou a arma numa loja denomi-
nada Afro-caça, localizada no país, ao 
que, posteriormente, pediu licença de 
uso e porte no Ministério do Interior.

Sobre as razões de não ter renovado 
a licença de uso e porte da arma de 
fogo desde 14 de Março de 2018, Bruno 
Langa explicou que tal não aconteceu 
porque não era algo importante para si.

Acrescentou que a arma estava 
guardada no cofre na sua residência.

O Ministério Público quis saber ain-
da, onde e quando adquiriu a arma do 

uma arma do tipo caçadeiras mas sim, 
de arma de pressão de ar que com-
prou na África de Sul.

Explicou ainda que usava esta arma 
na caça de passarinhos, indicando que 
a posse deste tipo de arma não carece 
de licença. Para o réu, uma arma caça-
deira é de calibre 12.

Na sequência, foi-lhe questionado 
por que é que não solicitou declara-
ção que seria emitida pelas entidades 
competentes, ao que respondeu que, 
quando chegou na fronteira de Res-
sano Garcia foi-lhe informado pelas 
autoridades que não precisava de de-

não tem licença.
Por sua, o seu advogado de defesa, 

Lourenço Malia questionou ao seu 
constituinte se conhecia as suas armas, 
se na sala de julgamento alguém lhe 
teria mostrado e teria visto, ao que 
respondeu dizendo que conhece e 
vendo poderia reconhecer, entretanto, 
disse que ninguém lhe tinha falado 
das suas armas e não as viu na tenda 
do julgamento. 

Seguiu-se depois à co-réu, Ângela 
Leão sair da cadeira de trás para o 
banco principal e também esclarecer 
algumas dúvidas relacionadas com 

É que, na sessão de julgamento em 
curso, concretamente no dia 13 de 
Setembro passado, o co-réu Fabião 
Mabunda afirmou que a sua empresa 
M Moçambique Construções, Limita-
da, não tem nenhuma relação com o 
projecto da Zona Económica Exclusiva 
(ZEE). Face às suas declarações, Fabião 
Mabunda foi confrontado com dois 
subcontratos que a sua empresa M 
Moçambique Construções, Limitada 
celebrou com o grupo Privinvest, ale-
gadamente para a construção de 
infra-estruturas de protecção da ZEE 
e na sequência, recebido mais de 200 

SISE e para falar da Privinvest, o tribunal 
deveria chamar o meu marido”, disse 
Ângela Leão.

Mesmo assim, o MP insistiu nas suas 
perguntas, exigindo da ré, resposta so-
bre “de quem foi a iniciativa para elabo-
ração dos dois subcontratos para alega-
damente justificar a recepção de valores 
aplicado no interesse dela e do marido.

Ao seu estilo, Ângela Leão, respon-
deu que não sabe de nada. E sobre os 
valores, que de acordo com os autos, 
foram aplicados no interesse dela e do 
marido, a empresária afirmou: “Essa é 
conclusão do Ministério do Público”.

De facto, como consta dos autos, 
na residência do réu Bruno Langa, 
foram apreendidas duas armas, uma 
do tipo pistola e outra, caçadeira. So-
bre a pistola, a representante do MP 
quis saber quando e onde o réu teria 
adquirido a arma de fogo da pietro 
beretta cardone, VT, calibre 7,7 milí-

DESTAQUE
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Depois de aceitar, perante as auto-
ridades reguladoras dos Estados 
Unidos da América (EUA) e da Grã-
Bretanha, que o crédito de pouco 
mais de 2.2 mil milhões de dólares 
foi nominalmente atribuído a 
Moçambique, via esquemas cor-
ruptos, engendrados pelos seus 
próprios funcionários bancários, 
em complô com alguns moçam-
bicanos, agora em julgamento na 
B.O, província de Maputo, o Credit 
Suisse reduziu mais o seu campo de 
manobra, não lhe restando outra 
alternativa senão partir para uma 
negociação com o Estado moçam-
bicano, para evitar pena pesada no 
Tribunal de Londres, o que conse-
quentemente poderá causar danos 
enormes à sua reputação. 

Última cartada do Credit Suisse

para eles e quanto mais cedo chega-
ram a acordo com Maputo, melhor 
para eles do que tentar persistir que 
Moçambique pague os 2.2 mil mil-
hões de dólares. 

Este dinheiro, segundo as mesmas 
fontes, é muito para Moçambique, 
mas o que os bancos podem perder 
nesta matéria é ainda muito mais que 
perdoar os dois biliões de dólares, 
porque envolve o seu bom nome e 
reputação no mundo financeiro.

SENTENÇA 
ANTECIPADA A FAVOR DE 

MOÇAMBIQUE

Noutra variante, os estudiosos inter-
pretam a admissão do Credit Suisse 
e do VTB como que uma sentença 
antecipada a favor de Moçambique, 
do mesmo modo que é uma prova 
de que alguns dos réus que estão em 
julgamento em Maputo são de facto 
culpados e de nada vale continuarem 
a negar os factos que lhes são am-
putados pelo Ministério Público (MP) 
moçambicano. 

Mais ainda, dizem as fontes, as 
provas que foram arroladas pelas 

autoridades reguladoras dos EUA e 
da Grã-Bretanha são tais que não há 
como apagá-las’’, concorrendo para a 
punição exemplar dos implicados no 
calote que lesou o Estado moçambi-
cano em largos milhões de dólares.

Na verdade, o julgamento que 
desde Agosto último decorre na tenda 
branca montada na B.O mostra efecti-
vamente que quando se investiga um 
crime acaba sempre se desvendando 
todas as zonas de penumbra que car-
acterizavam o processo.

OS TRÊS BANQUEIROS

Recorde-se que no caso “dívidas 
ocultas” há três banqueiros do Credit 
Suisse que já se confessaram culpa-
dos nos EUA, em 2019, mas ainda 
não foram condenados. Trata-se de 
Andrew Pearse, Detelina Subeva e 
Surjan Singh. 

O crime que Singh admitiu ter co-
metido, pelo qual será condenado, 
inclui acções que directa ou indirecta-
mente prejudicaram Moçambique. 

Ele cita Richard Messick, neste caso 
um dos advogados que acompanha 
de perto o processo. Este diz que o 

Publicidade

Surjan Singh Andrew Pearse Detelina Subeva

MIGUEL MUNGUAMBE                                  
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Peritos que sustentam a hipótese 
deste banco ter que enveredar por 
uma solução do tipo Gentlemen Agree-
ment ou “acordo de cavalheiros” com 
Moçambique, apontam como sus-
tentação evitar a danificação da sua já 
beliscada imagem causada pelas notí-
cias que, recentemente, foram pos-
tas a circular pelas grandes agências 
noticiosas como a Bloomberg, de que 
quer o Credit Suisse quer o VTB ambos 
admitem que o crédito que deram a 
Moçambique foi ornamentado por 
actos de corrupção e ilicitudes.

‘’É melhor que evitem mais notícias 
destas para evitar que a sua imagem 
sofra mais ainda, o que não é bom 
para bancos que queiram ter uma boa 
reputação no mercado internacional”, 
dizem fontes ligadas ao controlo das 
transacções financeiras em Londres.

Neste momento, informações em 
poder do PÚBLICO avançam que o 
mais provável é estes bancos pedi-
rem a Moçambique que o caso seja 
resolvido entre eles, sem que tenham 
que ir a tribunal.

De facto, notícias como as que 
circularam há dias, dando conta que 
houve bancários do Credit Suisse que 
receberam subornos para facilitar 
este crédito, não abonam em nada 

Depois de assumir culpa e se encarregar de pagar a dívida 

- Peritos defendem “acordo de cavalheiros” com Moçambique, para o banco evitar a danificação da sua reputação, já beliscada no mercado financeiro internacional

Governo de Moçambique tem boas 
chances de obter uma indemnização 
nesta matéria.

Singh admitiu ter conspirado para 
violar as leis de combate ao branquea-
mento de capitais dos EUA por, entre 
outros actos, subornar funcionários 
moçambicanos, em clara violação 
da lei e demais dispositivos legais 
aplicáveis em Moçambique. 

O seu caso e o dos outros dois per-
manecem em aberto até à sentença, 
a ser ditada pelo Tribunal de Arbitra-
gem, em Londres.

Moçambique poderia até entrar 
com um pedido de indemnização 
no caso de Singh e, certamente, dos 
outros dois também. Entre os três, um 
pensaria em pelo menos um milhão, 
senão mais, dos subornos que eles 
aceitaram, além de qualquer econo-
mia que deles poderia ser recuperada. 

Lembre-se que os danos são con-
cedidos antes que qualquer multa 
seja cobrada. Mais importante, “ao 
concordar em se declarar culpado 
e explicar o que fez de errado, Singh 
envolve o Credit Suisse em todo o es-
quema”, enfatiza Messick. 

“Está claro na declaração de Singh 

que o Credit Suisse foi responsável 
pelos crimes que tanto prejudicaram 
Moçambique, e pode-se argumentar 
que o Credit Suisse não pode escapar 
de compensar as suas vítimas com sú-
plicas inteligentes”, diz Richard Messick.

Esta confissão da culpa e o facto de 
terem aceitado pagar multas são, na 
óptica de peritos em Direito Público e 
Financeiro, de per si bastantes e sufici-
entes para que estes dois bancos não 
se sintam já em condições de ganhar a 
causa no Tribunal de arbitragem, onde 
o Estado moçambicano submeteu já 
uma queixa que, em princípio, deverá 
se começar o seu julgamento, o mais 
tardar, em 2023.

O LADO DOS PREJUÍZOS

O jornal britânico Financial Times 
lançou, em 2016, boas perspectivas 
económicas para Moçambique, mas 
que devido a estas dívidas já se esfu-
maram. 

Em 2016, pouco antes de os em-
préstimos agora mais conhecidos por 
“dívidas ocultas” serem desvendados, 
o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) previa que Moçambique seria 
uma economia de 31 mil milhões de 
dólares em 2021, e 75 mil milhões de 
dólares em 2025. 

As últimas previsões agora do FMI 
são de que o Produto Interno Bruto 
(PIB) de Moçambique ficará abaixo de 
16 biliões de dólares este ano, e pouco 
mais de 25 biliões de dólares em 2026".

Há também outros estudos feitos 
em Maio deste ano pelo Centro de Inte-
gridade Pública (CIP), em parceria com 
o Instituto Norueguês Chr. Michelsen, 
que foi bastante disseminado pelo Fi-
nancial Times e outros grandes media, 
que davam como certo que entre 2016 
e 2019 a fraude de mais de 2 biliões de 
dólares americanos custou à economia 
de Moçambique 11 biliões de dólares, 
ou 400 dólares por cidadão, o que corre-
sponde a todo o Produto Interno Bruto 
do País, em 2016.

DESTAQUE
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Os programas de desenvolvimento que a República Moçambique está engajada desde o alcance da independência 
nacional, tem sido retardados pelos recorrentes conflitos armados, que têm assolado. Segundo Jaime Neto, Ministro 
da Defesa Nacional que falava depois de acreditar três novos Adidos de Defesa de Espanha, Alemanha e França, ac-
tualmente o terrorismo constitui a maior preocupação de segurança, que desde Outubro de 2017 tem estado a as-
solar alguns Distritos da Província de Cabo Delgado, destruindo infra-estruturas público-privadas, paralisando em-
preendimentos económicos, assassinando pessoas e provocando uma emergência humanitária sem precedentes.

Nova tarifa dos transportes públi-
cos de passageiros, como conse-
quência do agravamento do preço 
dos combustíveis, poderá entrar 
em vigor a partir desta semana, na 
área Metropolitana de Maputo.

Cooperação militar 
reforçada

Nova tarifa de transporte conhecida esta semana

de Cabo Delgado, por um lado.
Por outro lado, apontou, são acred-

itados num momento em que é teste-
munhado, nos últimos tempos, resul-
tados bastantes positivos no combate 
ao terrorismo, como fruto, também, 
da cooperação militar, quer ao nível 

bilateral assim como multilateral, par-
ticularmente com a SADC e com o 
Ruanda.

Perante estes recentes desenvolvi-
mentos, o governante disse que a 
responsabilidade na tarefa que novos 
adidos militares assumiam é ainda 

Ministro da Defesa Nacional e novos adidos militares 

Antánio Matos, PCA da AMT

ANSELMO SENGO                                  
Email: sengoans@yahoo.co.br

Para Jaime Neto, esta situação re-
força a premissa “de que não há desen-
volvimento sem paz e segurança”, no 
entanto, sucede que, o terrorismo as-
sim como outras ameaças à segurança 
de Moçambique, e de outros países, 
como são os casos de tráfico de dro-
gas e de seres humanos, crimes ciber-
néticos, entre outros, têm assumido o 
carácter dinâmico e transnacional.

“Por isso, o seu combate pressupõe 
uma maior e melhor coordenação de 
acções e conjugação de esforços entre 
as Nações”, defende o ministro, acres-
centando que, neste processo de cria-
ção de sinergias, a cooperação militar 
bilateral e multilateral deve assumir a 
liderança que se requer. 

“É dentro deste diapasão que são 
acreditados os Adidos de Defesa aqui 
presentes, que servirão de ligação 
entre seus países e a República de 
Moçambique nas diferentes matérias 
de cooperação no domínio de defesa”, 
referiu Jaime Neto.

Quanto à acreditação dos respec-
tivos Adidos de Defesa, designada-
mente, o Capitão de Mar-e-Guerra 
Diego Y Ruiz de Cortazar do Reino 
da Espanha; Tenente-Coronel Boris 
Bovekamp da República Federal da 
Alemanha e o Capitão-de-Fragata Ar-
naud Basquiat de Muriet da República 
Francesa, Jaime Neto disse que com 
o acto, a República de Moçambique 
acabava de reforçar a diplomacia mili-
tar com os países amigos, irmãos e par-
ceiros de cooperação bilateral.

Na ocasião, o Ministro da Defesa 
Nacional fez saber que os novos adi-
dos militares iniciavam as funções em 
Moçambique num momento de segu-
rança particularmente desafiante, devi-
do a situação do terrorismo na Província 

- Negociações entre a FEMATRO e instituições governamentais na fase conclusiva

- Afirma Jaime Neto, Ministro da Defesa Nacional

mais acrescida, pelo facto de Moçam-
bique esperar deles acções que directa 
ou indirectamente reforcem e consoli-
dem os ganhos que tem sido regista-
dos na Província de Cabo Delgado.

“Auguramos uma maior proac-
tividade nas vossas actividades, de 

modo a conferir um salto qualitativo 
da cooperação militar entre os nos-
sos países, perante as actuais e futuras 
ameaças de defesa e segurança glo-
bais”, disse.

Com o efeito, Jaime Neto indicou 
que Moçambique espera da coop-
eração militar com estes três países, 
o reforço das actividades de forma-
ção de quadros das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique, nos 
diversos domínios afins; a partilha 
constante de informações entre os 
nossos países sobre diversas mani-
festações que ameaçam, de forma 
global, a segurança dos nosso países 
e a assessoria permanente, com base 
nas experiências dos vossos países, 
em matérias atinentes ao terrorismo 
e ao extremismo islâmico, incluindo 
assistência ao processo, em curso, de 
Profissionalização e Modernização 
das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique.

CANDIDATURA DE 
MOÇAMBIQUE 

Antes de concluir, o Ministro da 
Defesa Nacional sublinhou que o 
governo de Moçambique é amante 
da paz e tudo tem feito para que o 
país continue em paz, apontando 
a cooperação militar, como um dos 
meios que permite alcançar este de-
siderato.

Nesse diapasão, Jaime Neto re-
iterou o pedido de apoio, para que 
Moçambique seja aceite como Mem-
bro Não Permanente do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas para o 
período 2023-2025, cuja candidatura 
foi lançada oficialmente no dia 16 de 
Setembro de 2021, por Filipe Nyusi, 
Presidente da República de Moçam-
bique, Comandante-Chefe das Forças 
de Defesa e Segurança.

ATALIA CAVELE                                                 
Email: caveleataliasilva@gmail.com

Esta informação foi confirmada 
pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração (PCA) da Agência Metro-
politana de Transportes de Maputo 
(AMT), António Matos, no lançamento 
do inquérito de mobilidade, onde es-
clareceu que, a nova tarifa será estipu-
lada tendo em conta o impacto da Co-
vid-19 na renda de muitos agregados 
familiares.

Neste momento, segundo António 
Matos, decorrem negociações entre a 
Federação Moçambicana das Associa-

ções dos Transportadores Rodoviários 
(FEMATRO) e instituições governamen-
tais para a determinação dos novos 
preços de transportes públicos urbanos.

“A nova tabela será determinada 
tendo em conta o aspecto social”, refer-
iu Matos, considerando que no esta-
belecimento da nova tarifa ter-se-á em 

conta o actual cenário para perceber 
quantos meticais as famílias gastam 
diariamente por transporte e até que 
ponto podem suportar um certo valor.

O PCA da AMT justificou as novas 
tarifas, afirmando que há cerca de 
cinco anos que o preço dos trans-
portes públicos de passageiros não é 
actualizado, sendo este o momento 
certo para se ajustar o preço, porque 
a tarifa dos combustíveis foi também 
agravada, recentemente.

INQUÉRITO DE MOBILIDADE

Semana finda, com intermédio da 
Agência Metropolitana de Maputo, 
foi lançado o inquérito de mobilidade 
em Maputo, explicando António Mato 
que a iniciativa visa melhorar, a médio 
e longo prazos, a mobilidade de pes-
soas e bens, assim como reduzir as 
emissões de gases com feitos de es-

tufa, através da criação de um sistema 
de transporte mais cómodo.  

De facto, um sistema de transporte 
que agrada a maior parte das pessoas, 
pode reduzir o número de circulação 
de viaturas particulares e, consequent-
emente, minimizar problemas de 
tráfego e poluição do ambiente.

O inquérito, soube o PÚBLICO, terá 
três variantes, nomeadamente, a do-
miciliar, que procurará saber como 
as pessoas viajam e quantas famílias 
usam meios próprios; a dos transport-
es, que tenta perceber como operam 
os transportadores; e, por último, a de 
viagens, que procura saber como as 
deslocações para fora da cidade são 
efectuadas.

Através deste estudo, segundo Ma-
tos, pretende-se desenvolver um pla-
no que garanta um sistema de trans-
porte sustentável, a ser implementado 
junto dos parceiros”, concluiu.

DESTAQUE
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Não induzam o juiz ao erro!Editorial

Jornal Público Assinatura 2021

Entrega ao domicílio
Ano/Mtn Semestral Trimestral 

4.200,00 2.200,00 1.500,00

Depois de audição dos 19 arguidos 
envolvidos no escândalo das dívidas 
ocultas, em julgamento desde Agosto 
passado, em Maputo, o Tribunal entra 
hoje no seu segundo dia de audição de 
declarantes, figuras tidas como impor-
tantes para o esclarecimento de algu-
mas zonas que, durante a audição da 
parte considerável dos réus, não ficaram 
claras para o Tribunal poder se decidir.

A audição dos declarantes, no lote 
de 70, marca o fim de audição do réu 
António Carlos do Rosário, o princi-
pal dos 19 arguidos no processo que, 
em defesa própria, durante 12 dias, 
exerceu um amplo direito, apesar das 
desinteligências e provocações que 
visavam minar o curso normal do jul-

gamento. 
Agora, a fase iniciada na tarde da 

última sexta-feira, ao que tudo indica, 
é a mais crucial de todas as etapas do 
processo, porque visa corrigir aspectos 
sensíveis de tudo quanto foi apurado 
durante a audição dos réus, o que con-
sequentemente irá permitir um posic-
ionamento justo por parte do Tribunal, 
na hora de se decidir sobre a sorte de 
cada um dos 19 implicados.

Por isso, a advertência que nós de-
ixamos aqui para os declarantes, é que, 
na sua ida ao Tribunal para prestar de-
clarações no âmbito do processo em 
julgamento sobre as dívidas ocultas, 
o façam com muita responsabilidade, 
sabendo que as suas declarações são 

O Canhão

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

Nina é uma moça de 25 anos de idade. 
Dona de uma beleza facial e corporal de 
parar o trânsito e criar caos nas avenidas. 
É estudante numa universidade privada 
de renome. Os pais são trabalhadores de 
classe média. Nina, durante dois anos con-
secutivos, tentou ingressar para uma uni-
versidade pública. Infelizmente reprovou 
nos exames de admissão. Não tanto por 
diminuta capacidade, mas mais por falta 
de sorte. Os pais agora tiveram que fazer 
das tripas o coração para que ela entrasse 
para uma universidade privada de modo 
a ter formação superior. 

Desde que ingressou para a faculdade 
ela juntou-se a um grupo de quatro ami-
gas da sua turma. Começaram por ser um 
grupo de estudo. Com o andar do tempo 
os laços se reforçaram e passaram a ser, 
também, um grupo de amigas. As suas 
quatro amigas são filhas de pais abasta-
dos. Sempre tiveram carros oferecidos pe-
los pais. Telefones topo de gama. Roupa, 
calçado, perfume, relógios, carteiras de 
marcas internacionais: Louis Vuitton, Gu-
cci, Cavalinho, Polo, Levi Strauss, Diesel, 
Calvin Klein, DKNY, El Corte Inglês, Mont 
Blanc, Swatch, etc.

Sendo a única no grupo sem tais ca-

pacidades financeiras, Nina sentia-se infe-
rior às amigas. É normal que em situação 
idêntica a pessoa seja apossada por com-
plexo de inferioridade. Os pais não têm ca-
pacidade para lhe comprar uma viatura, 
roupas caras, telefones topo de gama. E 
ela sabe muito bem disso. 

De tanto querer ser como as amigas, 
Nina decidiu procurar um namorado 
com posses e que pudesse satisfazer os 
seus caprichos. Mas homem abastado 
normalmente está já comprometido. 
Se se envolve com outra mulher é por 
pouco tempo. Ela envolveu-se com um 
colega de turma. Rapaz folgado, noivo 
de uma linda moça. Mas este facto pouco 
importou para Nina. Podia ser a segunda 
ou quinta dama, desde que o cavalheiro 
soltasse "cash money". Dinheiro em pri-
meiro lugar. A relação não durou. O moço 
cansou-se das constantes solicitações 
monetárias. Ainda por cima de quem 
nem era sua namorada.

De seguida envolveu-se com outros 
colegas de outros cursos. Os docentes 
também não escaparam. Mas as coisas 
iam sempre poço adentro porque não há 
homem que aguente aturar mulher que 
pede dinheiro a toda a hora. Mulher cara 
só se for por pouco tempo. A longo prazo 
é como carro velho: só dá trabalho, dor de 
cabeça e leva-te à ruína. Não havia bolso 
para suportar tantos caprichos.

O vício pegou. No terceiro ano de facul-
dade a miúda já havia varrido meia facul-
dade. Dinheiro fácil é como cocaína, vicia 
facilmente. E verdade seja dita: a vida dela 
melhorou muito. 

Agora o seu raio de acção alargou-se. 
Assim que acerta algum dinheiro ela vai 

aos bares e restaurantes dos hotéis de 
luxo, onde, com a sua beleza e charme, 
deixa homens ricos de queixo caído e lín-
gua de fora. Agora a coisa está séria. 

Vocês sabem que os hotéis são fontes 
inesgotáveis de pessoas com dinheiro 
para investir nos caprichos instantâneos 
da Nina. Os hóspedes têm sempre pocket 
money/ajudas de custo que lhes per-
mitem investir 200 a 500 USD numa ou 
mais noites de prazer ardente com a cada 
vez mais experiente Nina.

Ela agora já recebe bilhetes de avião 
para se encontrar com "amigos" que 
lhe "conheceram" cá. Ela vai lá, faz o seu 
"trabalho" durante o fim-de-semana e 
regressa ao país com os bolsos recheados 
de verdinhas.

A vida vai bem. Está numa escola de 
condução. Importou uma viatura de mar-
ca BMW e daqui a pouco será mais uma 
das donas da estrada, a gingar “pra car-
amba” como se fosse uma empresária de 
sucesso. Há quem diga que ela é mesmo.

As más-línguas não a incomodam. Diz-
se em muitos círculos que Nina é mulher 
de má vida, que vende o corpo. Eu per-
gunto: afinal o corpo é de quem?

Sempre que ouve falar dessas vozes 
do escárnio e maldizer ela responde: o 
que vem de baixo não me atinge. Falem 
bem ou mal de mim, mas falem de mim, 
bando de invejosos e infelizes. O corpo é 
meu. A vida é minha. O dinheiro é meu. 

Epa. Nina, tu és do caraças. Rendo-me. 
Eu queria dar-te um conselho naquele dia 
em que me ignoraste quando chamei por 
ti naquele hotel. Mas agora tenho receio de 
me chamares de pobre e invejoso. Por isso 
só me resta desejar-te sucessos na vida. Fui...

determinantes na posição que o juiz 
vai tomar no fim deste julgamento.

Com isso, pretendemos dizer que, 
os declarantes não podem e nem 
devem ir ao julgamento com mera 
intenção de baralhar o processo, 
cabendo-lhes apenas a missão de pre-
star declarações sobre o que sabem 
nesta matéria que causou prejuízos 
enormes ao Estado moçambicano. O 
seu contributo neste sentido há-de ser 
muito valioso à decisão o juiz da causa 
irá tomar, já no fim de julgamento.

Neste âmbito, na tarde da última 
sexta-feira, o tribunal começou por 
ouvir o declarante Joia Haquirene, que 
confirmou ter assinado vários cheques 
a favor da PROINDICUS por ordens do 

ex-director-geral do Serviço de Infor-
mação e Segurança do Estado (SISE), 
Gregório Leão.

Meio-brincalhão que, em poucas 
horas da sua audição, conseguiu fazer 
vibrar a todos os intervenientes do 
processo, incluindo a destemida rep-
resentante do Ministério Público, Ana 
Sheila Marrengula, e o juiz da causa, 
Efigénio Baptista, este último quase 
perdia os dentes de tanto rir às palha-
çadas do declarante, explicou ao Tribu-
nal que assinou os cheques na quali-
dade de administrador da empresa 
GIPS, no qual detinha 30 porcento da 
sociedade mas em representação do 
SISE, que era detentora dos restantes 
70 porcento. De entre os cheques as-
sinados, o declarante lembra-se de um 
de 10 milhões de meticais e outro de 
20 milhões de meticais, o que, segun-
do ele, o criou espanto e desconfiança.

Este declarante que, na altura dos 
factos, era director provincial do SISE, 
em Maputo, e administrador da GIPS, 
assumindo hoje o cargo de director 
nacional de Contra-Inteligência do 
SISE, fez saber ao Tribunal que, por não 
ter estado muito envolvido nesta em-

presa, grande parte dos expedientes 
lhe chegava às mãos já preparada, ca-
bendo-lhe apenas a missão de os assi-
nar, razão pela qual, afirma que nunca 
lhe foi dito que a GIPS era accionista da 
PROINDICUS, EMATUM ou MAM. 

Apontou que, dessa participação, 
ocorrida entre 2011 a 2013, não gan-
hou nada e que, do mesmo modo, a 
GIPS não teve rendimentos porque 
não chegou a funcionar. A cessação 
de funções ocorreu sob a justificação 
de que os novos investidores da em-
presa não queriam estar associados 
a singulares, daí que diz ter recebido 
ordens superiores para ceder a sua 
quota, entendendo terem sido dadas 
por Gregório Leão.

Perante o tribunal, desmentiu o co-
réu e colega do SISE, António Carlos 
do Rosário, sobre a criação de empre-
sas como veículos operativos do SISE. 
Conforme referiu, é a primeira vez, em 
mais de 40 anos de serviço na secreta 
moçambicana, que ouve o termo em 
tribunal e que em nenhum momento 
a Txopela Investimentos e a IRS, evo-
cadas por Do Rosário, foram veículos 
operativos do SISE.

NINA
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Um olhar à nossa Administração Pública

Provedor de Justiça

Ser polícia

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

No dia 21 de Outubro de 2021 o 
Provedor de Justiça, Isaque Chande foi 
à Assembleia da República apresentar 
o seu informe, por força do nº 2 do ar-
tigo 257 da Constituição da República 
de Moçambique (CRM) que estabelece 
que «O Provedor de Justiça submete 
uma informação anual à Assembleia 
da República sobre a sua actividade». 
No seu informe, o Provedor de Justiça 
disse que mais cidadãos nacionais têm 
estado a recorrer aos serviços do seu 
gabinete para solucionar os seus dife-
rendos com instituições da Administ-
ração Pública, a nível central, provincial 
e local, já que, de 1 de Abril de 2020 a 
31 de Março de 2021 registou 2.419 
demandas, das quais 477 referentes a 
petições, queixas e reclamações, que 
representam 1,5% de processos sub-
metidos, comparando com os 470 
casos do período anterior. «Manteve-
se a tendência de apresentação de 
petições, queixas e reclamações pres-
encialmente e por correio postal, em 
detrimento do recurso ao serviço dos 
governos provinciais e distritais ou pro-
curadorias locais, como sucedeu nos 
anos anteriores», disse o Provedor. Dos 
referidos 477 processos abertos 357 
foram apresentados por escrito e pres-
encialmente, 51 via correio postal, 19 
oralmente, 28 por correio electrónico e 
20 através das redes sociais, particular-
mente o Facebook. Dos processos sub-
metidos 13% procederam, 17% não 
avançaram por falta de fundamento 
legal, 21% foram remetidos a outras 
instituições e 17% dos processos estão 
em curso (Fonte: <https://www.jor-
nalnoticias.co.mz/destaque/aumenta-
confianca-no-provedor-de-justica/>. 
Acesso em 24 de Outubro de 2021).

A CRM define no artigo 255 que 
«O Provedor de Justiça é um órgão 
que tem como função a garantia dos 

DAMIÃO CUMBANE*                                  

Este ano, quanto dinheiro cobra 
para se passar nos Exames de Aptidão 
Física para se poder ir a Matalana cur-
sar para ser polícia? 

O nosso país está tão roto que 
mesmo dentre os seus jovens não se 
consegue seleccionar os melhores. 
Tudo é dinheiro. A consequência ime-
diata disso é a total descaracterização 
da nossa Polícia que, ao lado de polí-
cias de países vizinhos, torna-se numa 
verdadeira insignificância e inutilidade.

Como se explica que as Forças de 
Segurança Privadas tenham homens 

Provedor de Justiça é um 
órgão que tem como 
função a garantia dos 
direitos dos cidadãos, a 
defesa da legalidade e da 
justiça na actuação da 
Administração Pública. É 
independente e imparcial 
no exercício das suas 
funções, apenas deve 
obediência à Constitu-
ição e às leis; aprecia os 
casos ............................

direitos dos cidadãos, a defesa da 
legalidade e da justiça na actuação 
da Administração Pública». A Lei nº 
7/2006, de 16 de Agosto (BR 33, I Série, 
de 16/08/2006) estabelece o âmbito 
de actuação, Estatuto, as competên-
cias e o processo de funcionamento 
do Provedor de Justiça. A Assembleia 
da República elegeu, pela primeira vez, 
José Ibraimo Abudo, juiz de carreira 
e ex-ministro da Justiça entre (1994-
2004), para Provedor de Justiça do país 
(2012-2018). Na votação, que decor-
reu no dia 10 de Maio de 2012, reuniu 
175 votos contra 16 do advogado 
Máximo Dias, candidato apresentado 
pelo Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM). O actual Pro-
vedor, Isaque Chande – que também 
foi Ministro da Justiça, Assuntos Con-
stitucionais e Religiosos (2016-2018), 
proposto pela Frelimo, foi eleito pela 
Assembleia da República no dia 24 de 
Maio de 2018, com 89,5% de votos a 
favor, contra 10,5% de Silvério Ron-
guane, proposto pelo MDM.

Provedor de Justiça é um órgão que 
tem como função a garantia dos direi-
tos dos cidadãos, a defesa da legalidade 
e da justiça na actuação da Administra-
ção Pública. É independente e imparcial 
no exercício das suas funções, apenas 
deve obediência à Constituição e às 
leis; aprecia os casos que lhe são sub-
metidos, sem poder decisório, e produz 
recomendações aos órgãos compe-
tentes para reparar ou prevenir ilegali-
dades ou injustiças. As funções do Pro-
vedor de Justiça exercem-se no âmbito 
da actividade da Administração Pública 
a nível central, provincial, distrital e local, 
bem como municipal, das forças de de-
fesa e segurança, institutos públicos, das 
empresas públicas e concessionárias 
de serviços públicos, das sociedades 
com capital maioritariamente público, 
dos serviços de exploração de bens de 
domínio público.

Os cidadãos podem apresentar 
petições, queixas e reclamações por 
acções ou omissões dos poderes pú-
blicos ao Provedor de Justiça, o qual é 
obrigado a guardar sigilo relativamente 
aos factos de que tome conhecimento, 

com compostura física verdadeira-
mente apurada do que a nossa força 
policial do Estado. 

Por este andar não estamos longe 
de ter de pedir socorro a outros países 
para nos virem ajudar a fazer trabalho 
policial corrente e interno, a começar 
pelo  próprio Ministério do Interior, 
aliás, no contingente militar do Ruan-
da há polícias a fazer trabalho policial 
corrente... é apenas o começo. 

A nossa Polícia está a ser qualquer-

tem a sua origem no «Ombudsman» 
– sinónimo de «procurador», «prove-
dor», «mandatário», «representante», 
«delegado» – para servir de elo de liga-
ção entre os cidadãos e o poder, possui 
um conjunto de antecedentes históri-
cos que importa rever: a) Na Idade 
Média, quando as tribos germânicas 
começaram a indicar um grupo de 
pessoas, cuja função era a de recolher 
multas das famílias de réus arrependi-
dos e distribuir o dinheiro obtido pelas 
famílias das respectivas vítimas; b) No 
Egipto Antigo, em que os reis tinham 
nas suas cortes altos funcionários que 
recebiam as queixas do povo; c) Em 
Roma, em que havia dois censores 
que examinavam quer os actos ad-
ministrativos quer as queixas de ale-
gada má administração; d) Na China, 
em que, durante a Dinastia Han, um 
alto funcionário, denominado Control 
Yuan, exercia funções similares.

Em boa verdade, foi na Suécia, em 
sede do consulado do Rei Carlos II, que 
a figura do Ombudsman assumiu os 
contornos com que o reconhecemos 
actualmente. O referido soberano tinha 
dificuldade de controlar o seu reino e 
impor a sua autoridade. Sofrera, en-
tretanto uma derrota militar significati-
va, pelo que teve de se exilar na Turquia 
em 1709. Foi ali que ele tomou conhe-
cimento da existência de um Gabinete 
de Justiça Suprema, encarregue de su-
pervisionar e garantir que a Lei Islâmica 
(Sharia) fosse respeitada e seguida por 
todos os funcionários públicos turcos. 
Estava, naquele gabinete, o elemento 
inspirador para que o Parlamento sue-
co concedesse assento constitucional, 
em 6 de Junho de 1809, à figura do 
Ombudsman. Ilustrando melhor o pro-
cesso de expansão da figura do Om-
budsman, a partir do seu berço, Suécia, 
temos, desde logo, os restantes países 
escandinavos: Finlândia 1919, Noruega 
1952 e Dinamarca 1953.

Rapidamente a iniciativa dos suecos 
foi tomada em toda a Península Escan-
dinava e daí se repercutiu pela Europa 
adentro. A partir dos anos 90, os países 
da Europa de Leste, da América, da 
Ásia e de África começaram a institu-

onde teremos chegado.
Reitero para que se cobre dinheiro 

aos melhores que tiverem sido apu-
rados por mérito próprio. Eles vão 
pagar na mesma. O mau é cobrarem 
de pessoas fisicamente incapazes e 
inelegíveis. 

A primeira consequência da "impre-
paração" da nossa Polícia é que ela não 
consegue fazer nada sem empunhar 
arma de fogo. O único instrumento de 
dissuasão que a nossa Polícia sabe usar 

cionalizar o «Ombudsman» (para os 
anglófonos); «Provedor de Justiça» 
(para os lusófonos em geral); «Ouvidor 
Público» (para os brasileiros), «Defen-
sor del Pueblo» (para os hispânicos); 
«Difensore Civico» (para os italianos); 
«Médiateur de la Republique» (para os 
francófonos); «Public Protector» (para 
os sul-africanos e namibianos). 

Além dos países escandinavos, te-
mos: a) Europa Ocidental e Central: Re-
ino Unido 1967, França 1973, Áustria 
1977, Irlanda 1980, Países Baixos/Hol-
anda 1981 Hungria 1990, República 
Checa 1999 e Luxemburgo 2003; b) 
Europa do Sul ou Mediterrânica: Chipre 
e Eslovénia 1991, Malta 1995 e Grécia 
1997; c) Europa de Leste: Polónia 1987, 
Estónia e Lituânia 1992, Letónia 1996 
e Eslováquia 2001; d) América Latina: 
Argentina 1993, Bolívia 1994, Colôm-
bia 1991, Equador 1996, Panamá 1997, 
Paraguai 1992, Perú 1993, Venezuela 
1999 (nestes países com a designação 
de Defensor del Pueblo), Guatemala 
(Procurador de los Derechos Huma-
nos) 1985, El Salvador 1991 e Nica-
rágua 1995 (Procurador para la Defen-
sa de los Derechos Humanos), Costa 
Rica (Defensor de los Habitantes) 1992, 
Honduras (Comissionado Nacional de 
los Derechos Humanos) 1992, México 
(Comission Nacional de los Derechos 
Humanos) 1992, Porto Rico (Procura-
dor del Ciudadano) 1977; e) América 
do Norte: Canadá 1967; f) África: Nova 
Zelândia 1962, Tanzânia 1966, o 1.º 
de África1 (Permanent Comission of 
Enquiry) e Guiana 1966 e Maurícias 
1968 (Fonte: «A institucionalização do 
Provedor de Justiça» Disponível em: 
<http://www.provedordejustica.ao/
ficheiros/40.pdf>. Acesso em 21 de 
Outubro de 2021). 

Tanto é assim que, nos dias de hoje, 
se defende que não há Estado, que se 
queira de Direito e Democrático, que 
desconheça nas suas leis supremas 
(constituições) a consagração da figura 
do Provedor de Justiça, fiscalizadora 
da actividade, activa ou passiva, dos 
órgãos, serviços e agentes da Adminis-
tração Pública e outros entes públicos 
objectos da sua actuação. 

é a AKM, sem ela a nossa Polícia vira 
uma inutilidade total a ponto de nem 
ter capacidade física suficiente para 
fazer valer o chamboco ou cassetete, 
porque salvas excepções, fisicamente, 
a nossa Polícia deixa muito a desejar 
porque os mais bem fisicamente são 
preteridos porque não são indicados 
directamente que um dos requisitos é 
o dinheiro, o tal pelo qual Jesus Cristo 
foi vendido por Judas. 

*Jurista

sendo importante que as entidades 
públicas e outras cooperem com ele 
de forma adequada. O Provedor de 
Justiça pode ter também a função de 
acompanhar e relatar a aplicação que é 
ou não feita dos tratados e convenções 
internacionais de defesa dos direitos 
humanos, se para tal for designado. 
Ao nível da cooperação internacional, 
o Provedor da Justiça assegura a liga-
ção com as instituições congéneres e 
com os organismos como, a título de 
exemplo, a Comunidade para o Desen-
volvimento da África Austral (SADC), 
Comunidade dos Países da Língua Por-
tuguesa (CPLP) e dos Países Africanos 
da Língua Oficial Portuguesa (PALOP) 
no âmbito da defesa dos direitos, liber-
dades e garantias dos cidadãos.

A figura do Provedor de Justiça que 
emerge, um pouco por todo o mun-
do, e que se vai afirmando como um 
dos meios graciosos mais importantes 
em termos de garantias, de protecção 
dos direitos e liberdades dos cidadãos, 

izada aos olhos de toda a gente. 
O que custa seleccionar os mel-

hores e cobrar dinheiro a esses mel-
hores porque, creio, não recusariam 
pagar, do que andar-se às escondidas 
a recrutar-se os piores, doentes,  pes-
soas sem o mínimo de peso nem 
altura que usam dinheiro para suprir 
estas incapacidades às escondidas? 

Estragar um país é um processo len-
to mas irreversível. Um dia vamo-nos 
perguntar como foi possível chegar 
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Intervindo na sessão de informação do Governo à Assembleia da República, o Primeiro-ministro Carlos Agostinho 
do Rosário afirma que a nível político, Moçambique vive um ambiente de estabilidade, caracterizado pelo normal 
funcionamento das instituições democráticas, assim como pelo respeito dos direitos e liberdades fundamentais 
dos cidadãos constitucionalmente consagrados. Entretanto, do ponto de vista da ordem, segurança e tranquili-
dade públicas, o Primeiro-ministro frisou que a situação é relativamente calma, apesar de persistirem desafios em 
relação aos raptos, migração ilegal, tráfico de drogas, entre outros. 

Primeiro-ministro arrepiado
Raptos e tráfico de droga no país

de seguida tomar a ocasião para reiterar 
o apelo do Governo para que aqueles 
concidadãos que ainda estão nas fileiras 
da autoproclamada Junta Militar da Re-
namo saiam das matas e se juntem ao 
processo de DDR em curso.

FORÇAS ESTRANGEIRAS

Num outro diapasão, Carlos 
Agostinho do Rosário afirmou que 
nenhum Governo e seus dirigentes 
poderiam ficar indiferentes a situações 
de extremo terror e violência, onde 
pessoas indefesas são decapitadas, 
raptadas e mesmo as crianças inocen-
tes não são poupadas destes actos 

hediondos. 
Aliás, as acções bárbaras protago-

nizadas pelos terroristas nos distritos do 
norte de Cabo Delgado diferenciam-se 
de uma guerra normal, pois o que se 
verifica nos distritos do norte de Cabo 
Delgado são actos de terror, onde pes-
soas inocentes e indefesas são decapi-
tadas, raptadas e mesmo as crianças 
menores são instrumentalizadas e não 
são poupadas destes actos hediondos. 

“Os terroristas agem desta forma 
para espalhar terror e medo no seio da 
população, criar instabilidade e inse-
gurança, tirando proveito da situação 
para promover interesses de determi-
nadas pessoas e/ou de grupos, abrin-
do espaço para o tráfico de armas, 
droga, seres humanos e outro tipo de 
crimes que envolvem redes do crime 
organizado”, descreveu. 

Segundo o Primeiro-ministro, as 
acções terroristas que assolam os 
distritos do norte de Cabo Delgado 
afectam também outros países e por 
isso têm sido condenados pela co-
munidade internacional, na medida 
em que considera essas acções como 
uma grave ameaça de carácter trans-
nacional que põem em causa a tran-
quilidade e estabilidade interna dos 
países, assim como a paz e segurança 
internacional. 

 Em face das atrocidades que carac-

terizam o terrorismo, Carlos Agostinho 
do Rosário  fez saber aos parlamenta-
res que o Conselho de Segurança das 
Nações Unidas aprovou, em 2001, a 
Resolução n.° 1373, através da qual 
condena as acções terroristas e reaf-
irma a necessidade da comunidade in-
ternacional reforçar os mecanismos de 
cooperação para prevenir e combater 
esta ameaça global. 

Paralelamente, a nível do conti-
nente africano também foram adop-
tados vários instrumentos jurídicos 
internacionais sobre o combate ao 
terrorismo, sendo de destacar a Decla-
ração da SADC sobre o Combate ao 
Terrorismo e a Convenção da União 
Africana sobre a Prevenção e Combate 
ao Terrorismo. 

“É tendo em conta esta realidade 
que Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da 
República de Moçambique, se desdo-
brou em múltiplos contactos políticos 
e diplomáticos, a nível interno e externo, 
de forma proactiva e pragmática”, de-
stacou, acrescentando que estes con-
tactos permitiram ao país obter apoio 
e assistência multiforme de diferentes 
quadrantes do mundo no âmbito do 
combate das acções terroristas no norte 
da província de Cabo Delgado. 

Com efeito, Carlos Agostinho do 
Rosário sublinhou que as acções des-
encadeadas pelo Chefe de Estado 
moçambicano foram, acima de tudo, 
motivadas pela necessidade de se 
eliminar as acções bárbaras dos ter-
roristas e, desta forma, salvar vidas 
humanas e aliviar o sofrimento da 
população. 

“As acções do Governo no âmbito 
do combate ao terrorismo no norte 
de Cabo Delgado têm a sua confor-
midade no ordenamento jurídico do 
nosso país e enquadram-se nos instru-
mentos jurídicos internacionais de que 
somos partes e signatários”, realçou.

Mesmo assim, Carlos Agostinho do 
Rosário classifica a situação geral de 
segurança no país de estável. No que 
concerne a Cabo Delgado, o Primeiro-
ministro fez saber que a situação 
caracteriza-se por acções de desman-
telamento das bases e perseguição 
dos terroristas, uma acção levada a 
cabo pelas Forças de Defesa e Segu-
rança, em coordenação com as forças 
da SADC e do Ruanda. 

“A acção e bravura das forças con-
juntas permitiram rechaçar os terroris-
tas dos locais que tinham ocupado”, 
frisou, acrescentando que neste mo-
mento as Forças de Defesa e Segu-
rança, em coordenação com as forças 
da SADC e do Ruanda, prosseguem 
com acções de limpeza, clarificação e 
consolidação dos locais recuperados 
dos terroristas. 

Para o governante, os progressos 
registados pelas Forças de Defesa e 
Segurança permitiram a abertura à 
circulação de pessoas e bens, com de-
staque para os troços rodoviários Lita-
manda-Miengalewa, Xitaxi-Chitunda 
e Chinda-Awasse. 

Com efeito, Carlos Agostinho do 
Rosário fez saber que uma parte da 
população que se havia deslocado 
para outros locais está gradualmente a 
regressar para as suas zonas de origem 
(Quissanga, Mocímboa da Praia, Palma, 
Nangade e Muidumbe), num processo 
que decorre sob a monitoria e coorde-
nação das Forças de Defesa e Segurança. 

Em relação aos desafios relacio-
nados com raptos, migração ilegal e 
tráfico de drogas, de entre outros, o 
Primeiro-ministro disse que o Governo 
está a tomar medidas adequadas e es-
truturais para fazer face à situação. 

“Quanto à situação militar na zona 
Centro do país registamos uma rela-
tiva estabilidade da ordem, segurança e 
tranquilidade públicas”, observou, para 

Carlos Agostinho do Rosário, PM
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O Tribunal Judcial da Cidade da 
Matola, na província de Maputo, 
acaba de evitar, em providencia 
cautelar, um golpe palaciano, que 
alegadamente visava destituir o 
actual elenco da Cooperativa dos 
Transpotadores de Boane (COPTR-
AB), presidido por Juma Ali. Nesta 
intentona, o presidente da Federa-
ção Moçambicana dos Transportes 
Rodoviários (FEMATRO), Castigo 
Nhamane, cujo mandato, é dado 
como extemporaneo, é associado 
ao barulho por alegadamente 
juntar algumas associacoes que, 
com recusrso a documentos falsos, 
tentaram encurtar o mandato do 
presidente da COPTRAB com ob-
jectivo de dar lugar à realização de 
novas eleições.

Tribunal trava golpe nos transportadores 

IPI dissemina seus serviços

-"Eu sou presidente da FEMATRO e não tenho interesse de destruir aquela agremiação”, refutou Castigo Nhamane que classifica as acusações de infudadas.

ELTON DA GRAÇA                                                 
Email: eltondagraça16@gmail.com

O caso, de acordo com dados na 
posse do PÚBLICO, chegou a dar en-
trada no Tribunal Judicial da Cidade de 
Matola que, na última semana, concre-
tamente no dia 25 de Outubro pas-
sado, exarou em despacho que deu 
provimento ao pedido de providencia 
cautelar, invalidando a assembleia ex-
traordinaria realizada por um grupo de 
membros próximo ao presidente da 
FEMATRO.

Na sua decisão, o Tribunal manteve 
a direcção actual, presidida por Juma 
Ali a frente da COPTRAB.

No seu despacho, o tribunal sustenta 
que o mandato de Juma Ali não deve 
ser interrompido até a conclusão do 
mandato, segundo rezam os estatutos.

O braço-de-ferro que opõe Juma Ali 
e um grupo liderado supostamente por 
Castigo Nhamane e Jamisse Muiambo, 
alegadamente por movimentar-se em 
reuniões secretas com alguns associad-
os, visa essencialmente, assaltar o poder 
na cooperativa.

As alegações contra o antigo-vice 
presidente da CTA ganham mais eco 
em virtude dele reunir-se constan-
temente na sede da FEMATRO com 
alguns representantes das associa-
ções dos transportadores que hoje 
defendem a realização de eleições ex-
traordinária.

Castingo Nhamane é igualmente 
acusado de interferir na gestão da 
COPTRAB alegadamente por ordenar 
a recolha de alguns autocarros, previa-
mente identificados, incluindo aqueles 
que não pagam letras da sua aquisição 
e redistribui-los por outros membros 
que alegadamente não reunem os 
requisitos de elegibilidade. 

“Estão a desorganizar a nossa coop-
erativa por interesses inconfessáveis. 
Encontramos muito bem com con-
tas em dias a ponto de termos uma 
quantia de três milhões de meticais 
sem mexer”, denunciou ao PÚBLICO 
um dos membros do actual elenco da 
COPTRAB.

Referiu igualmente que “não  faz 

PEDRO FABIÃO, em Lichinga                                                 

Na ocasião, Honório Cumbi, man-
datário do director-geral do IPI, afir-
mou que o acto tem como principal 
finalidade levar ao conhecimento do 
público as principais vantagens do uso 
estratégico do sistema, no âmbito das 
operações comerciais e na implemen-
tação de planos de desenvolvimento 
empresarial, bem como na identifica-
ção de inovadores moçambicanos.

Cumbi disse ainda que o evento 
decorre em cumprimento das activi-
dades anuais planificadas para 2021 e 
em observância ao Plano Quinquenal 
do Governo 2020/2024, este último 
que prioriza três principais pilares, 
nomeadamente o registo de 21 mil 
direitos de propriedade industrial, 
100 inovadores e realização de 50 

seminários.
Segundo ele, estas acções têm-se 

traduzido em inúmeros proveitos, 
com maior ênfase para a exclusividade 
no uso de suas próprias marcas, ou 
seja, ninguém pode servir sem a sua 
permissão; adequação dos produtos 
para valorização nas transacções co-
merciais; concepção de licenças de 
uso ou de exploração para outros em-
presários noutras províncias, inclusive 
no estrangeiro, e, por fim, o alcance do 
controlo da concorrência. 

“Visa despertar atenção aos em-
presários nacionais, em especial da 
província, sobre os valores que as 
marcas trazem para prática das suas 
actividades comerciais, com recurso à 
massificação de propriedade industrial, 
falando das vantagens do sistema e 
da elevação dos números do seu uso, 

tendo em consideração que de 1999 
até ao presente momento Niassa conta 
com apenas 228 propriedades do gé-
nero. Queremos acreditar que os frutos 
do presente seminário irão mudar o 
cenário”, explicou Honório Cumbi.

O director provincial de Indústria e 
Comércio em Niassa, Fidélio Salaman-
dane, deu a conhecer aos presentes 
que o país atravessa uma nova fase no 
processo de edificação do sistema de 
propriedade industrial, propiciada pe-
los desafios que a cada dia são coloca-
dos, decorrentes da conjuntura sócio-
económica que se testemunha, sendo 
que Niassa não é um caso isolado, daí a 
necessidade de estar preparado para o 
benefício das suas vantagens.

Por seu turno, o director do Serviço 
Provincial de Actividades Económicas 
em Niassa, José Varimelo, disse que 

a propriedade intelectual constitui o 
mecanismo de equilíbrio dos inter-
esses entre os criadores, a sociedade e 
o Estado, em geral.

Assim, segundo ele, o reconhe-
cimento do papel de propriedade 
industrial para a dinamização do de-
senvolvimento económico e cientí-
fico conduz ao estabelecimento de 
instrumentos legais que visam ga-
rantir a protecção dos empresários e 
dos inovadores nas suas actividades 
económicas.

“As sociedades tecnológicas ac-
tuais, os operadores económicos 
do nosso país e da província do Ni-
assa, em particular, devem recorrer 
à utilização de sistemas de marcas e 
patentes existentes para garantir a 
análise da informação contida com 
vista a conhecer as tendências do de-
senvolvimento tecnológico dos seus 
concorrentes e permitir um aper-
feiçoamento e modernização das 
suas acções”, apelou Varimelo.

sentido absolutamente nenhum, o 
que estão a fazer. Desorganizaram a 
FEMATRO e outras cooperativas e ag-
ora querem tomar de assalto a nossa 
Cooperativa. Isso não iremos permitir, 
apesar de estarmos a ser alvo de per-
seguições, cujo fim, é destituir o nosso 
elenco e ele tomar de assalto”. 

Para os nossos entrevistados, o pres-
idente da FEMATRO deveria deixar a 
COPTRAB trabalhar normalmente e 
focalizar-se na busca de soluções para 
os vários problemas que preocupam 
os  transportadores.

“Referimo-nos aos custos opera-
cionais, cada vez mais insuportáveis 
resultantes do aumento do preço dos 
combustíveis; acidentes rodoviários 
causados pela ma sinalização das es-
tradas. E porque estamos nas vésperas 
da quadra festiva, o presidente da 
Femtrao já deveria estar concentrado 
em garantir um natal de sangue nas 
estradas”, elucidaram os associados.

NHAMANE SACODE CAPOTE

Entretanto, confrontado pelo PÚ-
BLICO, o presidente da FEMATRO re-
futou todas as acusações que pesam 
sobre si, afirmando que não faz parte 
da direcção da COPTRAB. 

Esclareceu ainda que nunca teve in-
tenção de destruir aquela cooperativa. 

"Eu sou presidente da FEMATRO e 
não tenho interesse de destruir aquela 
agremiação. Sempre pautei e orientei 
aos meus associados a seguirem à ris-
ca os estatutos. Contudo, “sucede que 
na COOPTRAB  não há entendimento 
entre eles, havendo um grupo que 
pretende demover Juma Ali", explicou. 

Para Castigo Nhamane, a  cooperati-
va em alusão sempre foi  problemática 
devido à existência de um grupo de 
associados que contesta a direcção do 
actual presidente, tendo inclusive o as-
sunto terminado em tribunal. 

"É um não problema isso. Estou sur-
preso com essa denúncia e tentativa 
de associar-me as intrigas internas da 
cooperativa. Estava convencido que o 
problema já tivesse passado com a re-
cente decisão do tribunal que favore-
ceu permanência do actual elenco", 
sutentou Castigo Nhamane.

 Explicou ainda que, o facto da di-
recção da FEMATRO funcionar nas 
instalacões da COPTRAB, deve-se à 
situação epidimológica da covid-19 
recomendar a permanência em  locias 
arrejados e as únicas instalações com 
condições para isso são da COPTRAB.

"Se não quiserem que nos reuna-
mos na COOPTRAB que nos falem. Ir a 
imprensa para lavar roupa suja e man-
char as outra pessoas nao é bom. Sou 
do entendimento que não é boa op-
ção", lamentou Namane, concluindo.

Castigo Nhamane, presidente da FEMATRO
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Petersburgo ausculta jovens 
de Macomia

promover e implementar políticas, es-
tratégias, programas e o quadro legal 
para as áreas da juventude, emprego, 
formação profissional e voluntariado.

“Nós, como SEJE, um órgão do 
Estado que funciona na Presidência 
da República, temos vindo a realizar 
estudos sobre a juventude e a em-
pregabilidade em coordenação com 
as instituições competentes; a gerir o 
sistema de informação e observação 
do mercado de emprego, promover 
e valorizar o emprego, auto-emprego 
e empreendedorismo nos diversos 
sectores de actividade, assim como a 
implementar formação profissional 
e a estimular a participação do sector 
produtivo no apoio à promoção de 
iniciativas de empregabilidade, do as-
sociativismo juvenil e do voluntariado.

Durante a interacção com os jovens, 
o SEJE fez saber que esta camada so-
cial, que segundo as estatísticas oficiais 
constituiu a maioria entre a população 
moçambicana, deve ser a solução 
dos problemas do país, promovendo 
e participando nas acções de con-
strução do país e não de destruição.

Esta preocupação, de acordo com 
Oswaldo Petersburgo, ganha maior 
relevância quando o jovem aparece 
como promotor das destruições ter-
roristas que afectam Cabo Delgado. 
“Isso preocupa-nos bastante porque 
os jovens devem saber que Moçam-
bique é seu país e conta com eles para 
a sua construção”, esclareceu. 

Apelou ainda aos jovens a serem 
mais vigilantes e recordou que, desde 
a sua génese, Moçambique guiou-se 
com a ideia da unidade nacional. 

Com o efeito, perguntou aos jovens 
quais eram as necessidades dos jovens de 
Macomia, em termos de formação profis-
sional e kist de auto-emprego precisariam.

 Carlitos Correia, um dos partici-

pantes na reunião disse que os jovens 
locais necessitam de formação profis-
sional em todas as áreas, desde serral-
haria, carpintaria, construção civil, elec-
tridade e mecânica, sem deixar de lado, 
a formação em gestão de projectos e 
de fundos, tendo em conta que a maior 
parte dedica-se à actividade comercial. 

Carlitos Correia denunciou a Os-
waldo Petersburgo a existência de 
supostas situações de corrupção no 
acesso ao emprego, indicando que a 
maior parte da mão-de-obra usada 
nos projectos do distrito é contratada 
na cidade de Pemba e nas províncias 
de Nampula ou Niassa.

“Queremos que sejamos nós a 
ocupar estes lugares. Isso é corrupção”, 
classificou o jovem.

Relativamente a kits para o auto- 
emprego, os jovens, cujos pedidos 
de palavra não cessavam, elencaram 
como necessidades a distribuição de 
máquinas de corte e costura, moagei-
ra, de fabrico de blocos, incluindo de 
criação de frango de corte.

Já falando aos jornalistas que acom-

Perante o rasto de destruição e da 
retoma gradual da população à 
Vila de Macomia, fortemente fus-
tigada pelas acções terroristas, o 
Secretário de Estado da Juventude 
e Emprego promoveu e coordenou 
na manhã do penúltimo sábado, 
23 de Outubro, acções que visem o 
desenvolvimento social, económi-
co e o espírito de cidadania dos 
jovens locais. Acompanhado pela 
Secretária-geral da Organização da 
Juventude Moçambicana (OJM), 
Oswaldo Petersburgo, que logo à 
sua chegada à vila-sede de Maco-
mia cumprimentou as FDS e mem-
bros da força local e depois realizou 
limpeza às infra-estruturas públicas 
destruídas pelos terroristas, garan-
tiu aos jovens locais realizar acções 
de formação profissional, a gestão 
de fundos e promover emprego 
através de desenvolver parcerias 
com outras instituições públicas 
e privadas, visando garantir o en-
volvimento de empreendedores 
locais na reconstrução de Cabo 
Delgado, sobretudo do distrito de 
Macomia, alegadamente porque o 
jovem não pode ser o rosto do mal.

SEJE na limpeza do Centro de Saúde de Macomia

- E promete cursos de formação profissional e kit’s para o auto-emprego

ANSELMO SENGO                                  
Email: sengoans@yahoo.co.br

Localizado a 200 quilómetros de 
Pemba, capital provincial de Cabo Del-
gado, o distrito de Macomia apresenta 
a olho nu um rastro de destruição 
profunda, tal como aconteceu com 
Quissanga, Mocímboa da Praia, Palma, 
Nangade e Muidumbe. 

Ao longo do troço Meluco-Macomia 
foi possível a reportagem do PÚBLICO 
testemunhar várias infra-estruturas, 
sobretudo casas das populações con-
struídas por material precário, destruí-
das e incendiadas e ao mesmo tempo, 
mercê do controlo do distrito das Forças 
de Defesa e Segurança, em coordena-
ção com a Força do Estado Alerta da 
SADC, regista-se um regresso paulatino 
das comunidades. Homens, mulheres, 
jovens e crianças envolvem-se em ac-
tividades de reconstrução e edificação 
de novas habitações, na sua maioria nas 
margens da estrada nacional.  

Chegado à Vila de Macomia, Oswal-
do Petersburgo dirigiu-se à residência 
provisória do administrador distrital e 
minutos depois iniciou uma marcha 
pela entrada principal, cujo comité de 
recepção era composta por coman-
dantes das FDS, membros da força lo-
cal, constituída maioritariamente por 
combatentes da Luta de Libertação 
Nacional, bem assim por jovens locais. 
Feita a distribuição de equipamentos 
de protecção individual e de limpeza, 
iniciaram a seguir trabalhos de lim-
peza. Enquanto um grupo limpava as 
ruas e as infra-estruturas do comando-
distrital, totalmente destruído e incendia-
do, o Secretário de Estado da Juventude 
e Emprego atacava as instalações do 
Centro de Saúde de Macomia, principal-
mente da maternidade, ora em ruínas. 

No final, Oswaldo Petersburgo orien-
tou uma reunião com os jovens de Ma-
comia para primeiro solidarizar-se com 
toda a população vítima do terrorismo, 
e de seguida explicar que a Secretaria 
de Estado da Juventude e Emprego, 
na sua actuação, tem estado a definir, 

panhavam a sua visita, Petersburgo 
disse que “aqui realizamos uma ac-
tividade que constitui um dos pilares 
da SEJE que é o voluntariado. Para tal, 
mobilizamos jovens para limpar as 
infra-estruturas públicas destruídas que 
foram alvo de ataques terroristas e pelo 
ciclone Kenneth, e também encorajar 
os outros jovens, acima de tudo das 
FDS, a continuar a ocupar-se nas várias 
frentes de combate ao terrorismo e dos 
homens armados da auto-proclamada 
Junta Militar da Renamo, na região Cen-
tro do país”, contextualizou o dirigente.

Assim, “encorajamos igualmente 
os jovens a ocupar-se, através do 
movimento voluntário, nas tarefas de 
reconstrução das infra-estruturas, no 
âmbito do plano de reconstrução de 
Cabo Delgado em curso”.

“Viemos ainda aqui para dar nosso 
calor à população do distrito de Maco-
mia, particularmente aos jovens que 
gradualmente estão a retomar às suas 
zonas de origem e dizer que estamos 
juntos. Testemunhamos aqui a bar-
baridade das acções terroristas e nota-
se claramente que a intenção é atrasar 
o desenvolvimento de Moçambique, 
destruir o que com muito esforço foi con-
struído”, deplorou Oswaldo Petersburgo.

Frisou ainda que como SEJE vai 
continuar o seu contributo para o 
desenvolvimento do país. Entretanto, 
porque o Executivo está preocupado 
com a ocupação dos jovens reuniu-se 
com este grupo social para ouvir deles 
as áreas que devem ser prioridade na 
promoção da formação profissional, 
de kits de auto-emprego, entre outras.

“E nós vamos trazer muito rapida-
mente para o distrito de Macomia as 
nossas unidades móveis para pro-
mover e massificar as acções de forma-
ção profissional e de distribuição de 
kits de auto-emprego, como forma de 
recomeçar as suas vidas, desenvolvim-
ento, negócios, gerar renda, emprego 
para eles próprios e para outros jovens 
do distrito”, garantiu o governante.

Em relação à queixa apresentada 
sobre a suposta corrupção no acesso a 
emprego, Oswaldo Petersburgo con-
siderou o fenómeno de preocupante 
e prometeu agir porque em Moçam-
bique emprego não se vende, outros-
sim é gratuito. 

“Vamos continuar a dialogar com o 
sector privado, incluindo com outras 
instituições públicas nas obras, sobre-
tudo nas acções de reconstrução das 
infra-estruturas públicas destruídas 
pelos terroristas, para a prioridade na 
contratação da mão-de-obra ir para os 
jovens do distrito de Macomia”, referiu.

Por sua vez, a Secretária-geral da 
Organização da Juventude Moçambi-
cana (OJM), Anchia Talapa, descreveu 
a viagem e a acção de limpeza das 
infra-estruturas destruídas pelos ter-
roristas como momento de emoção e 
responsabilidade, acima de tudo de se 
juntar ao movimento voluntário que 
contou com o envolvimento das asso-
ciações juvenis do distrito, do governo 
distrital e das FDS para juntos apoiar 
os esforços do Governo em curso na 
reconstrução de Cabo Delgado.

“Hoje visitamos e limpamos o Cen-
tro de Saúde de Macomia e nisso que-
ro apelar a todos os jovens moçambi-
canos, sobretudo dos distritos de Cabo 
Delgado afectados pelos ataques ter-
roristas para replicar estes gestos de 
voluntariado e promover acções de 
limpeza e conforto para com as víti-
mas, incluindo o apoio às FDS e gover-
nos locais”, disse Anchia Talapa.

A SG da OJM referiu que as as-
sociações juvenis decidiram apoiar 
esta iniciativa da SEJE por mostrar-se 
pertinente na consciencialização dos 
jovens da necessidade de envolver-se 
no processo de reconstrução e con-
strução do país, e no caso vertente dos 
distritos fustigados pelos terroristas.

“Queremos com este movimento 
transmitir a mensagem de que os jo-
vens assumem a tarefa de construção 
do país como deles e também apoia 
os vários esforços do Governo, porque 
precisamos de voltar à nossa vida 
normal, assegurar que as popula-
ções voltem às suas zonas de origem 
e voltem a fazer o seu trabalho. Nós 
como jovens devemos acarinhar o 
trabalho do nosso Governo na recon-
strução de Cabo Delgado e de con-
strução de Moçambique, no geral”, 
referiu a SG da OJM.

MUDANÇA DE INSTALAÇÕES
O Jornal Público, detido pela Sociedade Novo Rumo, Lda, informa aos seus subscritores, leito-
res, parceiros e o público em geral que, a partir do dia 02 de Novembro de 2021, passa a funcio-
nar em novas instalações, localizadas na Rua Largo de Minho, No 227, Bairro Malhangalene, 
Maputo-Cidade.

Maputo, 01 de Novembro de 2021
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SUMÁRIO
Conselho de Ministros:
Decreto n.º 86/2021:
Revê as medidas para a contenção da propagação da pandemia  da COVID-19, enquanto durar a Situa-
ção de Calamidade  Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 76/2021, de 24  de Setembro.

CONSELHO DE MINISTROS
Decreto n.º 86/2021
de 25 de Outubro

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção  da propagação da pandemia da CO-
VID-19, enquanto durar  a Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto  n.º 76/2021, de 24 
de Setembro, ao abrigo do disposto  na alínea a) do número 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24  de 
Agosto, o Conselho de Ministros decreta:

ARTIGO 1

(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública  e o Alerta Vermelho, decretados no artigo 1 do 
Decreto  n.º 79/2020, de 4 de Setembro.

ARTIGO 2

(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para a contenção  da propagação da pandemia da COVID-19, 
enquanto vigorar  a Situação de Calamidade Pública.

ARTIGO 3

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

ARTIGO 4

(Medidas de Prevenção e Combate)
São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia  da COVID - 19 as seguintes:
a) uso de máscaras; 
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
d) etiqueta da tosse; e
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.

ARTIGO 5

(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária  obrigatória de 14 dias consecutivos todas as 
pessoas que tenham  tido contacto directo com casos confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) mesmo que ostentem o cartão de vacinação, apresentar  um comprovativo de teste de Reacção em 
Cadeia da  Polimerase (PCR) com resultado negativo ao SARSCoV-2, realizado no país de origem nas 
últimas 72  horas antes da partida, ficando isentos de regime  de quarentena; e
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando  o teste realizado à entrada no país seja positivo,  
segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos  ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem  critérios médicos para o internamento; 
b) isolamento institucional ou internamento  em estabelecimento de saúde apropriado para  fins tera-
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 
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área  da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 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 11 anos de idade, desde que não  apresentem sintomas, ficam isentas de apre-
sentar 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 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 Calami-
dade Pública, têm prioridade na dispensa da  actividade laboral presencial.

ARTIGO 9

(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais  de aglomeração de pessoas, nos espaços públi-
cos, nos mercados,  nos estabelecimentos industriais, comerciais, centros comerciais  e de prestação de 
serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos  e semi-colectivos de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso  de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou  outro material, com a 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 número 1 do presente artigo,  quando se trate de casos relativos a prática 
de actividade física  ou contra-indicação médica de uso de máscara devidamente  comprovada.

ARTIGO 10

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

ARTIGO 11

(Validade dos Documentos Oficiais)
1. É autorizada 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 a), c) e d), quando caduca-
dos, são considerados válidos  durante a vigência do presente Decreto.

ARTIGO 12

(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. São válidos os acordos de supressão de vistos entre o Estado  moçambicano e outros Estados, em 

regime de reciprocidade.
2. É suspensa a contagem de tempo no território nacional  relativamente aos técnicos estrangeiros não 
residentes que  prestam serviços nos projectos estruturantes do Estado, evitandose, deste modo, afixação 
de residência para efeitos fiscais.
3. É autorizada a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho  e de fronteira para fins turísticos, assim 
como, excepcionalmente,  pode ser concedido visto de entrada no território nacional por  razões de 
interesse do Estado e questões humanitárias, sem  prejuízo da observância das medidas de prevenção e 
combate  à pandemia da COVID-19.

ARTIGO 13

(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção  dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província  do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè,  na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, Giriondo e Pafúri, na Província  de Gaza;
vii. Ressano Garcia, Goba, Ponta de Ouro e Namaacha,  na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia,  na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província de Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província  de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala; 
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos,  na Província de Inhambane;
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade  de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província  de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província  da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala; 
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo;
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos  de coordenação prévia com os países 
fronteiriços, para evitar  congestionamento nas fronteiras.
3. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos  respectivos navios para a zona portuária, para opera-
ções  estritamente necessárias de carga e descarga dos seus navios,  sendo-lhes interdito sair da zona portuária.
4. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime  previsto no número anterior, devendo os 
tripulantes e passageiros  observar todas as medidas do protocolo sanitário para a prevenção  da CO-
VID-19 em vigor no País e nos termos do presente Decreto.
5. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para  contenção da propagação da pandemia da 
COVID-19.

ARTIGO 14

(Autorização de Voos)
É introduzido o regime de reciprocidade, nos voos de transporte  de passageiros para determinados países.

ARTIGO 15

(Aulas)
1. É autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de  Ensino Pré-Escolar, Primário, Secun-
dário, Técnico Profissional,  Formação de Professores, Formação Profissional e Ensino  Superior, em 
todo o território nacional. 
2. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da  capacidade de cumprir com as medidas 
de prevenção recomendadas  pelas autoridades competentes, algumas instituições de ensino ou  regiões 
do País, podem interromper as suas actividades lectivas  presenciais ou iniciá-las a posterior, com a de-
vida autorização  do órgão de tutela a nível central, nomeadamente, Ministério  ou Secretária de Estado, 
em articulação com o sector da Saúde.
3. As instituições de ensino devem observar todas as medidas  do protocolo emitido pelas autoridades 
sanitárias para a prevenção  da COVID-19 em vigor no País.

ARTIGO 16

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

1. É autorizada a abertura de museus, galerias e similares,  em observância rigorosa do protocolo emitido 
pelas autoridades  sanitárias.
2. É autorizada a abertura das piscinas públicas, não devendo  exceder a lotação de 50% da sua capacida-
de máxima em  observância rigorosa do protocolo sanitário para a prevenção da  COVID-19.
3. São encerradas as discotecas.
4. É autorizada a abertura dos teatros, cinemas, salas de jogo,  centros culturais, auditórios e similares, para a 
realização das  suas actividades incluindo espectáculos musicais, não devendo  exceder 40% da sua capaci-
dade máxima, em observância rigorosa  do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
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5. É autorizada a frequência às praias, das 05:00 horas às  17:00horas, 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. Exceptuam-se do número anterior, as seguintes praias:
a) Costa do Sol e KaTembe, na Cidade de Maputo;
b) Ponta d’Ouro e Macaneta, na Provincia de Maputo;
c) Bilene e Xai-Xai, na Província de Gaza;
d) Tofo, Barra e Guinjata, na Província de Inhambane;
e) Estoril, Macúti e Ponta Gêa, na Cidade da Beira;
f) Zalala, na Cidade de Quelimane;
g) Rio Révubuè, na Cidade de Tete;
h) Fernão Veloso e Chocas-Mar, na Província de Nampula;
i) Wimbe, Maringanha, Sagal e Inos, na Cidade de Pemba; e
j) Chuanga – Metangula, na Província de Niassa.
7. É autorizada a realização de eventos sociais privados, cujo  número de participantes não deve exceder 
50 e 100 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.
8. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer  e competições desportivas de escalões inferiores 
e séniores  amadores.
9. É autorizada a retoma dos treinos e competições das equipas  de alta competição e de formação dos 
campeonatos provinciais,  mediante o cumprimento rigoroso do protocolo sanitário para a  prevenção 
da COVID-19, incluindo testagens obrigatórias.
10. É autorizada a prática dos treinos das selecções e equipes  nacionais, com compromissos interna-
cionais, sob supervisão estrita da Comissão de Controlo e Monitoria das Medidas  de Contenção da 
Propagação da COVID-19 no Desporto.
11. É autorizada a retoma do campeonato nacional de futebol,  denominado “Moçambola”, com obser-
vância do protocolo  sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
12. É autorizada a presença de espectadores nos jogos dos  campeonatos nacionais de todas as moda-
lidades, não devendo  exceder a lotação de 25% da capacidade máxima do local, com  observância do 
protocolo sanitário emitido pelas autoridades  sanitárias.
13. 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.
14. 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.
15. É autorizada a abertura dos ginásios das Classes  Polivalentes e de Grande Dimensão, com uma lota-
ção que não  deve exceder 50% da sua capacidade máxima e os ginásios  de Classe de Média Dimensão 
com uma lotação que não deve  exceder 30% da sua capacidade máxima.
16. 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.
17. É autorizada a abertura dos casinos, devendo-se observar  o protocolo sanitário emitido pelas auto-
ridades sanitárias.
18. É autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf,  pesca desportiva, de ténis, mergulho, na-
tação, automobilismo,  motociclismo, ciclismo, atletismo, golfe, patinagem, tiro, vela  e canoagem, nas 
modalidades individuais, devendo apresentar  os respectivos planos de regularização das competições, 
face  à COVID-19.
19. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos  termos da legislação específica.
20. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das  9:00 horas às 20:00 horas, de Segunda-
-feira a Sábado, e das 9:00  horas às 18:00 horas, aos Domingos, feriados e dias de tolerância  de ponto, 
sendo que os demais estabelecimentos comerciais e de  prestação de serviços é das 8:00 horas às 18:00 
horas, mantendo-se  encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
21. A venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos  referidos no número anterior deve obedecer o 
horário do seu  funcionamento. 
22. O horário de funcionamento dos estabelecimentos de  comércio a grosso, armazenistas, talhos e 
ferragens é das 7 horas  às 17 horas, de Segunda-feira a Sábado mantendo-se encerrados  aos Domingos, 
feriados e dias de tolerância de ponto.
23. Os bottle stores, independentemente da sua localização,  passam a adoptar o horário das 9:00 horas 
às 18:00 horas, de  Segunda-feira a Sábado 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.
24. A distribuição e comercialização de produtos alcoólicos  pelos distribuidores oficiais obedece ao 
horário normal  de funcionamento, que é das 7:00 horas às 20:00horas, de Segunda  a Sábado e das 7:00 
horas às 13:00 horas aos Domingos, feriados  e dias de tolerância de ponto.
25. É autorizada a abertura dos bares, desde que tenham  áreas devidamente ventiladas, devendo funcio-
nar das 9:00 horas  às 21:00 horas, não excedendo 20% da sua capacidade máxima no  interior e 50% no 
exterior, em observância rigorosa do protocolo  sanitário para a prevenção da COVID-19.
26. 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. 
27. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima  não deve exceder o limite de 4 e 6 pessoas, 
por mesa, no interior e  exterior, respectivamente, devendo observar-se o distanciamento  mínimo de 1,5 
metros e observância rigorosa do protocolo  sanitário para prevenção da COVID-19.
28. 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.
29. As barracas de venda de produtos alimentares devem  funcionar no seu horário normal, de acordo 

com as regras  estabelecidas para esta actividade, continuando vedada a venda  de bebidas alcoólicas.
30. São canceladas todas as licenças de porta aberta e emissão  de licenças de horários especiais e sus-
pensa a atribuição de novas licenças das mesmas.
31. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores  e de venda de todo tipo de bebidas 
alcoólicas.
32. O horário de funcionamento das padarias e das pastelarias,  incluindo lojas de conveniência e estação 
de serviços, passa a ser  das 05:00 horas às 20:00 horas.

ARTIGO 17

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

ARTIGO 18

(Recolher Obrigatório)
1. É introduzido o horário do recolher obrigatório das 00:00  horas às 4:00 horas, na Cidade de Maputo, 
nas capitais provinciais,  cidades, vilas e autarquias, de todo o território nacional.
2. O recolher obrigatório não abrange:
a) os trabalhadores cuja natureza da sua actividade  profissional não permite interrupção, na prossecução  
do interesse público;
b) as deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção  de cuidados de saúde; e
c) outras actividades de natureza análoga ou por motivos  de força maior ou necessidade impreterível, 
desde que  devidamente justificados.

ARTIGO 19

(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 100 e 250 pessoas  em locais fechados e aber-
tos, respectivamente, não excedendo  a lotação de 50% da capacidade máxima do local, em observância  
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.

ARTIGO 20

(Reuniões ou Eventos do Estado)
1. É autorizada a realização de reuniões em instituições  públicas e privadas e eventos do Estado, com 
um máximo de 100  e 250 pessoas em espaços fechados e abertos, respectivamente,  não excedendo 
50% da capacidade do local, em observância  rigorosa das medidas de prevenção da COVID-19.
2. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas  e após prévia avaliação pelo Ministé-
rio 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 400 pessoas.

ARTIGO 21

(Cerimónias Fúnebres)
1. Na realização de velórios e cerimónias fúnebres, o número  máximo de participantes não deve exce-
der 50 pessoas.
2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres  de óbitos de COVID-19 não deve 
exceder 10 pessoas.
3. Independentemente da causa da morte, os participantes  de velórios e cerimónias fúnebres, devem 
observar rigorosamente  todas as medidas de prevenção e combate à pandemia 
da COVID-19.
4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios  devem adoptar medidas necessárias ao cum-
primento do disposto  no presente artigo.

ARTIGO 22

(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 res-
pectiva afixação em  locais bem visíveis da instituição, sendo que, os gestores destas  instituições são 
responsáveis pelo seu cumprimento.
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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  neces-

sárias e aplicáveis.
7. É autorizada a retoma do funcionamento normal  das instituições públicas e privadas, com a obser-
vância rigorosa  do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.

ARTIGO 23

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

ARTIGO 24

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

ARTIGO 25

(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)
1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades  financeiras, devem ser providos em observância 
das medidas  de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória  a definição da capacidade máxima e sua respec-
tiva afixação em  locais bem visíveis, sendo que, os gestores destas instituições são  responsáveis pelo 
seu cumprimento.

ARTIGO 26

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

ARTIGO 27

(Transportes Colectivos de Passageiros)
1. O Ministério que superintende a área dos transportes deve  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 Municí-
pios, deve ainda garantir a desinfeção dos terminais, sendo que a desinfeção dos passageiros 
e dos autocarros é obrigatória e é da responsabilidade destes e dos proprietários dos autocarros. 

ARTIGO 28

(Transporte Transfronteiriço)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças e sanitárias devem 
reforçar as medidas de controlo dos transportadores e motoristas que entrem no país no âmbito do co-
mércio transfronteiriço, impondo que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, 
incluindo medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
2. Para efeitos do previsto no número1 do presente artigo, considera-se aplicável o disposto nos números 
2, 5, 6, 7 e 8 do artigo 5 do presente Decreto.

ARTIGO 29

(Órgãos de Comunicação Social)
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação social públicos e pri-
vados, com a regularidade recomendável, asseguram informação pública sobre a evolução da pandemia 
no país e, devendo reservar espaço na sua grelha de programação para o efeito
2. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados devem assegurar a disseminação das medidas 

para o combate e contenção da propagação da pandemia da COVID-19 previstas no presente Decreto.

ARTIGO 30

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

ARTIGO 31

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

ARTIGO 32

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

ARTIGO 33

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

ARTIGO 34

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

ARTIGO 35

(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres avaliar sistematica-
mente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de aviso prévio e de alerta, devendo 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 económica, 
em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes termos:
a) multas, a determinar com base na legislção específica;
b) suspensão temporária da actividade ecnómica, por um período de 1 a 3 meses, emfunção da gravi-
dade da infracção; e
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrançadas multas decorrentes das transgressõesprevistas no número 
anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é instaurado o competente 
processo no Tribunal  Judicial da área de ocorrência da infracção.

ARTIGO 38

(Entrada em Vigor e Vigência)
O presente Decreto entra em vigor às 0:00 horas do dia 25  de Outubro de 2021 e vigora até o dia 20 de 
Dezembro de 2021.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 20 de Outubro 
de 2021.
Publique-se.

O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário
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vai conceder bónus ou dias grátis de 
estacionamento como forma de estim-
ular os usuários dos locais de estaciona-
mento para que adiram ao sistema que 
através das plataformas electrónicas 
existentes nas três telefónicas do país 
pode ser pago sem precisar se deslocar 
a um Guiché municipal.

João Ruas que está sempre na rua 
acompanhado por agentes e super-
visores nas ruas da baixa da cidade e 
arredores já indica, que da pastelaria 
versalhes cita no bairro do Alto Mae 
passando pela 24 de Julho, sede do 
BCI, Escola Náutica projecta-se uma 
colecta de receitas de cerca de 60%.

Num outro desenvolvimento João 
Ruas nomeou estar em carteira a 
requalificação de várias avenidas para 
dar lugar a um fluxo de tráfego para 
descongestionar as avenidas mais 
populosas comp é o caso da 24 de 

julho, Eduardo Mondlane que vivem 
um caos qs horas de ponta para se 
fazer circular, sendo de encorajar que 
o munícipe tem atitude, responsabili-
dade cívica sabendo que o pagamen-
to de impostos é para o seu benefício, 
as taxas são uma obrigação e não uma 
extorsão aos cidadãos como se vem 
ecoando por alguns de má-fé. A fonte 
critica ainda algumas irregularidades 
que não tem respeitado os peões nem 
as regras de trânsito esquecendo-se 
que a liberdade de cada um começa 
onde termina a do outro.

“O que se tem constatado sistemati-
camente é que o peão sempre é puni-
do, bem assim pessoas de idade avan-
çada, mulheres gravidas e pessoas com 
deficiência que acabam sendo aciden-
tadas sem culpa formada “ressalvou

Porque os valores colectados es-
timam-se a inovações do município 
de maputo cujo edil já garantiu uma 
evolução tecnológica e acentuada, João 
ruas ainda que sem datas a construção 
de quatro silos desenhados e que o 
projecto já foi adjudicado a FUTRAN e o 
investidor trabalha de forma acentuada 
para a materialização do mesmo.

Os locais para os silos já existem. 
Serão construídos na zona do aterro 
de Maxaquene e com esse impo-
nente projecto tenho a certeza que 
o problema de estacionamento sera 
minimizada, aliás e preciso ressalvar 
aqui que o parque automóvel da ci-
dade de Maputo cresceu demasiado 
e a cidade não é elástica para poder 
suportar esse crescimento, vai dai que 
soluções como estas são bem vindas 
porque minimizam o problema" final-
izou.  (EM)

Condutores mandam a rua João Ruas
Há vinte mil automobolistas que 
se furtam a pagar o estaciona-
mento rotativo na cidade de Ma-
puto ludibriando a edilidade que 
por via da empresa municipal de 
mobilidade e estacionamentos 
está gerir a mobilidade e estacio-
namento na cidade capital. 

Driblando empresa de estacionamento rotativo 

Só na cidade de Maputo 50000 
(cinquenta mil) carros entram e saem 
por dia tal como afiança, o presidente 
do Conselho de Administração da Em-
presa Municipal de Mobilidade e Esta-
cionamento (EMME), João Ruas, que 
com cerca de mais de 50 agentes es-
palhados pela urbe ao qual se juntam 
outros 130 das áreas administrativas e 
técnicas procuram dotar o município 
de Maputo de um orçamento susten-
tável que visa o melhoramento das 
vias de acesso, valas de drenagens, e 
regra geral a própria mobilidade. 

Segundo Ruas a EMME está constan-
temente a fazer o upgrade do sistema 
de forma a tornar mais eficiente o con-
trolo do sistema rotativo de estaciona-
mento, o que permite de certa forma 
uma adesão não muito satisfatória. 
Mas, aceitável, apesar de haver focos de 
resistência a inovação com munícipes 
que desconhecem o que está ema-
nado nos atributos da EMME.

O PCA da EMME adicionou ainda 
que nos períodos festivos que se aviz-
inham como é o caso do Natal e final 

 

. 
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Peso da destruição nas 
contas públicas

TOTAL retoma projecto de gás em 2022

Em conferência de imprensa realiza-
da na altura, o presidente da Confed-
eração das Associações Económicas 
de Moçambique, Agostinho Vuma, 
fez saber que 410 empresas fecharam 
e 56 mil empregos desapareceram 
nos distritos afectados, registando-se 
95 milhões de dólares de impacto 
(destruições, atrasos de pagamentos 
e mercadorias em trânsito sem certeza 
da entrega).

E para minimizar os custos decor-
rentes da suspensão dos contratos de 
fornecimento de bens e serviços pelas 
Pequenas e Médias Empresas, Carlos 
Agostinho do Rosário fez saber que 
o Governo está em contacto directo 
com a TOTAL com vista a encontrar 
soluções para a situação.  

“É na sequência destas demarches 
que foi criado um grupo de trabalho de 
Conteúdo Local multissectorial, com a 
participação de entidades públicas rel-
evantes”, indicou, para de seguida ob-
servar que a ideia é encontrar-se uma 
nova abordagem que permita pro-
mover o envolvimento das empresas 

de prestação de serviços a nível local e 
nacional na reconstrução de algumas 
infra-estruturas, bem como para a mé-
dio prazo providenciar outros serviços. 

Para o Primeiro-ministro, uma vez 
que todas as actividades do projecto 
da TOTAL foram suspensas não se 
prevê a arrecadação de receitas fis-

cais para o Estado para os próximos 3 
anos, mas “esperamos que o início da 
produção de gás natural do Projecto 
Coral Sul, previsto para a partir de mea-
dos de 2022, venha contribuir para 
arrecadação de receitas para o Estado 
provenientes da exploração do gás 
natural”. 

das cerca de cinco mil empresas em 
Cabo Delgado é bem maior”.

“A destruição, em termos finan-
ceiros, significou um prejuízo na or-
dem de 43 biliões de meticais”, indicou, 
para depois acrescentar que, neste 
momento, o Executivo está a provi-
denciar apoio para as firmas arrasadas 
pelos terroristas voltarem a  funcionar 
normalmente.

“No Plano Quinquenal do Governo 
(PQG 2020-2024, há um programa 
que está virado para Cabo Delgado. 
Por exemplo, temos que ajudar cerca 
de mil Pequenas e Médias Empresas 
(PME) e temos que dar uma assistência 
para a melhoria de gestão a cerca de 
560 empresas” anunciou.

O apoio que o Executivo promete 
para as Micro, Pequenas e Médias Em-
presas vai mais além, porque espera-se 
com esta intervenção dar vida à eco-
nomia nacional.

O ministro diz que são, ao todo, 2.6 
biliões de meticais que se espera en-
caixar em impostos destas empresas.

Este valor, conforme o titular da 
pasta da Economia e Finanças, a 

Destruição de importantes em-
preendimentos sociais e eco-
nomicos tem grande peso nas 
contas públicas, segundo o econ-
omista Adriano Maleiane, minis-
tro da Economia e Finanças, que 
toma como exemplo concreto a 
destruição de Cabo Delgado pe-
los terroristas, em que a sua re-
construção, para além de muito 
tempo, custará ao Estado muitos 
recursos financeiros, materiais e 
humanos.

A partir do pódio do Parlamento moçambicano, o Primeiro-ministro 
anunciou que as actividades do projecto da TOTAL poderão retomar 
no próximo ano (2022), o que poderá permitir que o mesmo seja imple-
mentado para que a produção do gás natural aconteça em 2026. Con-
tudo, Carlos Agostinho do Rosário disse que esta retoma vai depender 
da melhoria da situação de segurança em Cabo Delgado, cuja situação 
caracteriza-se por acções de desmantelamento das bases e perseguição 
dos terroristas, assim como operações de limpeza, clarificação e consoli-
dação dos locais recuperados dos terroristas. 

ser arrecadado virá das empresas 
moçambicanas a serem apoiadas 
pelo Executivo, fazendo lembrar que, 
no que respeita à exploração de gás, 
o Primeiro-Ministro já havia avançado, 
tambem em sede do parlamento 
moçambicano, que o Estado nada vai 
encaixar nos próximos três anos.

E tal como nos habituaram, as 
bancadas consumiram boa parte do 
tempo do debate em acusações. O 
tema de fundo que dominou “a troca 
de mimos” foi a base legal para que o 
Ruanda viesse ao país ajudar no com-
bate ao terrorismo.

José Manteigas, deputado da Re-
namo, diz que a bancada da Frelimo 
é cobarde por concordar com tudo 
que é dito pelo Executivo, apontando 
a contratação das dívidas ocultas que, 
segundo disse, “quando um grupo 
de pessoas contraiu, bateram palmas, 
quando empresários e médicos são 
raptados, batem palmas, quando o 
Governo aumenta 100 meticais no sa-
lário mínimo, batem palmas, quando 
o Governo aumenta o preço dos com-
bustíveis, batem palmas”.

António Boene, por sua vez, diz que 
não há nenhuma lei que obriga o Pres-
idente da República a pedir autoriza-
ção ao Parlamento para admitir vinda 
de tropas estrangeiras no combate ao 
terrorismo.

Mas, a resposta mesmo veio do 
Primeiro-Ministro, que repisou que a 
vinda de forças estrangeiras surge no 
âmbito da cooperação bilateral e mul-
tilateral.

Neste momento, o ministro 
moçambicano da Economia e Finan-
ças calcula em 4.925 o número de em-
presas que na sequência das incursões 
dos terroristas, ficaram completa-
mente destruidas em Cabo Delgado, 
levando o Estado a perder o encaixe 
de 1.5 bilião de meticais em impostos. 

Adriano Maleiane que falava, há 
dias, a partir do parlamento moçam-
bicano, fez saber que, apesar destas 
perdas, há apoio para a recuperação 
das firmas, o que consequentemente 
irá permitir a fluidez normal da econo-
mia e melhoria de qualidade de vida 
da população daquela província.

“A vaga de terrorismo em Cabo Del-
gado, alem de ter causado destruçoes 
e obitos, foi responsavel pela não ar-
recadação de 1.5 bilião de meticais, 
dinheiro que viria da arrecadação de 
impostos aos diversos operadores 
económicos daquele ponto do país”, 
revelou.

Fora os impostos, o governante diz 
que “o custo financeiro da destruição Adriano Maleiane, ministro da Economia e Finanças

Em relação ao projecto de explora-
ção de gás natural da TOTAL, na Bacia 
do Rovuma, cujo investimento global 
é superior a 20 biliões de dólares 
norte-americanos, Carlos Agostinho 
do Rosário explicou aos parlamen-
tares que a suspensão de todas as 
actividades por causa da insegurança 
protagonizada por ataques terroristas, 
resultará no deferimento e atraso na 
arrecadação de receitas para o Estado, 
bem como num impacto negativo di-
recto para as Pequenas e Médias Em-
presas que estavam directa ou indi-
rectamente ligadas ao projecto. 

Na sequência, a petrolífera francesa To-
tal cancelou contratos com empreiteiros 
e fornecedores locais do projecto de gás 
natural por tempo indeterminado. 

O caso de Cabo Delgado

- Garantias foram dadas pelo Primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que anuncia a criação de um grupo de Conteúdo Local multissectorial para assegurar o envolvimento das empresas de 
prestação de serviços a nível local e nacional
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CTA advoga aberturas das praias

Nacala Logistics introduz bilhetes electrónicos 

A CTA, Confederação das Asso-
ciações Económicas de Moçam-
bique, através do Pelouro do Tur-
ismo advoga a abertura de praias 
por representar um grande obs-
táculo à retoma do sector. Para o 
efeito, o Pelouro do Turismo, an-
unciou sexta-feira em conferência 
de imprensa, que pretende lançar 
um formulário de inscrição para a 
vacinação para todos os colabora-
dores do sector. 

A Nacala Logistics testou com 
sucesso a introdução de bilhetes 
electrónicos para o serviço de 
transporte de passageiros, em 
todos os troços operados pela 
empresa. A medida enquadra-se 
no projecto de modernização do 
sistema de gestão de passageiros 
e vai garantir maior flexibilidade 
e eficiência operacional nas rotas 
Nampula-Cuamba, Cuamba- Lich-
inga e Cuamba-Entre Lagos.

marcou audiências com a Ministra do 
Mar, Águas Interiores e Pescas para 
perceber melhor o âmbito de gestão 
de praias pelo sector privado e sobre 
a revisão do Decreto relativo a pesca 
desportiva (Revisão das taxas sobre a 
Pesca Recreativa e Desportiva, Decreto 
n° 51/99 de 31 de Agosto).

Paradoxalmente, “este Decreto mes-
mo solicitado ao ministério não conse-
guimos ter para percebe-lo. A direcção 
do Pelouro de Turismo da CTA e o seu 
Presidente têm procurado dar passos 
firmes no caminho para a retoma do 

soluções e propostas concretas que 
o sector Privado está preparado para 
implementar de imediato.

“Desejamos e estamos totalmente 
engajados na retoma do sector do Tur-
ismo, mas é importante deixar claro 
que a Saúde Pública está e sempre 
estará em primeiro lugar. Por isso, a di-
recção do Pelouro de Turismo da CTA 
e o seu presidente estão totalmente 
solidários com a decisão do Presidente 
da República no que às decisões para a 
redução do contágio e controlo desta 
pandemia dizem respeito”, frisou Mu-

Sector do Turismo em Moçambique”, 
deplorou.

Para a CTA, a retoma do sector do 
turismo, pois representa uma grande 
preocupação, só irá acontecer com 
um trabalho concertado e do diálogo 
com o governo. 

Nesse contexto, o pelouro do tur-
ismo na CTA diz que tem se reunido, 
não somente com o ministério do Mar, 
Águas Interiores e Pescas, como tam-
bém de outras instituições para apre-
sentar os problemas e dificuldades da 
actualidade do sector, mas também 

hammad Abdulah.
A CTA referiu ainda que, se é ver-

dade que o fecho das praias, represen-
ta um grande obstáculo à retoma do 
Turismo, também é um sinal claro da 
importância do trabalho que temos 
feito em conjunto com o Governo na 
formulação de um conjunto de regras 
para que o uso das praias seja possível 
o quanto antes, sem que a saúde das 
pessoas seja posta em causa.

Ainda assim, Muhammad Abdulah 
observou que a CTA tem igualmente 
claros sinais positivos para o Turismo 
com o alargamento da lotação em 
eventos e conferências, piscinas públi-
cas, teatros e cinemas, ginásios, recin-
tos desportivos e restaurantes para 
além do aumento dos horários alarga-
dos para centros comerciais.

Refira-se que por decreto do Con-
selho de Ministros, o governo encer-
rou as praias da Costa do Sol e Katem-
be na cidade de Maputo, Ponta do 
Ouro e Macaneta na província de Ma-
puto; Bilene e Xai-Xai na província de 
Gaza; Tofo, Barra e Guinjata, na Provín-
cia de Inhambane; Estoril, Macuti e 
Ponta Gea na Cidade da Beira; Zalala 
na cidade de Quelimane; Praia do Rio 
Revubue na província de Tete; Fernão 
Veloso e Chocas –Mar na província 
de Nampula;  Wimbe, Maringanha, 
Sagal e Inos na cidade de Pemba e 
Chuanga em Metagula na província 
de Niassa.

Pelouro de turismo da CTA

ANSELMO SENGO                                  
Email: sengoans@yahoo.co.br

Este formulário, de acordo com o 
presidente do Pelouro do Turismo na 
CTA, Muhammad Abdulah que na 
conferência de imprensa esteve acom-
panhado pelos representantes do Sin-
dicato dos Trabalhadores de Hotelaria 
e Turismo e Similares e do seu braço 
– FEMOTUR, vai servir tanto para mar-
cação da vacinação para quem ainda 
não vacinou, como também para os 
que já vacinaram.

“Deste modo, teremos um horizon-
te de quantos colaboradores do sector 
estão vacinados”, explicou o presi-
dente do Pelouro, tendo acrescentado 
que pretende ainda divulgar algumas 
acções que vem desempenhado e 
que estão programadas para advogar 
para a abertura das praias.

Por exemplo, Muhammad Abdulah 
fez saber que o pelouro que dirige já 

Trata-se de um processo que arran-
cou em Julho e que se estendeu até ao 
mês de Agosto, permitindo a compra 
antecipada de bilhetes nas várias esta-
ções da empresa.

Neste momento, a aquisição dos 
novos bilhetes é feita por pagamento 
em numerário (dinheiro), sendo que a 
empresa está já a trabalhar para intro-
duzir novos meios de pagamento.  

“Este processo veio para ficar e es-
tamos a trabalhar para introduzir mais 
inovações de modo a que, em breve, 
os passageiros possam também 
efectuar os pagamentos via M-Pesa e 

através de outras soluções electrónicas 
disponíveis no mercado”, afirma Fran-
cisco Ricarte, Gerente de Operação 
Ferroviária da Nacala Logistics.

Entre as inúmeras vantagens que 
esta inovação traz para o comboio de 
passageiros, destaca-se a rapidez na 

compra dos bilhetes e um maior con-
trolo do processo de vendas. 

Por outro lado, este equipamento 
fornece também dados sistematiza-
dos sobre a movimentação de pas-
sageiros no Corredor de Nacala, o que 
contribuirá para a melhoria do serviço 

ferroviário de transporte de passageiros. 
Refira-se que a Nacala Logistics é 

responsável pela gestão e operação 
do sistema ferro-portuário de mais de 
1600km, fazendo a logística de carvão, 
carga geral e transporte de passageiros. 

Nacala Logistics é a marca que rep-

resenta as empresas do Corredor de 
Nacala, nomeadamente Corredor do 
Desenvolvimento do Norte - CDN, 
Corredor Logístico Integrado de Naca-
la - CLN, Central EAST African Railways 
– CEAR, CLA - Companhia Logística de 
África e Vale Logistics Limited - VLL.

Nos comboios de passageiros
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Com a disponibilização segunda-feira de 100 milhões de dólares norte-americanos para financiar acções de 
impacto imediato nos distritos a norte de Cabo Delgado afectados pelos ataques terroristas, o Banco Mundial 
acaba de acelerar a implementação do Plano de Reconstrução de Cabo Delgado, cujas acções de reconstrução 
de emergência estão em curso, e contam com recursos próprios das empresas públicas e privadas.

Carlos Agostinho do Rosário, Pri-
meiro-Ministro da República de 
Moçambique, participa desde on-
tem, domingo, em representação 
do Presidente da República, Filipe 
Nyusi, em Glasgow, Reino Unido, 
na conferência sobre mudanças 
climáticas. 

Banco Mundial acelera plano 
de recuperação

PM na conferência sobre mudanças climáticas

De Cabo Delgado

As acções de curto prazo abrangem 
um período de implementação de 
um ano e, de entre elas, incluem-se 
as acções de impacto imediato para a 
normalização da vida da população. 

Em relação as acções de impacto 

imediato, o Governo pretende, em 
primeiro lugar, garantir assistência 
alimentar de emergência as pessoas 
que se encontram nas zonas afectadas 
e aquelas que acabam de regressar às 
suas zonas de origem. 

A título ilustrativo, o Primeiro-ministro 
infirmou aos parlamentares que o Ex-
ecutivo está a providenciar assistência 
em bens alimentares e não alimenta-
res para as populações dos distritos de 
Quissanga, Nangade, Macomia, Mui-

dumbe, Palma e Mocimboa da Praia. 
Em paralelo a esta acção de as-

sistência alimentar, constitui igual-
mente prioridade imediata do Gov-
erno assegurar apoio psicossocial da 
população traumatizada pelos actos 
hediondos dos terroristas, uma acção 
que contamos com envolvimento das 
confissões religiosas, sociedade civil e 
ONG’s nacionais e internacionais. 

Ainda no topo das prioridades ime-
diatas consta a reposição dos serviços 
da Administração Pública, abastec-
imento de água, energia, saúde, tele-
comunicações e serviços financeiros, 
bem como das vias de acesso. 

Quanto as acções de impacto ime-
diato, já estão a ser implementadas 
no terreno, trabalhos de restabeleci-
mento do fornecimento de energia 
eléctrica nos distritos de Mueda, Ma-
comia, Mocimboa da Praia, Quissanga, 
Nangade e Palma; reabilitação das 
Redes de Média e Baixa Tensão para 
assegurar a distribuição de energia 
aos bairros das Vilas sede dos distritos 
Macomia, Mocimboa da Praia, Mui-
dumbe, Quissanga, Nangade e Palma; 
bem assim, de restabelecimento da 
rede de telefonia móvel em Mocím-
boa da Praia e Palma. 

Estão ainda em curso trabalhos de 
reabertura de um banco comercial 
em Mueda; eeabilitação da estrada 19 
de Outubro-Quissanga Sede e a con-
strução do Aqueduto sobre o rio Mes-
salo na estrada Macomia - Awasse; de 
restabelecimento do abastecimento 
de água a Vila de Mocimboa da Praia; 
de reabilitação do sistema de abastec-
imento de água da vila de Muidumbe, 
já na sua fase final de conclusão e de re-
toma gradual do pagamento do sub-
sídio social básico no âmbito da pro-
tecção social nos Distritos de Nangade, 
Mueda, Quissanga, Ibo e Macomia. 

Parte dos perceiros de cooperação internacional

PM, Carlos Agostinho do Rosário

O orçamento total deste plano é de 
cerca de 300 milhões de dólares norte-
americanos, sendo que aproximada-
mente 200 milhões de dólares são 
destinados para a implementação de 
acções de curto prazo. Parte do valor 
necessário para a implementação 
das acções de impacto imediato e de 
curto prazo, já estão assegurados por 
via de redistribuição do orçamento 
de Estado 2021 a nível sectorial, recur-
sos próprios das empresas públicas e 
privadas. 

A par disso, segundo o Primeiro-
ministro, os parceiros de cooperação 
já manifestaram a sua solidariedade, 
disponibilidade e interesse em apoiar 
o país na implementação das acções 
previstas no Plano. 

No que concerne a retoma da activi-
dade económica, Carlos Agostinho do 
Rosário, apontou que para além da as-
sistência em kits de insumos agrícolas 
e pesqueiros, o plano de emergência 
para os distritos do norte de Cabo 
Delgado prevê ainda apoio às micro 
e pequenas empresas através de kits 
de auto-emprego, reabilitação de 
cantinas rurais, mercados, barracas e 
moageiras, de entre outros. 

Paralelamente a estas acções, in-
formou que o Governo está a estudar 
medidas adicionais que podem ser 
de âmbito fiscal e não fiscal, incluindo 
possíveis linhas de financiamento 
para minimizar os custos da retoma 
da actividade económica nos distritos 
afectados. 

Em relação ao valor de 100 milhões 
de dólares, anunciado segunda-feira 
pelos parceiros de cooperação numa 
reunião com o Primeiro-ministro, Car-
los Agostinho do Rosário fez saber que 
vem adicionar-se aos 100 milhões de 
dólares já disponibilizados por esta in-
stituição financeira internacional para 
apoiar as acções de assistência hu-
manitária aos deslocados que se en-
contram, maioritariamente, na cidade 
de Pemba e outros distritos da zona sul 
da província de Cabo Delgado. 

Frisou ainda que as intervenções 
previstas no Plano de Reconstrução de 
Cabo Delgado vêm reforçar e comple-
mentar as acções em curso nesta provín-
cia no âmbito da implementação do Pla-
no Económico e Social (PES), assim como 
dos programas da ADIN que visam pro-
mover o desenvolvimento acelerado 
das províncias do norte do país. 

Portanto, destacou, o governante, o 
Plano de Reconstrução de emergên-
cia dos distritos afectados pelas acções 
terroristas em Cabo Delgado não sub-
stitui as outras iniciativas e planos de 
desenvolvimento existentes no país e 
na província de Cabo Delgado. 

O Plano de Reconstrução de Cabo 
Delgado, que já está em implementa-
ção, é um instrumento de emergência 
e visa fundamentalmente garantir as 
condições essenciais para a normaliza-
ção da vida nas zonas afectadas pelo 
terrorismo e assegurar o regresso se-
guro e condigno da população. 

Para o efeito, o Plano de Recon-
strução de Cabo Delgado preconiza 
acções de impacto imediato, de curto 
e médio prazo. 

A conferência de Glasgow tem 
como objectivo primordial adoptar 
decisões e recomendações que impul-
sionem a implementação da UNFCCC, 
do Protocolo de Kyoto e do Acordo de 
Paris. 

Os trabalhos iniciam com uma ci-
meira para a qual foram convidados 
Chefes de Estado e de Governo com 
vista a manifestarem o compromisso 
político de agilizar as negociações, 
com destaque para a finalização das 
negociações visando operacionalizar 
o Acordo de Paris. 

Neste evento mundial serão real-
izadas as seguintes sessões: vigésima 
sexta conferência das partes (COP 26) 
da Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(UNFCCC); décima sexta Reunião das 
partes do Protocolo de Kyoto (CMP 
16) e terceira reunião das partes do 

Acordo de Paris (CMA 3). 
Na sua deslocação a Glasgow, o 

Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do 
Rosário, faz-se acompanhar pelo Vice 
Ministro dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Manuel José Gonçalves, 
pelo Vice-Ministro da Terra e Ambi-
ente, Fernando Bemane De Sousa, e 
de quadros representando instituições 
do Governo, sector privado e socie-
dade civil.

VACINAS PARA ÁFRICA

Enquanto isso, o Primeiro-Ministro 
britânico, Boris Johnson, anunciou 
recentemente que o seu país vai doar 
20 milhões de imunizantes da Astra-
Zeneca contra a Covid-19 aos países 
em desenvolvimento como parte dos 
esforços para partilhar vacinas com os 
países que têm mais falta.

O ministro britânico referiu ainda 
que 10 milhões de doses foram en-
viadas para o programa de partilha de 
vacinas COVAX, apoiado pelas Nações 

Unidas, e mais 10 milhões vão seguir 
nas próximas semanas.

As 10 milhões de doses que já foram 
entregues fazem parte do objectivo 
de partilhar 100 milhões de doses com 
as nações mais necessitadas até mea-
dos de 2022.

Ainda na sua intervenção, Boris 
Johnson exortou a agremiação das 
potências económicas a fazer pressão 
para que a população mundial esteja 
vacinada até ao final de 2022, dizendo 
que “a primeira prioridade como G-20 
deve ser avançar com a distribuição 
rápida, equitativa e global de vacinas”.

De acordo com o Notícias ao Minu-
to, o antigo Primeiro-ministro britânico 
Gordon Brown, um enviado da Orga-
nização Mundial de Saúde, exortou as 
nações do G-20 a acelerarem o envio e 
a transportarem por via aérea as doses 
não utilizadas para o mundo em de-
senvolvimento.

Boris Johnson fez o anúncio ao 
chegar a Roma para uma cimeira do 
Grupo dos 20 líderes, que começa hoje.
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engenheiro agrónomo, realçando a 
necessidade de se fazer um trabalho 
multissectorial com vista a inverter o 
cenário.

"Tem que haver uma integração 
das instituições, estamos a falar da 
indústria e comércio, estamos a falar 
das estradas, estamos a falar de recur-
sos minerais, para sentarem e criar um 
fórum de discussão que é para a har-
monização das actividades, porque o 
que tem acontecido é que cada um 
chega e não pergunta a ninguém, es-
tando a cavar", elencou.

Os distritos de Manica, Báruè, Mos-
surize e Sussundenga, por serem 
detentores de recursos materiais, são 
vulneráveis à actividade do garimpo 
ilegal, o que tem culminado com a de-
gradação de extensas áreas agrícolas.  

Em resultado desta prática, a água 
dos rios fica poluída, tornando-se im-
própria para a irrigação de campos 
agrícolas. 

Na campanha agrícola 2021/22 que 
será lançada oficialmente dentro de 
dias, a província de Manica tem plani-
ficada a produção de mais de quatro 
milhões de toneladas de produtos 
diversos, cifra cujo alcance poderá ser 
comprometido caso prevaleçam práti-
cas que imperam o desenvolvimento 
agrícola. 

Refira-se que Edson Macuácua, 
Secretário de Estado na província 
de Manica, disse que o evento deve 
contribuir para a exploração racional 
dos recursos naturais que a província 
dispõe de forma sustentável para que 
se salvaguarde o seu benefício para as 
gerações vindouras. 

"Queremos que os diferentes acto-
res 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 ne-
cessidades imediatas de exploração 
de recursos sem tomarmos em con-
sideração a necessidade de satisfazer 
as gerações futuras", frisou. 

Para Edson Macuácua, a boa par-
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 pro-
cesso atinente à atribuição de licenças 
para a exploração de diversos recursos 
naturais é de vital importância para o 
alcance das visões e metas que pre-
tendemos. 

Nesse contexto, o dirigente exortou 
as empresas envolvidas na exploração 
de recursos naturais a respeitarem e 
cumprir com as obrigações de nature-
za ambiental, que são impostas por 
lei, e cumprir com as suas responsabi-
lidades sociais para com as comuni-
dades, abstendo-se assim em guiar-se 
de visões filantrópicas e abstractas.

Mineração artesanal condiciona agricultura
No quadro da 1ª Conferência Pro-
vincial Sobre Gestão Sustentável 
dos Recursos Naturais e Minera-
ção Artesanal, realizada recente-
mente no distrito de Gondola, 
os participantes revelaram que 
a prática da actividade mineira, 
particularmente artesanal, no 
distrito fronteiriço de Manica, na 
província do mesmo nome, con-
tinua a ser um dos entraves para 
o crescimento da produção agrí-
cola devido à degradação dos so-
los e poluição das águas.

Em Manica

BENEDITO COBRUSSUA                                 
Email: cobrissua@gmail.com

O sector da agricultura e pescas em 
Manica entende que, apesar da legis-
lação em vigor, que obriga a realização 
de estudos de impacto ambiental para 
o início da actividade mineira, a reali-
dade mostra o contrário, e evidencia a 
existência cada vez mais de danos nas 
áreas de produção agrícola.

Esta informação foi partilhada com 
a nossa reportagem pelo chefe do 
Departamento da Agricultura, na Di-
recção Provincial de Agricultura e Pes-
cas de Manica, Zacarias Muzaja, que 
acrescentou que o plano de maneio 
de uso e aproveitamento de terra ao 
nível dos distritos poderá solucionar 
este conflito.

"A lei está clara que quando quer 
fazer uma mineração é antecedida 
por um estudo de impacto ambi-
ental, por um estudo de viabilidade. 
Para dizer que a mineração por na-
tureza já concorre muito com aquilo 
que são os impactos ambientais, para 
além de diminuição das áreas", expli-
ca Muzaja, vincando que "agora aos 
responsáveis das áreas, o que deve 
se fazer aqui é a concordância em 
termos de integração dos aspectos. 
O que é que vai fazer olhando para 
aquilo que é a degradação das bacias 
hidrográficas ao nível da província de 
Manica, para não me referir apenas 
do distrito de Manica, temos que 
definir uma matriz de responsabiliza-
ção em relação às instituições. Eu en-
quanto acrónimo exijo a minha parte, 
que é uma área para produzir, mas 
enquanto a mineração precisa de re-
ceitas, mas também deve haver aqui 
uma definição estratégica naquilo 
que é o plano de uso de terra ao nível 
dos distritos", disse.

Zacarias Muzaja, que fez estes pro-
nunciamentos há dias no distrito de 
Manica, aquando da realização da pri-
meira conferência distrital local, falou 
do risco que aquela unidade territorial 
enfrenta, o que poderá ditar a extinção 
de áreas para a prática da actividade 
agrícola.

"Sob o risco de a gente estar a 
fazer um crescimento acelerado, en-
quanto o outro está em decréscimo, 
isto é, o que não pode ser", enfatiza o 
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Fornecedores de água fecham torneiras

Mulheres rurais beneficiam de apoio  

Em clara demonstração de indig-
nação face aos desentendimen-
tos com Fundo de Investimento e 
Património do Abastecimento de 
Água (FIPAG), os Fornecedores 
Privados de Água (FPAs) na área 
metropolitana de Maputo, an-
unciam que irão observar uma 
greve, até 06 de Novembro cor-
rente, o que poderá afectar os 
consumidores que virão as suas 
torneiras fechadas.  

Mulheres e raparigas das zonais 
rurais, baseadas nas províncias 
de Maputo e Gaza, serão abrangi-
das pelo programa de Assistência 
Económica e Financeira, (PAEF), 
no âmbito de  empoderamento 
das mulheres rurais de Moçam-
bique, projecto que foi lançado 
recentemente, na cidade de Ma-
puto, e que tem como objectivo 
facilitar  o acesso dos meus para o 
desenvolvimento de actividades 
empresariais pelas mulheres.

sexuais reprodutivos, a saúde sexual 
é também fundamental. Esses temas 
estão perfeitamente alinhados com 
a política de assistência internacional 
feminista de Canadá .

Para Caroline Delany, Alta 
Comissária do Canadá, a integração 
de estratégias multidisciplinares é fun-
damental para articular os vínculos, as-
sim como o trabalho com as pessoas e 
suas associações. 

“Insistiremos na adopção de 
boas práticas agrícolas, adaptada as 
condições de cada área de forma au-

(SOCODEVI) Já melhorou as condições 
de vida de mais de 1.2milhões de pes-
soas em 17 Países e pretende continu-
ar em Moçambique”.

“Agora estamos a implementar 
o projecto de empoderamento 
económico das mulheres Rurais 
(PAEF), e será implementado na zona 
sul do país, concretamente em Mar-
racuene e Manhiça e na Província de 
Gaza nos Distritos de Chokwe, Guijá 
e Mandjacaze e o projecto em alusão 
terá a duração de seis anos e vai ben-
eficiar directamente três mil famílias 
e em maioria as mulheres e tem 
como objectivo o empoderamento 
económico das mulheres Rurais soci-
ais das associações da União Nacional 
dos Camponeses nas Províncias já 
mencionadas” referiu.

Este objectivo será alcançado 
através da combinação de diversas 
intervenções, e isso passa pela capaci-
tação e o investimento em produção 
agrícola, o trabalho com as famílias 
em outros níveis sobre a igualdade de 
género, a gestão de empresas famili-
ares e também o desenvolvimento de 
Cooperativas modernas, as cadeias de 
valores agrícolas começando do feijão 
vulgar, batata doce e hortícolas.

A SOCODEVI, em Moçambique irá 
igualmente desenvolver actividades 
no âmbito da promoção dos direitos 

mentar a produtividade das parcelas”, 
disse.

“ enfatizaremos os programas de 
capacitação valorizando contribuição 
das mulheres para o desempenho e 
a aprimorar os seus conhecimentos e 
habilidades. Quanto ao desenvolvim-
ento organizacional isso foi a essência 
e a base de toda a nossa estratégica 
como (SOCODEVI) que dá sincronis-
mo, coerência a nosso acção para 
ajudar o sector produtivo associativo 
de Moçambique a se profissionalizar.” 
Frisou Caroline.

Segundo Sansão Buque represent-
ante do Ministério do Género, Criança 
e Acção Social, apontou que, o lança-
mento do (PAEF) decorreu a dias das 
comemorações do dia Internacional 
da mulher Rural, que se celebra a 15 de 
Outubro do ano corrente.

O MGCAS. tem estado a desen-
volver estratégias, politicas, programas 
de empoderamento económico de 
mulheres através de um quadro de 
politicas bastante progressista. Com 
estes instrumentos nos esperamos 
que  a implementação do programa 
de assistência económico financeira 
pelo empoderamento da mulher, 
venha dar um grande contributo na 
promoção da Mulher Rural nas Provín-
cias de Gaza e de Maputo. 

“esperamos que a implementação 

do programa de empoderamento 
económico das  mulheres Rurais seja 
uma referência principalmente por 
congregar ensinamentos no contexto 
de mudanças climáticas, especial-
mente por Moçambique ser consid-
erado pelas Nações Unidas como um 
país vulnerável as alterações climáticas 
na actualidade.

Esta iniciativa ira contribuir, também 
para o reforço do Programa Quinque-
nal do Governo (PQG 2020-2024), que 
por sinal uma das suas acções estraté-
gicas por sinal a primeira, é a questão 
da produção agrícola, dai que este pro-
grama, vai justamente contribuir para 
o reforço do Programa Quinquenal 
do Governo e estamos convictos que 
este programa da (SOCODEVI), será 
um polo de atracção de mais investi-
mentos quer por parte dos parceiros 
de cooperação  bilateral , quer por 
parte dos parceiros de Cooperação 
multilateral e também o envolvimen-
to da própria sociedade Civil que  quer 
investir em iniciativas  para mulheres 
e raparigas rurais. Apelamos para 
que haja uma actuação Coordenada 
multidisciplinar e as beneficiárias se 
esforcem  em fazer o melhor uso dos 
ensinamentos que forem adquirindo 
neste programa pelo facto do mesmo 
perspectivar formações através de Es-
colas de Campo.

FIPAG que constitui o pomo da discórdia 
com os FPAs que no seu caderno rei-
vindicativo acusam o governo de não 
respeitar o decreto 51/2015 que regula o 
fornecimento de água aos FPAs. 

O decreto em alusão no seu artigo 
16 na alínea B atesta que os fornece-

dores privados têm o direito de ser 
compensado por motivo de interesse 
público que determine a revogação 
da licença ou seja os FPAs alegam que 
o FIPAG deve os indemnizar. 

Na verdade, os fornecedores priva-
dos de água sentem-se lesados e usa-

dos pelo estado que actualmente age 
como padrasto. Aliás, os FPAs chegaram 
a recorrer ao gabinete do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, que remeteu ao 
actual ministro das Obras Públicas, Hab-
itação e Recursos Hídricos (MORPH) de 
quem se espera a solução.

Enquanto a solução não chega, estes 
juram de pés juntos que não vão recuar, 
ou seja, um dos fornecedores de água 
que preferiu anonimato disse à nossa re-
portagem que já procedeu com os avisos 
de suspensão de modo que os seus clien-
tes não se surpreendam com a medida. 

Ernesto Nguenha é fornecedor de 
água desde a década 90. Nguenha é 
do entendimento que a instalação da 
rede pública afigura-se concorrencial, 
recomendando ao FIPAG no sentido 
de deixar tudo para os privados. 

 “O FIPAG está nos arrancar clientes. 
Os fornecedores privados não estão 
contra a rede pública. Mas, é preciso 
que se cumpra o que vem no decreto" 
realçou a fonte acrescentando que 
com a rede pública muitos FPAs estão 
com um futuro incerto e os investi-
mentos feitos poderão ir abaixo. 

Se por um lado os fornecedores 
privados têm estado a perder elevadas 
somas de dinheiro em virtude da rede 
pública, por outro estes sentem-se in-
capaz de concorrer com o FIPAG.

Fechar as torneiras, segundo os op-
eradores privados, é uma decisão ir-
reversível, se não houver uma solução 
entre as partes. 

Enquanto não houver consensos 

ELTON DA GRAÇA                                  
Email: eltondagraca16@gmail.com

A autoridade reguladora, na voz da 
Presidente do Conselho de Adminis-
tração (PCA) da Autoridade Regula-
dora de Água, Suzana Loforte, já está 
a tentar negociar com os fornecedores 
privados de água no sentido de haver 
uma ponderação, dado que fechar 
a água ao povo poderá trazer con-
sequências que recordam o ano de 
2013 em que no consulado do antigo 
Presidente, Armando Guebuza, trouxe 
consequências incalculáveis. 

Vai ser dura a vida dos habitantes 
mercê da decisão de suspensão de água 
em virtude da instalação da rede pública 

ATÁLIA CAVELE                                       
Email: caveleataliasilva@gmail.com

O Gestor de Projectos da Sociedade 
de Cooperação pelo Desenvolvim-
ento Internacional (SOCODEVI) em 
Moçambique, Arthur Perin, que falava 
no lançamento do aludido programa, 
disse que, as produtoras e as respec-
tivas cooperativas, enfrentam desafios 
semelhantes aos de qualquer outra 
empresa, entretanto, precisam de 
recursos profissionais, planeamento 
estratégico, um sindicato que os repre-
sente, direccionamento dos seus capi-
tais de renda, acesso ao financiamento,  
e alianças estratégicas. A integração de 
estratégias multidisciplinares é funda-
mental para articular os vínculos, as-
sim como o trabalho com as pessoas e 
suas associações.

“A nossa missão, é melhorar as 
condições de vida das comunidades 
ajudar a criar e a fortalecer as empresas 
cooperativas e associativas susten-
táveis e inclusivas” referenciou que  a 

Ernesto Ngoenha
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Mais apoio chega aos deslocados
A Montepuez Ruby Mining (MRM) acaba de disponibilizar um conjunto de apoios aos deslocados de guerra 
protagonizada por terroristas, na província de Cabo Delgado. Ao todo, a mineradora ofereceu 1.000 chapas de 
zinco a famílias deslocadas na aldeia de Nanjua, posto administrativo de Mesa, distrito de Ancuabe. Igualmente, 
procedeu à entrega de 2.000 cobertores e 5.000 redes mosquiteiras ao governo distrital de Montepuez, cuja dis-
tribuição à população deslocada estará a cargo das autoridades governamentais locais, conforme a lista previa-
mente elaborada. 

Intervindo num dos locais da en-
trega dos apoios, o coordenador da 
Unidade de Gestão de Projectos de 
Infra-estruturas para a Região Norte, 
Jaime Victor, agradeceu a iniciativa da 
MRM. “Esta contribuição representa 
um grande alívio para nós. Neste pro-
jecto, vamos reassentar 960 famílias, o 
equivalente a cerca de 5 mil pessoas, 
e um dos grandes constrangimentos, 
neste momento, são as chapas e bar-
rotes para a cobertura das casas, daí 
que a oferta da MRM responde satisfa-
toriamente ao nosso apelo”. 

Por sua vez, o Secretário Permanente 
do distrito de Montepuez, Eduardo Ber-
nardo, referiu-se à importância desta 
iniciativa e impacto que este apoio rep-
resenta na vida dos beneficiários, numa 
altura em que o distrito enfrenta um 
surto de malária, desde o segundo tri-
mestre deste ano, tornando-o o mais af-
ectado da província de Cabo Delgado.

Prahalad Singh, director-geral da Mon-
tepuez Ruby Mining, disse que “tudo o 
que fazemos nas nossas operações deve 
reflectir-se na melhoria da qualidade de 
vida das pessoas nas comunidades onde 

operamos e não só. Esperamos que estas 
doações impactem positivamente na 
vida de muitas pessoas". 

Refira-se que a Montepuez Ruby 
Mining Limitada (MRM) é uma em-
presa moçambicana que opera no 
depósito de rubis de Montepuez, lo-
calizado no nordeste de Moçambique, 
província de Cabo Delgado, cobrindo 
aproximadamente 33.600,00 hectares. 
Acredita-se que seja o depósito de rubis 
mais recente descoberto no mundo.

A MRM é detida em 75% pela Gem-
fields e em 25% pela Mwiriti Limitada, 
uma empresa moçambicana. A MRM 
pretende imitar os valores da Gemfields 
e operar de uma maneira que con-
tribua positivamente para a economia 
nacional, enquanto assume um papel 
de liderança na modernização do sec-
tor de pedras preciosas coloridas e na 
construção de meios de subsistência 
sustentáveis para as comunidades ao 
redor da mina. A MRM entende que 
as pedras preciosas coloridas devem 
ser extraídas e comercializadas defen-
dendo três valores-chave: legitimidade, 
transparência e integridade. 

Pela mão da Montepuez Ruby Mining
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

CULTURA

“O Parto dos Rios” na 
pena de Baltazar 

Matilde Chabana lança “O Perfume do Pecado”

O advogado e docente universitário Pedro Baltazar estreou-se nas lides 
literárias, lançando o seu primeiro livro de poesias, intitulado “O Parto 
dos Rios”, que aborda o amor, a política e crítica social.

Trata-se da primeira proposta literária da poetisa moçambicana Matilde Chabana, numa colectânea de po-
emas eróticos, considerada ousada e sofisticada. O lançamento do livro está para breve e sai sob a chancela da 
Editora Kulera, especializada na publicação de Autores moçambicanos e estrangeiros, emergentes e consagra-
dos. Publicamos livros infanto-juvenis, ensaios, romances, contos, poesia, crónicas e didácticos. 

Composta por três cadernos, no-
meadamente “Madrugada no Lúrio”, 
“Pôr-do-Sol no Save” e “Amanhecer no 
Zambeze”, a obra lembra uma viagem 
pelo país, do Norte ao Sul, às vezes pe-
los olhos de Rui de Noronha, às vezes 
pelos olhos de José Craveirinha. 

Sobre a estreia poetisa Matilde Cha-
bana no mundo literário, o escritor Otil-
do Justino Guido teceu as seguintes 
palavras: "A mulher carrega a sua mão 
para dentro do peito, e traz um fruto. 
Um fruto maduro e vermelho. Desses 
que alimentam toda a humanidade. 
Um fruto que sacia a alma quando o 
sol abandona o horizonte e a sombra 
domina o mundo. E desse exercício 
cuja carne é a matéria principal, surge 
o perfume como um fogo que aquece 
a língua dos que sentem frio da pala-
vra. A mulher abre-se. E deixa visível os 
seus delírios mais profundos. E permite 
que o leitor experimente o pecado da 
imagem bela. Densa. Esculpida com 
a delicadeza pela qual a língua pousa 
em uma pétala virgem ou com a ciên-
cia pela qual o nariz se aproxima ao 
pólen de uma flor para beber do seu 
perfume. Da sua fragância. E sendo 
mulher, fala de amor na sua forma 
natural. Como se o amor fosse uma 
linha ténue que vai unindo todos os 
poemas para formar este corpo. Este 
livro sob o julgamento do tempo, pe-
rante a ruptura sociocultural da missão 
da literatura moçambicana. E com a 
espada da sua sensibilidade, a mulher 
abre todas as portas do prazer, e per-
mite que o mundo afunde dentro das 
suas mãos".  

O Perfume do Pecado será lançado 

Segundo o autor, o livro retrata uma 
vida feita atravessando rios e é “fruto 
do que vi e busquei compreender na 
vida, […] ciente de todas essas formas, 
das cambalhotas, dos solavancos e 
dos cheiros da lama e do bagre”.

Por ser o seu primeiro livro literário, 
Pedro Baltazar espera que o mesmo 
seja bem recebido pela crítica, e pede 
que lhe seja dado “o mesmo conforto 
que é dedicado a uma criança envolvi-
da em mantas, à saída da maternidade”.

“Escrevo há bastante tempo. Tenho 
muita coisa escrita, guardada, à espera 
de uma oportunidade para ser compi-
lada. Tive tempo, compilei o primeiro 
livro, que é este, e, se Deus quiser, va-
mos ter o segundo oportunamente”, 
prometeu Pedro Baltazar. 

A obra “O Parto dos Rios” foi apre-
sentada pela docente universitária 
Irene Mendes, para quem o autor se 
revela um sujeito poético bastante 
atento aos fenómenos do dia-a-dia e 

abertamente crítico.
Por exemplo, no terceiro caderno 

(Amanhecer no Zambeze), “o sujeito-
poeta denuncia aspectos que o cho-
cam no seu meio social e no país em 
geral, e critica indivíduos que enrique-
cem de uma forma ilícita”. 

brevemente pela chancela da Editora 
Kulera e conta com o prefácio do críti-
co literário José dos Remédios. A capa 
é da autoria do designer Mélio Tinga 
e a revisão editorial do escritor Hélder 
Augusto. Sobre Matilde Chabana, 
que estreia com a obra “Perfume do 
Pecado”, nasceu a 5 de Dezembro 
em Maputo. É licenciada em contabi-
lidade e auditoria pela Universidade 
São Tomas de Moçambique. Possui 
textos publicados em Moçambique, 
no Brasil e em Angola. É mestre-de-

cerimónias, poetisa, declamadora, es-
tilista e professora de dança tradicio-
nal moçambicana. Foi apresentadora 
do sarau café com livros. Actualmente 
é membro e coordenadora de even-
tos do projecto Tindzila, responsável 
do departamento de comunicação 
do Moz Slam e apresentadora do 
programa perdidos e achados, da TV 
Correio da Matola. É fundadora de 
grupos culturais, dos quais, e o mais 
significante, o grupo Tinyelete de 
Chongoene.

Chancelada pela Gala-Gala Edições, 
a obra, de 76 páginas, teve como coor-
denador editorial Pedro Pereira Lopes, 
que considerou que a linguagem 
usada pelo autor “lembra muito os 
poemas da época da poesia de com-
bate, que caracterizaram as obras dos 
escritores José Craveirinha e Noémia 
de Sousa, dois grandes embondeiros 
da literatura moçambicana”.

Militar na reserva, Pedro Baltazar 
é formado em Engenharia de Tele-
comunicações Militares e Comando 
Militar e em Ciências Jurídicas e Gestão 
de Empresas. Possui um mestrado em 
Direito Empresarial e outro em Gestão 
de Empresas.

É doutorado em Direito Privado, 
empresário, advogado, gestor e do-
cente universitário. É autor de duas 
publicações, nomeadamente “In-
fluência da OIT no Direito do Trabalho 
Moçambicano” e “Actividade de Segu-
rança Privada em Moçambique”.

Pedro Baltazar estreou-se nas lides literárias
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(Episódio da otília nghilitshi)

DOENÇA MÁGICA-KUTSAMIWA (13)

VAKITHY NYAMBUWE

Tendo sido a concordância entre 
os defuntos, o adulto que for à con-
sulta irá com a lista de nomes im-
portantes da família, então, um por 
um, será proposto aos mortos e o 
que não for do consenso das almas, 
os oráculos irão a rejeitar. Entretanto, 
o que for da escolha dos mortos, os 
ossículos do adivinho não falham, 
concordarão. 

  
Revelação da inocência 

Num belo dia, na base da idade dos 
pais, comparativamente a deles, via-se 
a disparidade, então, a filha em pleno 
momento da refeição do almoço, 
surpreendeu a sua mãe e o seu pai 
uma vez que estavam presentes, a sur-
preendente foi a Telma. Apesar da mãe 
ser escura por herder a pigmentação 
do seu pai, ela como novinha, ainda 
muito clara a razão de ser chamada de 
xilunguani . 

Ela lançou a pergunta estúpida 
à mãe, mas, só para quem de facto 
estivesse fora deste jogo. Repare, a 
natureza dos perversos aprontam es-
terilidade artificial nalgumas mulheres. 
Porque não aos homens? Atenção 
a criança questionou a progenitora 
neste teor:

–"Mãe! Por que razão, tanto atraso, 
do nosso nascimento? Repara que 
neste momento, nós seriamos sen-
hores e dono de nós mesmos, eu e os 
manos. Podes nos explicar?"

 Enquanto a criança esperava pela 
resposta, a mãe organizava o que iria 
responder como satisfação à filha. Em 
contra partida, o pai puxou a pequena 
ao colo e ocupou-se a cariciá-la, mas 
formulando no seu íntimo a resposta 
que daria se a pergunta sobrasse para 
ele. A mãe reconheceu a inocência e 
curiosidade das crianças. Aquela per-
gunta não era montagem, nem se 
quer era estúpida. Era natural e verídi-
ca apesar de ser difícil de responder a 
pequena de tênra idade. Quem daria 
resposta de imediata? Se fosse você, 
a resposta estaria na ponta da língua? 
Claro que não.

Não obstante as dificuldades para 
responder, a mãe da pequena organi-
zou-se, compôs-se, suavizou a face e, 

evitou o humedecimento dos olhos, 
que acabariam pela queda das lágri-
mas. Assim, suprimiu a imagem da dor 
nela depositada pelos feiticeiros, no 
sentido de não ressaltar na presença 
deles. Antes de responder, tossiu para 
suavizar a vóz, de modo a transmitir 
saída nítida. De seguida, tomou a pala-
vra respondendo:

-"O atraso, não foi por falta de 
vontade, nem de mim assim como 
do meu herói, o vosso pai neste 
caso. Nunca constituiu meu plano 
de atrasar fazer filhos. Sempre tentei 
tê-los mais cedo possível, mas pelas 
circunstâncias alheias inviabilizaram. 
Foi muito difícil para vos ter. Con-
tudo, eu impulsionada pela vontade 
de querer e a coragem, fiz tudo que 
estivesse ao meu alcance e graça a 
Deus (disse olhando ao céu) acabei 
conseguindo. É por isso que vocês 
aqui estão presentes... Apesar de já 
tarde.

“ Qual é a versão do papá?” 

“Não temos nenhuma versão. Se eu 
tentar secundar que a vossa mãe disse, 
estaria pôr a baixo tudo o genuíno 
dito. Como é tudo verdade, nada acre-
scendo.”

 
Como a idade era imprópria para 

fornecer detalhes... Assim se explicou 
às crianças. Eles olharam fixamente 
para mãe, como quem pede perdão 
pela pergunta, sem poder de dirigir 
expressão verbal porque a dúvida 
foi bem esclarecida e a imagem falsa 
que as crianças continham caiu e fi-
cou a verdade. A própria Telma, a re-
sponsável pela pergunta, aproximou 
à mãe e abraçou-a demoradamente. 
Gesto comprovativo que era inocen-
te, então, em conjunto juntaram-se a 
mãe e o pai, na dor que eles sempre 
sofreram, infligida pelas avozinhas 
feiticeiras. Embora tudo feito e or-
ganizado pelo instinto, da parte dos 
miúdos. A mãe acolheu os filhos 
nos seus braços e não assegurou 
a queda de lágrimas por emoções 
mistas, reflexão de dois tempos: do 
passado, ao longo da luta pelo son-
ho e do presente, período que vive o 
desederato.

O Sr. Sarmento mandou chamar 
a segunda esposa e os filhos na casa 
dela. Vieram. Ficaram quase em grupo. 
Mas, mandou sair os filhos da Otília e 
deixou ficar os da Tina. 

“Vocês filhos da Albertina sobre 
tudo os mais velhos, a todos gostaria 
de vós dar conhecer que os vossos 
irmãos que mandei os sair, foi devido 
a idade, são menores de verdade em 
relação a vocês. Todavia, que saibam, 
ninguém é superior às leis sociais. 
Quem deturpa-las é sancionado pela 
própria sociedade… 

Para aqueles que desconhecem, a 
Família Addams é uma casa fictícia criada 
pelo cartunista americano Charles Ad-
dams em 1938. O clã incluía original-
mente Gomez e Mortícia Addams, seus 
filhos Wednesday e Pugsley, parentes 
próximos como o Tio Fester e o Vovó 
Addams.  Na década de 60, houve uma 
série televisiva em preto e branco; no 
início dos anos 90, ganhamos dois filmes 
dirigidos por Barry Sonnenfeld, inter-
pretados por Raul Julia (1940 – 1994), 
Anjelica Huston e Christopher Lloyd. 
Juntos representam um carismático 
bando de “desajustados”, que são vistos 
como uma inspiração para a subcultura 
gótica e profundamente influentes nos 
quadrinhos, cinema e televisão america-
nos. Definitivamente não é pouca coisa!

Em 2019, a excêntrica família Ad-
dams ganhou uma longa-metragem 
de animação após 26 anos afastada 
dos cinemas. Agora temos o capítulo 
2, também realizado pela dupla Greg 
Tiernan e Conrad Vernon. Frustrados 

com a nova dinâmica familiar, em 
que os miúdos cresceram e estão de 
tal modo focados na tecnologia que 
mal aparecem para jantar, Mortícia e 
Gomez têm uma ideia brilhante: pega-
rem no seu forgão-trailer mal assomb-
rado e fazerem-se à estrada para “curtir” 
uma férias memoráveis e percorrerem 
os locais mais icónicos dos EUA, onde 

vão fazer novos amigos e visitar famili-
ares que há muito não vêem, sempre 
perseguidos por um médico que quer 
contrariar a paz da família!

Com piadas infantis e uma história 
"mais do mesmo", A Família Addams 
2 provavelmente só irá atrair as crianças. 

Em exibição na NU Metro, Sexta, 
Sábado e Domingo

CINEMA

O ÚLTIMO DUELO 

A FAMILIA ADDAMS 2

Aos 83 anos de idade, Ridley Scott 
ainda é capaz de provocar sensações 
intensas na sua vasta filmografia. Com 
O Último Duelo — drama ambienta-
do no século XIV — o cineasta cria um 
conto épico que retrata os horrores físi-
cos e psicológicos impostos sobre as 
mulheres desde aquela época, onde 
homens resolviam questões de honra 
e vingança na base da espada – Scott 
também é o realizador de Gladiador 
(2000) e O Reino dos Céus (2004), 
filmes também focados no passado. 

Temas como machismo, violência 
sexual e fanatismo religioso não são 
novidades na sétima arte. Mas aqui, tais 
discussões são propostas de maneira 
crua e extremamente devastadora. E 
esse é um dos primeiros grandes acer-
tos de Ridley Scott, já que o realizador 
não tenta mimetizar os  diálogos das 
mulheres. Ao invés disso, ele segue um 
caminho mais rudimentar, focando 
em transmitir a raiva, tristeza, vergonha 
e impotência sentidas pela sexo femi-
nino, que historicamente, é punido por 
uma sociedade patriarcal onde a Igreja 
é que dita a Lei de uma nação.

O filme tem por base a obra “The Last 
Duel: A True Story of Trial by Combat in 
Medieval France”, escrita por Eric Jager 
que, por sua vez, recorre a dados históri-
cos para narrar os acontecimentos.

Conforme vem na tela gigante, a 
obra é baseada em factos reais, e a sua 
acção decorre em 1386, quando Car-

los VI (apelidado de “bem amado” ou 
o Louco), reinava a França no ápice da 
Guerra dos 100 anos. Conta a história de 
Jean de Carrouges (Matt Damon), um 
cavaleiro que desafia um escudeiro e 
seu ex-melhor amigo, Jac le Gris (Adam 
Driver), a um julgamento por combate, 
acusando-o de ter violentado sexual-
mente a sua esposa, Marguerite de Car-
rouges (Jodie Comer). Esse foi conheci-
do por ser o último duelo sancionado 
pelo Rei na história da França. 

O filme segue a estrutura já vista em 
Rashomon- Às Portas do Inferno 
(1950), do mestre japonês Akira Kuro-
sawa. Scott também divide O Último 
Duelo em três capítulos, cada um dos 

três conta a história do ponto de vista 
dos seus protagonistas, os diálogos 
são (quase) os mesmos e apenas a ex-
pressão corporal, pequenos detalhes 
e enquadramento da câmera forne-
cem as informações necessárias para 
entender o que cada um deles sente. 
Toda a violência — física e psicológica 
— encontra o seu clímax durante os 
últimos vinte minutos do filme, que 
poderia ser orquestrado apenas por 
um mestre do cinema como Scott. 
Excelentes interpretações, principal-
mente de Jodie Comer no papel da 
sofrível Marguerite de Carrouges.

 Em exibição na NU Metro, Sexta, 
Sábado e Domingo
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Ao salvar milhões de moçambicanos que, no âmbito de Segurança 
Social, estavam na iminência de perder os seus direitos, o Instituto Nacio-
nal de Segurança Social (INSS) está, até hoje, no bom caminho. Através 
da campanha de cobrança de dívidas de contribuintes ao Sistema da 
Segurança Social, o INSS está a conseguir recuperar as prestações dos 
beneficiários que, há muito, não eram canalizadas ao sistema por parte 
dos seus empregadores.   

No caso específico da província de Maputo, conforme consta dos 
dados em poder deste semanário, já há garantias de pagamento de 
prestações a mais de 12.103 beneficiários que estavam em risco, devido 
à falta de canalização de contribuições ao sistema, por parte dos seus 
empregadores.

O INSS, comandado pelo seu director-geral, Joaquim Suita, explica 
tratar-se de um grupo de beneficiários (trabalhadores e pensionistas) 
que estava em risco de não usufruir dos benefícios que o sistema ofe-
rece, caso o dinheiro em dívida não tivesse sido recuperado, uma vez 
que, para eles receberem, é preciso que as contribuições sejam canali-
zadas, mensalmente.

O delegado provincial do INSS em Maputo, Paulo dos Santos, faz 
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um balanço positivo da primeira fase da campanha, que decorreu de 
Setembro a esta parte, período durante o qual a delegação provincial 
do INSS de Maputo realizou 15 seminários e palestras de disseminação 
da medida tomada pelo Governo central, de apoiar os contribuintes em 
dificuldades económico-financeiras, abrangendo cerca de 2.300 partici-
pantes.

E, como resultado destas acções, de uma dívida global de mais de 
MZN 358 milhões, a província de Maputo reduziu pouco mais de MZN 
126 milhões, encontrando-se agora em MZN 232 milhões.

Outras informa,coes em poder do PÚBLICO indicam que, na segunda 
e última etapa deste ciclo de seminários, que deverá decorrer a partir 
deste mês até Dezembro próximo, ainda no contexto desta campanha, 
a província de Maputo planificou a realização de outros 15 encontros de 
divulgação do Decreto 29/2021, de 12 de Maio, que aprova o perdão de 
multas e redução de juros de mora, a terem lugar nos distritos de Magude, 
Boane, Ressano Garcia, Manhiça, Marracuene, Matola, Moamba e Man-
hiça, com o mesmo objectivo de persuadir os contribuintes devedores 
ao Sistema de Segurança Social a aderirem à campanha de perdão de 
multas e redução de juros de mora aos contribuintes devedores.


