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DESTAQUE

ção. Só diz que Nyusi recebeu das suas 
mãos o tal um milhão de dólares com 
que alega que financiou a sua cam-
panha. Isto faz com que peritos con-
cluam que é mesmo uma vingança. 

Vingança é descrita pelas enciclopé-
dias como ‘’uma retaliação contra uma 
pessoa ou grupo, em resposta a algo 

e à sua empresa Privinvest, porque, 
segundo estudiosos sobre vingança, 
‘’ quem busca vingança deseja for-
çar outro a passar pelo mesmo que 
ele passou ou lhe causou’’. Com esta 
queixa, Safa espera prejudicar a boa 
imagem e reputação de que Nyusi 
goza dentro e fora do país.

O que mostra que é vingança é 
que desde que se desvendou que os 
2.2 mil milhões de dólares de crédito 
não foram atribuídos de forma apro-
priada e nem foram aplicados para o 
propósito que foram a razão da sua 
atribuição, empenhou-se com afinco 
para que este escândalo fosse inves-
tigado, e os seus mentores levados à 
barra da justiça.

EMPENHO DE NYUSI D
ETERMINANTE NA DESCOBERTA 

DA VERDADE OCULTADA

Sem esse empenho do actual esta-
dista moçambicano pouco ou nada 
se teria desvendado e é por isso que Is-
kandar Safa está a se vingar queixando 
também Nyusi e não mais ninguém. 
Nem mesmo o antigo Presidente Ar-
mando Guebuza, que neste caso era 
quem dava luz verde às grandes de-
cisões que eram tomadas e executadas 
no país, porque era ele quem estava no 
comando máximo e não Nyusi que era 
apenas Ministro da Defesa.

Este empenho abnegado de 

Nyusi é de per si visto como prova de 
que nunca esteve envolvido neste 
escândalo, porque se estivesse teria 
optado por nada fazer para que não 
fosse ele próprio exposto como um 
dos implicados.

que foi percebido ou sentido como 
prejudicial e com o fito de levá-lo a não 
manter tal algo que prejudicou tal pes-
soa ou grupo’’.

Para Safa, a queixa do Governo de 
Nyusi é muito prejudicial a ele próprio 

Privinvest vinga-se contra Nyusi
No dia 01 de Agosto de 2019, a reputada agência noticiosa norte-americana Bloomberg que se dedica à dis-
seminação de notícias económicas e financeiras, noticiou com grande destaque, que o governo do Presidente 
Filipe Nyusi, de Moçambique, submeteu uma queixa junto do Tribunal arbitrário de Londres contra o bilionário 
Iskandar Safa e a sua Privinvest, pelo seu papel no escândalo fraudulento que endividou a nação africana por 
2.2 mil milhões de dólares.

de proa da FRELIMO que também 
queriam ser eleitos para serem candi-
datos à sucessão do então presidente 
Armando Guebuza.  

Na verdade, a queixa de Safa contra 
Nyusi não apresenta para além da sua 
simples disseminação massiva pela 
imprensa mundial e moçambicana 

anti-estadista moçambicana, quais-
quer elementos de prova que sug-
erem que essa sua queixa será bem-
sucedida.

Fica mais do que claro que visa ape-
nas denegrir a sua imagem e reputa-

GUSTAVO MAVIE                                   
Email: gustavomavie@gmail.com

Como era de esperar quando se 
queixa contra uma multinacional 
como a Privinvest e seu proprietário, Is-
kandar Safa, não ficaram obviamente 
satisfeitos com essa ousadia do gover-
no de Nyusi, porque beliscou de forma 
grave a imagem e reputação com que 
até então vinham gozando no mundo 
dos negócios e das finanças interna-
cionais. Para se vingar, aquele bilion-
ário francês de origem libanesa enc-
etou diligências e foi também aquele 
tribunal em Janeiro deste ano, tendo 
submetido igualmente uma queixa 
específica e somente contra Nyusi e 
mais ninguém. Infelizmente, alguns 
pasquins limitam-se a dar eco a essa 
queixa do Safa, sem se aperceberem 
que estão a fazer o seu jogo-sujo e 
muito menos questionarem a sua 
pertinência.  E assim acabam sendo 
porta-vozes  deste grande corruptor 
libanês-francês, nascido em 1955.  

É uma queixa que vista a qualquer 
luz é obviamente uma vingança contra 
o estadista moçambicano. Safa o acusa 
de ter sido o cerne e centro nevrálgico 
daquelas dívidas engenhosamente 
concebidas e executadas sob os aus-
pícios da engenharia corruptiva em 
nome de Moçambique pelo próprio 
bilionário francês, com a cumplicidade 
de alguns banqueiros dos dois bancos 
que as concederam, coadjuvados por 
alguns funcionários moçambicanos 
vulneráveis à tentação pelo dinheiro ag-
ora em julgamento na B.O. em Maputo. 
Os tais funcionários não se valeram 
dos últimos dois trechos da Oração do 
Pai Nosso, que naquele tribunal foram 
recitados por Victor Bernardo, quando 
nele esteve há dias como declarante, 
que rezam que ‘’Não nos deixais cair na 
tentação, e livrai-nos do mal’’.  

Safa alega nessa sua acusação con-
tra Nyusi que lhe pagou um milhão de 
dólares que alegadamente precisava 
para financiar a sua primeira campanha 
eleitoral que fez em 2014, quando era 
candidato Presidencial da FRELIMO nas 
eleições que se realizaram no país no 
dia 15 de Outubro. Estas eleições foram 
ganhas por Nyusi e pela FRELIMO, no 
poder desde a independência, em 
1975, mas não apresenta provas ma-
teriais. Uma das evidências que deixa 
claro que Iskandar Safa está a implicar 
Nyusi por vingança é que o processo 
que culminou com a atribuição dos 
2.2 mil milhões de dólares começou 
entre 2011 e 2013, enquanto o agora 
estadista moçambicano só foi eleito 
candidato da FRELIMO em 2014, ano 
em que aquele crédito foi atribuído pela 
Credit Suisse e VTB da Rússia.

É preciso recordar que Nyusi foi 
eleito no meio duma concorrência 
renhida de vários outros membros 

Iskandar Safa, grupoPrivivest

Parte de embarcações adquiridas pela Proindicus

Para além do seu empenho e da 
PGR moçambicana, há que destacar 
as aturadas investigações que foram 
feitas pelos EUA e pela Grã-Bretanha 
onde está sediada aquele tribunal que 
acabaram desvendando o carácter 
mafioso que envolveu a atribuição 
nominal a Moçambique destes 2.2 
mil milhões de dólares. Desvendou-se 
que de facto todo o crédito foi lançado 
para as contas do próprio Iskandar 
Safa, e não no Tesouro moçambicano. 
Isto deixou mais do que claro, que este 
bilionário francês é quem manipulou 
tudo e todos.

Para tanto, ele recorreu aos tais paga-
mentos de subornos aos banqueiros e a 
esses funcionários moçambicanos eiva-
dos de espírito corrupto agora na barra 
da justiça em Maputo. O que fez com 
que tais funcionários fossem desvenda-
dos é que se recorreu a um minucioso 
rastreamento das suas contas bancárias 
ou às ligações que mantinham com o 
grupo Previnvest, o caso do agora réu 
António Carlos do Rosário que usou 
o esquema de criar empresas fictícias 
que eram usadas para receber os seus 
subornos ou pagamentos pelo seu 
papel na concretização deste calote. Se-
gundo revelou há semanas em pleno 
julgamento o Juiz Efigénio Baptista, não 
há evidências que indiquem que Nyusi 
como Guebuza tenham também sido 
alguns dos que receberam subornos 
da Privinvest.

Como um dos corolários das tais 
investigações que foram feitas pelos 
especialistas em transacções finan-
ceiras dos EUA e da Grã-Bretanha, 
conseguiu-se desvendar que alguns 
funcionários dos bancos Credit Suisse 
e do VTB foram subornados para que 
dessem um crédito acima do que 
Moçambique precisava. Eles deram 
mais do que era necessário porque 
Safa os disse que quanto mais crédito 
dessem, ele aumentaria mais ainda o 
valor dos subornos que os iriam atri-
buir assim que o dinheiro fosse cred-
itado nas contas da Privinvest.

Tudo isto faz com que a queixa de 
Safa contra Nyusi esteja enferma de 
falta de credibilidade, quanto mais 
quando só visa a Nyusi e a mais nin-
guém. Foi usando as promessas de 
incrementar o valor dos subornos que 
os tais banqueiros atribuíram os 2.2 mil 
milhões de dólares, valor que incluía 
mais 200 milhões que seriam gastos 
em subornos para tais bancários e al-
guns dos moçambicanos, cúmplices 
no calote.

BANQUEIROS CONFESSOS

Entre os que já confessaram o 
crime, conta-se Andrew Pearse, ex-
banqueiro do Credit Suisse Group AG, 
que admite ter recebido mais de 40 
milhões de dólares em suborno, para 
facilitar parte da fraude dos mais de 
dois biliões de dólares em emprés-

’O desejo pela manutenção do poder motiva o comportamento vingativo, como uma forma de impressionar as pessoas’’, psicólogo social, Ian Mckee.
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Advogado Alexandre Chivale 
fora do país

alizado do julgamento, a audição de 
Chivale está reservada para o dia 23 de 
Dezembro próximo, não se sabendo 
se até lá o declarante em alusão estará 
no solo moçambicano.

ENTENDIMENTO DOS JURISTAS

Juristas ouvidos pelo PÚBLICO 
afirmam que, a ser verdade que o ad-
vogado Alexandre Chivale tenha “zar-

pado” para Líbano, pode ter havido 
uma falha por parte do MP que não re-
quereu, na esfera da sua investigação, 
a decretação pelo tribunal de medidas 
de coacção mais restritiva, como por 
exemplo, a confiscação do passaporte 
e a prisão preventiva.

No entendimento dos entrevis-
tados, embora não esteja proibido 
de viajar, pois é um cidadão livre de 
seguir com a sua vida sem limitações, 

Alexandre Chivale é uma das peças 
chaves neste processo, na medida em 
que, o tribunal pode precisar de fazer 
uma diligência, como a título ilustra-
tivo, uma acareação e ele não poder 
ir ao tribunal por se encontrar fora de 
Moçambique.

“Embora não esteja proibido de 
viajar, pois é um cidadão livre de seguir 
com a sua vida normalmente, acham-
os que a sua ida a Líbano pode inviabi-
lizar algumas diligências do Ministério 
Público porque, certamente, irá dis-
sipar ou martelar algumas provas do 
seu envolvimento no esquema de 
recebimento e branqueamento de 
capitais da Prinvinvest”, observaram.

De seguida, as fontes mostraram-
se esperançosas em ver Alexandre 
Chivale de regresso ao país para con-
tribuir no esclarecimento da verdade 
sobre o esquema que endividou o Es-
tado moçambicano na ordem de 2.2 
mil milhões de dólares. 

DO AFASTAMENTO DE CHIVALE

Chivale foi afastado da tenda de 
julgamento no dia 19 de Outubro 
passado, quando passava o nono dia 
de interrogatório do réu António Car-
los do Rosário, antigo Presidente do 
Conselho de Administração (PCA) das 
empresas Proindicus, Ematum e MAM, 

SA, de continuar a intervir no processo 
dívidas ocultas a pedido da magistra-
da do MP, Ana Sheila Marrengula, com 
fundamento de ser colaborador do 
Serviço de Informação e Segurança do 
Estado (SISE) e por ser também admin-
istrador da empresa Txopela, que terá 
recebido dinheiro da Privinvest, cujos 
contornos estão a ser discutidos na BO.

Naquela terça-feira, 19 de Outubro, 
que coincidia a passagem de 35 anos 
após o acidente aéreo de Mbuzine 
que vitimou Samora Moisés Machel, 
primeiro presidente de Moçambique 
independente, o Ministério Público 
(MP) apresentou dois requerimentos 
ao tribunal. Num dos requerimentos, 
o Ministério Público solicitou que o ad-
vogado de António Carlos do Rosário, 
Alexandre Chivale, seja declarado im-
pedido de participar no julgamento 
como advogado, com observância de 
todas formalidades.

A procuradora Ana Sheila Marren-
gula lembrou ao tribunal que num dos 
interrogatórios o réu António Carlos do 
Rosário declarou, e consta da acta, que o 
advogado Alexandre Chivale é colaborar 
do SISE e, por isso, estava impendido de 
patrocinar casos contra o Estado. 

Além da Txopela, empresa que 
segundo os autos, foi usada sistemati-
camente para recebimento e bran-
queamento de capitais recebidos do 
grupo Privinvest, Chivale integrava 
uma outra empresa chamada Dan-
dula Investiments, que alegadamente 
gera activos imobiliários adquiridos 
com valores provenientes do calote, 
violando assim o direito de probidade.

No segundo requerimento, o MP 
instou Alexandre Chivale a abandonar 
o imóvel onde morava, da Txopela, 
alegadamente pago pelos fundos de 
uma empresa com ligação à Privinvest. 

Com este desenrolar, o juiz Efigé-
nio Baptista anunciou que Alexan-
dre Chivale que foi substituído pelo 
advogado Isálcio Mahanjane, como 
defensor de todos os réus que ele pa-
trocinava, seria ouvido na tenda do jul-
gamento como declarante, o que de-
verá se efectivar no dia 23 do próximo 
mês/Dezembro.

Advogado, Alexandre Chivale

Consta que Alexandre Chivale, afastado do exercício de mandato de advogado de António Carlos do Rosário, 
Inês Moiane e Elias Moiane, pelo juiz Efigénio Baptista, que desde Agosto passado, julga o processo das dívidas 
ocultas, saiu do país sem dizer adeus, encontrando-se, neste momento, a levar vida boa no Médio Oriente. A sua 
saída do país efectivou-se porque, segundo juristas, o Ministério Público não requereu, na esfera da sua inves-
tigação, a decretação pelo tribunal de medidas de coacção mais restritiva, como por exemplo, a confiscação do 
passaporte e a prisão preventiva deste.

Titular da Carteira profissional 
número 597, o causídico Alexandre 
Argito Menato Chivale, deixou o país 
três dias depois do seu afastamento da 
tenda de julgamento, onde prestava 
defesa a três dos 19 arguidos no pro-
cesso das dívidas ocultas.

Chivale, conforme fontes próximas 
dele, paraa sair do país, escolheu como 
trajecto Mapito-Joanesburgo e Joan-
esburgo-Líbano, com a promessa de 
regressar dias depois.

A saída de Chivale que, em grupos 
restritos, começou a estimular acesos 
debates, não está a ser vista com bons 
olhos por alguns cultores de Direito. 

Eles indicam que, embora não esteja 
proibido de viajar, a sua saída para o es-
trangeiro, sugere tentativa de fuga, uma 
vez que, contra si, decorre a nível da Pro-
curadoria-Geral da República (PGR) uma 
investigação, no âmbito do processo 
autónomo, para se aferir o seu grau de 
envolvimento no branqueamento de 
capitais, enquanto administrador da Txo-
pela Investimentos e Dandula, usadas 
para drenar o dinheiro do calote.

Último sábado, o PÚBLICO tentou, 
por volta das 13 horas, entabular uma 
conversa telefónica com Chivale, mas 
tal não resultou, porque este não se 
dignou a atender às chamadas, apesar 
de muita insistência.

Algo estranho, Chivale não atende 
às chamadas, mas continuaa a escrev-
er sobre assuntos de actualidade do 
país na sua conta do faceebook.

Da conversa, o jornal pretendia in-
teirar-se do objecto que levou Chivale 
a viajar para fora do país, numa altura 
em que as atenções dos moçambica-
nos, para além da tenda de julgamento, 
estão também voltadas para si, devido 
às suas conexões com as empresas que 
receberam o dinheiro da Privinvest, o 
que consequentemente lhe custou um 
autónomo em investigação junto da 
PGR, para além de ter sido constituído 
declarante no julgamento em curso 
sobre as dívidas ocultas, onde antes de 
ser afastado, prestava a defesa aos réus 
António Carlos do Rosário, Inês Moiane 
e Elias Moiane.

Segundo o calendário mais actu-

timos supostamente contraídos 
por empresas estatais moçambicanas, 
mas que na verdade todo o dinheiro 
foi para Safa. Pearse, natural da Nova 
Zelândia, que ocupava um cargo de 
direcção no Credit Suisse, declarou-se 
já culpado de fraude electrónica, num 
tribunal federal de Brooklyn, Nova 
Iorque. Outro ex-banqueiro que tam-
bém confessou ter agido contra as 
normas é Surjan Singh.

O crime que Singh admitiu ter co-
metido, e pelo qual será condenado, 
inclui acções que prejudicaram (in)
directamente Moçambique. Richard 
Messick, neste caso um dos advoga-
dos que acompanha de perto a dívida 
secreta há anos, diz que o governo 
de Moçambique tem boas chances 
de obter não só a anulação da dívida 
como uma grande indemnização 
na ordem de dezenas de biliões de 

dólares pelos prejuízos que o pais so-
freu devido a este calote.

Também a ex-banqueira do Credit 
Suisse Detelina Subeva declarou-se 
culpada da acusação feita pela justiça 
americana de ter participado no con-
hecido caso "dívidas ocultas", o tal 
esquema de suborno que envolveu 
o empréstimo de dois mil milhões de 
dólares. Subeva, uma cidadã búlgara 
de 37 anos, confessou ter recebido, 
em 2013, uma transferência de 200 mil 
dólares do seu chefe Andrew Pearse, 
provenientes da Privinvest cujo dono 
queixou Nyusi no Tribunal de Londres 
como vingança como disse já.

Quando o tribunal de Londres 
aceitou receber a queixa contra Nyusi 
em Maio último, ainda não estavam 
tão desvendados os contornos cor-
ruptivos que agora foram expostos 
como já referi antes, pelos peritos 

norte-americanos e britânicos e que le-
varam os bancos Credit Suisse e o VTB 
a admitirem que os seus funcionários 
que tramitaram este crédito não cum-
priram com todos os procedimentos 
que são imperiosos observados.

Como consequência, os dois ban-
cos aceitaram pagar multas às autori-
dades dos EUA e da Grã-Bretanha num 
total que se aproxima a 500 milhões 
de dólares, ao mesmo tempo que 
cancelaram os 200 milhões com que 
pagaram os subornos e que haviam 
indexado na dívida de 2.2 bilhões que 
querem que seja paga por Moçam-
bique. O governo de Nyusi recusa 
pagar os 2.2 biliões com a sustentação 
de que o país não se beneficiou desse 
valor, e que por isso esta dívida deve 
ser anulada ou ser paga por Iskandar 
Safa que é quem de facto aquele valor 
creditado nas suas contas. 

PERITOS DIZEM QUE 
PARA ALÉM DE MOÇAMBIQUE 

MERECER ANULAÇÃO DA DÍVIDA, 
É TAMBÉM ELEGÍVEL 

À INDEMINIZAÇÃO 
PELOS PREJUÍZOS INDIRECTOS 

O Jornal britânico Financial Times 
lançou em 2016, boas perspectivas 
económicas para Moçambique, mas 
que devido a estas dívidas, já se esfuma-
ram. "Em 2016, pouco antes de os em-
préstimos agora mais conhecidos por 
Dívidas Ocultas serem desvendados, o 
FMI previa que Moçambique seria uma 
economia de $31 mil milhões em 2021, 
e $75 mil milhões em 2025. As últimas 
previsões agora do Fundo são de que 
o PIB de Moçambique ficará abaixo de 
$16 bilhões este ano, e pouco mais de 
US $25 bilhões em 2026. "

‘’É melhor que evitem mais notí-

cias destas para evitar que a sua 
imagem sofra mais ainda e isso não 
é bom para bancos que queiram ter 
uma boa reputação. Por isso o mais 
provável é pedirem a Moçambique 
que o caso seja resolvido entre eles 
sem que tenham que ir ao tribunal 
de arbitragem,’’ assim descreveu uma 
das fontes ligadas ao controle das 
transações financeiras em Londres.

Os peritos que sustentam a hipótese 
destes bancos terem de optar por uma 
solução do tipo Gentlemen Agreement 
ou Acordo de Cavalheiros com Moçam-
bique, aponta como sustentação, 
evitar a danificação da sua já beliscada 
imagem causada pelas notícias que 
semana passada dadas pelas grandes 
agencia noticiosas como a Bloomberg, 
de que admitiram que o crédito que 
deram a Maputo foi marrado por actos 
de corrupção e ilicitudes.  

Com sua audição marcada para 23 de Dezembro

-Seu contacto telefónico chama, mas não atende às chamadas,
 - A sua conta de faceebook mantém-se activa e faz comentários sobre a actualidade nacional

DESTAQUE
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A Procuradoria Provincial de Cabo Delgado legalizou a prisão preventiva dos 30 militares das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique (FADM), que estiveram integrados no teatro operacional norte, no âmbito do combate ao 
terrorismo indiciados de saque a três bancos comerciais em Março findo, no distrito de Palma, cujos prejuízos as-
cendem a 60 milhões de meticais. O saque, de acordo com fontes da procuradoria provincial, ocorreu durante os 
ataques e assalto da vila-sede de Palma pelos terroristas. Entretanto, o Chefe do Estado Maior-General das FADM, 
Joaquim Mangrasse, sem confirmar nem desmentir, avançou que os militares envolvidos responderiam em proces-
sos disciplinares e criminais.

Mais revelações a saírem da tenda 
branca, concebida como sala de 
julgamento do processo sobre 
as dívidas ocultas, são esperadas 
pelos moçambicanos, que preten-
dem conhecer a verdade sobre os 
contornos de recebimento de sub-
ornos, no âmbito do projecto da 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 
Moçambique. 

PGR legaliza prisão de militares

Derrame de revelações na tenda de julgamento

Publicidade

MIGUEL MUNGUAMBE                                  
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Aos 41 dias de julgamento, o tribu-
nal continua esta segunda-feira com 
a audição de outros declarantes, num 
conjunto de 70 nomes arrolados no 
processo.

Entre os declarantes propostos 
para o dia de hoje, consta no calen-
dário de audições, nomes como o 
de José Manuel Gopo e Agi Anlaué, 

A legalização da prisão dos milita-
res, de acordo com dados na posse 
do PÚBLICO, ocorreu recentemente, 
quando a procuradoria provincial de 
Cabo Delgado destacou um grupo 
de magistrados e oficiais para o esta-
belecimento penitenciário de Mieze, 
localizado a 20 quilómetros da cidade 
de Pemba.

“Foram dias de muito trabalho”, 
conta uma fonte próxima ao pro-
cesso que acrescenta que os militares 
com a patente de praça e sargentos 
aproveitaram-se dos ataques terroris-
tas ocorridos no dia 24 de Marco na 
Vila de Palma para roubar dinheiro que 
se encontrava guardado nos cofres 
de três bancos comerciais, nomeada-
mente, Standard Bank, BCI e Millen-
nium BIM.

Falando a comunicação social, de-
pois de testemunhar na Ka-Tembe, 
doutro lado da baia de Maputo, o 
lançamento da missão da União Euro-
peia de formação das FDAM, Joaquim 
Mangrasse, Chefe do Estado Maior-
General das FADM, sem desmentir 
nem confirmar disse o seguinte: 

“O papel das Forcas Armadas de 
Defesa de Moçambique é defender o 

que seguem a um conjunto de cinco 
declarantes, já ouvidos, no âmbito do 
processo em causa que integra 19 ar-
guidos. 

Os declarantes propostos para esta 
segunda-feira deverão, à semelhança 
de muitos outros, ajudar o Tribunal 
na busca da verdade material sobre 
os contornos da dívida que causou 
prejuízos na ordem de 2.2 mil milhões 
de dólares.

REVELAÇÕES 
DOS DECLARANTES

Dos cinco declarantes que até 
ao momento prestaram os seus 
depoimentos, destaque vai para Lu-
cas Jarnet Ponderane, um quadro 
sénior dos serviços secretos, onde 
exerce as funções de assessor do 
director-geral do SISE. Este referiu ter 

recebido instruções do seu colega 
do SISE Raúfo Ismael Irá, à data dos 
factos administrador executivo dos 
Serviços Sociais dos membros do 
SISE e administrador não executivo 
da GIPS, para subscrever em nome 
da GIPS uma participação social na 
empresa ProIndicus. 

O declarante confirmou que, tal 
como a Monte Binga, uma empresa 
tutelada pelo Ministério da Defesa 
Nacional, a GIPS não realizou a sua 
participação social na ProIndicus.

À semelhança de outros declaran-
tes, Lucas Ponderane disse que não 
teve a oportunidade de analisar o 
estudo de viabilidade da ProIndicus e 
a única informação a que teve acesso 
indicava que a empresa estava ligada 
à protecção da ZEE.

No entanto, afirmou que, só em 
2016, no conselho coordenador do 

SISE, é que tomou conhecimento de 
que a ProIndicus tinha a componente 
comercial.

Como director executivo da GIPS, 
Lucas  ponderane fez saber que, a 20 
de Julho de 2013 teria participado, 
na companhia de Raúfo Ismael Irá, 
na assembleia-geral onde foram ori-
entados a subescrever a participação 
social da GIPS na EMATUM, conforme 
instrução superior da direcção-geral 
do SISE.

O declarante disse que não esteve 
presente no momento da constitu-
ição da EMATUM e que a GIPS não re-
alizou o seu capital social na empresa, 
embora se diga o contrário. 

Referiu ainda que, a nível da GIPS 
não foi discutido o estudo de via-
bilidade da EMATUM, nem a forma 
como a empresa iria operar ou ex-
ercer as suas actividades.

Revelou ainda ao Tribunal que 
recebeu instruções para subscrever a 
participação social da GIPS na MAM, 
empresa criada para a reparação e 
manutenção de embarcações. 

Tal como aconteceu na constitu-
ição da ProIndicus e EMATUM, a GIPS, 
segundo este declarante, não real-
izou a sua participação social na MAM 
e não participou nas discussões sobre 
o estudo de viabilidade da empresa. 

Confirmou que a GIPS tem par-
ticipações em muitas empresas, mas 
elucidou que esse facto não torna 
essas sociedades ligadas aos serviços 
secretos.

O declarante disse que não se lem-
brava de ter tido acesso a um docu-
mento que o ajudasse a decidir pela 
pertinência da assinatura da escritura 
pública da constituição da ProIndi-
cus. “Não participei da elaboração 

país. Eventualmente, caso a caso, pode 
responder-se de forma disciplinar ou de 
forma criminal. Peço que as autoridades 
tomem as medidas necessárias para 
continuarmos a merecer respeito”.

As fontes revelaram ainda que, a de-
tenção dos militares aconteceu depois 
de terem sido encontrados, cada um 
com quantias que variavam de 15 a 50 
mil meticais nas suas pastas.

Entretanto, recorde-se que o ataque 
a Vila de Palma, aconteceu um dia de-
pois de a companhia petrolífera fran-
cesa Total e o Governo moçambicano 
terem anunciado o regresso gradual 
à actividade nas instalações de lique-
facção de gás na península de Afungi. 

Na altura, os terroristas atacaram 
primeiro a esquadra da polícia local, 
antes de se dirigirem à vila de Palma, 
onde terão protagonizado pilhagem 
de bens e destruição de instituições do 
Estado, incluindo as telecomunicações 
e infra-estruturas eléctricas.

Segundo fontes, terá sido nessa 
ocasião que os militares aproveitando-
se da situação, partindo para o saque 
de mais de 60 milhões de meticais, 
pertencentes aos bancos acima men-
cionados. 

Envolvidos no saque de 60 milhões de meticais em Palma

- Audição dos declarantes já vai ao sexto dia, com proposta de se ouvir, esta segunda-feira, José Manuel Gopo e Agi Anlaué, no conjunto dos 70 nomes arrolados no processo
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O processo de mediação de confli-
tos laborais que, no quadro de or-
denamento jurídico moçambicano, 
é atribuído ao Centro de Mediação 
e Arbitragem Laboral (COMAL), 
pode ser um acto infundado, a ter 
fé nos fundamentos apresentados 
pelo Conselho Constitucional (CC) 
que, recentemente, declarou incon-
stitucional a norma da Lei do Trab-
alho que impõe a obrigatoriedade 
de mediação, num acórdão sobre 
um litígio que opõe um trabalhador 
e a representação moçambicana da 
multinacional Coca-Cola Sabco.

Há choques na separação de poderes
executivo e os do jurisdicional.

DOS AUTOS

A Coca-Cola foi citada da petição ini-
cial, para contestar, querendo, nos ter-
mos do disposto no artigo 29 número 
1 da Lei número 10/2018, de 30 de 
Agosto, Lei que cria os Tribunais de Tra-
balho, tendo suscitado uma excepção 
dilatória inominada, conforme dispõe 
o número 1 do artigo 494 do Código 
do Processo Civil (CPC), que obsta que 
o tribunal conheça o mérito da causa, 
dando lugar à absolvição da instância, 
nos termos do n.º 2 do artigo 493, com 
fundamento de que o Autor preteriu 
a mediação, imposta pelo artigo 184 
da Lei do Trabalho, antes de intentar a 
acção em tribunal.

No prosseguimento da fase se-
guinte do processo, em resposta à 
contestação, o autor foi notificado da 
excepção deduzida pela ré, onde o 
impetrante pediu ao Tribunal a impro-
cedência da mesma por considerar 
inconstitucional o artigo 184 da Lei 
do Trabalho, pois a descontinuação 
da acção interposta constituiria uma 
denegação do direito de acesso aos 
tribunais.

Depois da infrutífera tentativa de 
conciliação das partes, em sede de 
julgamento, seguiu-se a discussão da 
excepção, na qual os respectivos man-
datários judiciais mantiveram as suas 
posições deduzidas na contestação e 
na resposta à contestação.

O Tribunal, na sua argumentação, 
alegou que a obrigatoriedade de me-
diação imposta pelo artigo 184 da Lei 
do Trabalho contraria sobremaneira a 
Constituição da República de Moçam-
bique (CRM), limitando o acesso dos 
cidadãos ao tribunal, garantido pela 
CRM, no seu artigo 70, observando o 

disposto no número 4 do artigo 2 da 
Lei Mãe, o qual indica que “as normas 
constitucionais prevalecem sobre as 
restantes normas do ordenamento 
jurídico”.

FISCALIZAÇÃO
 DA CONSTITUCIONALIDADE

O caso, pela sua complexidade, 
acabou caindo no CC, por se achar 
este órgão legítimo para a fiscaliza-
ção concreta da constitucionalidade 
e da legalidade, nos termos do dis-
posto no artigo 213 e na alínea a) do 
número 1 do artigo 246, ambos da 
CRM. Em outras palavras, o Conselho 
Constitucional é, nos termos da Lei, a 
instância competente, em razão da 
matéria, para apreciar e decidir sobre 
o pedido de declaração da inconstitu-
cionalidade das normas contidas nos 

Lúcia Ribeiro, presidente do CC

MIGUEL MUNGUAMBE                                  
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Sobre o caso, o CC, dirigida por Lú-
cia da Luz Ribeiro, teve de intervir, a 
pedido de um juiz afecto à segunda 
secção laboral do Tribunal Judicial da 
Província de Manica, centro do país, 
depois de a Coca-Cola pretender 
alcançar a absolvição numa acção 
emergente de Contrato de Trabalho, 
intentada por um trabalhador, nos 
autos identificado por Nelson Ber-
nardo Sebastião Vendo.

No seu recurso, a Coca-Cola argumen-
tava que o caso devia ter sido dirimido, 
primeiro, em sede de mediação, ao abri-
go de um artigo da Lei do Trabalho. 

Esta obrigatoriedade, patente na 
legislação laboral, condiciona, na 
óptica do CC, o direito de acesso do 
cidadão ao Tribunal e limita, também 
a liberdade de escolha na resolução 
de conflitos laborais, por via de uma 
imposição de ter que se recorrer à 
mediação administrativa de conflitos 
laborais antes de serem submetidos 
em tribunais.

Por outro lado, o CC diz que a ob-
rigatoriedade da mediação choca 
com o princípio da separação de po-
deres do Estado, em particular, os do 

números 1 e 2 do artigo 184 da Lei do 
Trabalho.

Foi neste âmbito que, compul-
sado sobre o processo de fiscalização 
concreta da constitucionalidade e da 
legalidade, remetido ao CC, os juízes 
deste órgão constataram que, o caso 
tem origem nos autos da acção emer-
gente de Contrato de Trabalho, cujos 
termos correm no Tribunal Judicial da 
Província de Manica, segunda secção 
laboral, sendo, por isso, incidental em 
relação a este processo.

Deste modo, a questão incidental 
que é suscitada no caso em apreço, 
tem a ver com a obrigatoriedade de 
mediação imposta pelos números 1 
e 2 do artigo 184, da Lei do Trabalho, 
cujas normas, no entender do juiz, 
violam o artigo 70 da CRM. “As normas 
postas em crise têm relevância para a 
decisão do processo pretexto”, lê-se no 
Acórdão do CC que além da juíza presi-
dente, Lúcia da Luz Ribeiro, conta com 
assinatura de juízes conselheiros do 
órgão, nomeadamente, Albino Nha-
cassa (Relator), Manuel Franque, Do-
mingos Cintura, Mateus Saize, Ozias 
Pondja, Albano Macie.

INCONSTITUCIONALIDADE DAS 
NORMAS

“O Conselho Constitucional declara 
a inconstitucionalidade das normas 
contidas nos números 1 e 2 do artigo 
184, da Lei nº 23/2007, Lei do Trabalho, 
por violarem os artigos 70 e 134 da 
República de Moçambique”, lê-se no 
acórdão do CC, cuja cópia está na pos-
se do Jornal PÚBLICO.

Os juízes conselheiros do CC ac-
olheram os fundamentos do juiz da 
segunda secção laboral do Tribunal 
Judicial da Província de Manica de 
que impor a mediação é um travão 

inconstitucional ao direito de acesso 
aos tribunais.

Aliás, refere o CC, “A obrigatoriedade 
da mediação por uma entidade de 
natureza administrativa condiciona o 
direito de acesso do cidadão ao Tribu-
nal. Limita, por um lado, a liberdade 
de escolha na resolução dos conflitos 
laborais, impondo o recurso à media-
ção administrativa dos conflitos labo-
rais antes de serem submetidos aos 
tribunais; por outro lado, choca com o 
princípio da separação de poderes do 
Estado, em particular, os do executivo 
e os do jurisdicional”.

Na decisão do CC, é citado o artigo 
70 da lei fundamental do país, que diz, 
peremptoriamente, “o cidadão tem o 
direito de recorrer aos tribunais contra 
os actos que violem os seus direitos e 
interesses reconhecidos pela Constitu-
ição e pela lei”.

“Daí, resulta que as normas contidas 
nos números 1 e 2 do artigo 184, da Lei 
n.º 23/2007, de 1 de Agosto, devem ser 
consideradas inconstitucionais por não 
ser admissível a afronta de uma norma 
infraconstitucional à Constituição, 
tendo em conta a supremacia das suas 
normas”, indica o CC que, citando o dis-
posto no número 4 do artigo 2 da CRM 
aponta que “as normas constitucionais 
prevalecem sobre todas as restantes 
normas do ordenamento jurídico, no 
caso em apreço, os artigos 70 e 134”.

Aquele órgão jurisdicional assinala 
ainda que já tinha considerado incon-
stitucional a referida norma, em casos 
submetidos anteriormente, sendo 
esta a quarta vez em que o CC se pro-
nuncia sobre a matéria.

Na sua fundamentação, o órgão 
observa que voltou a pronunciar-se, 
porque cada acórdão é vinculativo às 
partes directamente envolvidas no 
litígio em juízo.

Atribuições da COMAL postas em causa

- Denúncia vem do Conselho Constitucional que constata inconstitucionalidade da obrigatoriedade da mediação do trabalho, o que além de condicionar o direito de acesso aos tribunais, limita a 
liberdade de escolha dos cidadãos na resolução de conflitos laborais

do estudo de viabilidade e nem 
cheguei a ver o tal estudo. Não vi os 
contratos de fornecimento e de finan-
ciamento da ProIndicus celebrados 
com o grupo Privinvest e o Credit Su-
isse”, declarou, acrescentando que, ao 
nível da GIPS ainda não tinham sido 
criadas as condições para a concret-
ização do objecto da empresa a con-
stituir, nomeadamente a ProIndicus, 
como a sede, equipamento pessoal 
e logística. 

O Ministério Público perguntou 
como é que, na qualidade de repre-
sentante de um dos sócios da Pro-
Indicus, pensava que a empresa iria 
funcionar não tendo sido realizado o 
capital social, ao que respondeu nos 
seguintes termos: “É difícil responder 

porque não participei da concepção 
do projecto”.

À pergunta com que mandato 
teria assinado o acto constitutivo da 
MAM, tendo em conta que na acta 
avulsa tinha sido designado Raúfo 
Ismael Irá, ao que respondeu nos 
seguintes termos: “Não me lembro, 
talvez tenha sido chamado para sub-
screver a escritura”. 

Perante a insistência do Ministério 
Público, o declarante acabou dizendo 
que sempre recebia instruções de 
Raúfo Ismael Irá para assinar os actos 
constitutivos das três empresas. “Para 
o meu conforto, eu ligava sempre 
para o director-geral do SISE para 
obter a confirmação. E sempre tive 
confirmação, razão pela qual não fa-

zia questionamentos”, frisou.
Quanto à assembleia-geral do dia 

23 de Janeiro de 2014 realizada na 
sede da GIPS, onde foi deliberada a 
subscrição pela GIPS do capital so-
cial da MAM e a indicação de Raúfo 
Ismael Irá para representar a GIPS no 
acto constitutivo da MAM, o declar-
ante disse que as actas vinham pre-
paradas e ele só assinava. 

Indicou Raúfo Ismael Irá como a 
pessoa que levava as actas pré-redigi-
das. À semelhança do que aconteceu 
com as outras empresas, Lucas Pon-
derane disse que não participou na 
elaboração do estudo de viabilidade 
da MAM, nunca viu o documento 
assim como os contratos de forneci-
mento e de financiamento. 

À pergunta a quem a GIPS presta 
contas, o declarante disse que a em-
presa presta contas aos sócios. Em re-
lação às instruções estratégicas, como 
a subscrição de participações em 
outras sociedades, Lucas Ponderane 
disse que vinham da direcção do SISE. 

DAS RECEITAS DA MAM

Já o declarante Raufo Ismael Ira, na 
sua audição pelo tribunal, deixou cla-
ro que a MAM não chegou a produzir 
receitas pela prestação de serviços 
aos projectos de protecção da ZEE.

Ira, que foi ouvido no trigésimo 
nono dia de julgamento, isto na 
quinta-feira passada, apontou como 
razões do insucesso o facto de não 

ter sido disponibilizado espaço para 
a construção de um estaleiro de raiz 
em Pemba, Cabo Delgado, e a falta 
de instalações, em Maputo, para o 
mesmo fim.

Disse acreditar que com os esta-
leiros teria sido possível construir pelo 
menos 15 barcos e prestar assistência 
a embarcações do Estado e não só. 

Afirmou ainda que, na qualidade 
de gestor, não realizou nenhum tra-
balho para apurar se a EMATUM e a 
MAM eram viáveis ou não. 

O declarante foi agente da Se-
gurança do Estado de 1978 a 2018, 
tendo dirigido os Serviços Sociais do 
SISE e integrado as empresas PRO-
INDICUS, EMATUM e MAM, que tin-
ham como o réu António Carlos do 
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Luz começa a cintilar na tenda de julgamentoEditorial
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Desde que se iniciou a audição de 
declarantes do mediático caso das dív-
idas ocultas, já se nota uma luz ténue 
no fundo da “tenda de julgamento”. É 
uma luz que não vem ao acaso, pois 
visa ajudar o tribunal a decifrar a incóg-
nita em torno deste complexo pro-
cesso e remover todas as impurezas 
que, de forma propositada, foram in-
troduzidas na “caixa dos depoimentos” 
por alguns implicados no caso, numa 
jogada impiedosa que tem como 
propósito “driblar” o juiz na hora de se 
decidir sobre o assunto. 

Mas pode ser ainda sedo para o 
tribunal começar a limpar as tais im-

purezas ou fazer qualquer tipo de tria-
gem sobre o que interessa e o que não 
interessa, porque a busca da verdade 
ainda está em curso, havendo muita 
certeza de que, em sede do tribunal, 
mais revelações serão feitas ainda, nos 
próximos dias.

É que, a julgar pela grandeza da 
lista dos declarantes, arrolados para este 
processo e que compreende a um con-
junto de 70 nomes, sem dívidas, muitos 
destes, pelo seu grau de envolvimento, 
têm muitas novidades por revelar em 
sede de julgamento sobre o calote 
que manchou a imagem e a reputação 
do país pelo mundo fora. Têm muito a 

O Canhão

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

Quem semeia vento colhe tempest-
ade, diz o velho ditado. Dentro do siste-
ma, quer familiar como organizacional, 
existe a necessidade de compensação 
entre perdas e ganhos, entre dar e 
receber. É um sentido forte de equilí-
brio que ocorre nos níveis consciente e 
inconsciente. Não devemos desejar o 
mal às pessoas, pois podemos receber 
de volta, de uma forma ou de outra, 
alguma reacção contrária. 

Mesmo quando nada recebe, fica 
sempre com a amargura de ter mer-
gulhado em águas sujas e correntes 
tortuosas. O melhor ensinamento 
que aprendi sobre esse assunto foi de 
Gandhi que dizia que o princípio do 
olho por olho faria um mundo todo 
cego. Mas sei que é difícil livrar-se de 
ensinamentos tão antigos que têm 
origem nos primeiros sistemas soci-
ais, onde a noção de justiça era a re-
taliação. Este princípio de que o outro 
deve pagar pelo que fez e a punição 
deve ser proporcional ao mal causa-
do, acabou por virar o olho por olho 
e dente por dente.

Este artigo que agora o caro leitor 
está a consumir surge a-propósito da 
traição. A traição é uma doença, par-
ticularmente quando entra numa casa 

se transforma num veneno mortífero 
e a sua vítima é sempre o homem, 
apesar ainda desta teoria ser um as-
sunto considerado tabu. 

Existem amigos de boa-fé que não 
gostam de ver seus amigos mergul-
hados na traição e muito menos no 
barulho por estarem a trair ou a serem 
traídos, mesmo que se saiba que há 
“pulga por trás da orelha”.

Quando um amigo diz-te para fi-
cares atento é porque viu algo não 
abonatório, ou seja, viu sua mulher 
com um outro homem. Com isso 
quero dizer que há homens que 
quando descobrem a mulher com 
um outro homem preferem também 
trair as esposas como forma de retri-
buir ou retaliar pela mesma moeda e 
vice-versa. Este tipo de retribuição não 
ajuda em nada, muito pelo contrário, 
produz ódio e reduz a confiança para 
a vingança o que pode levar o casal à 
separação. 

Já vivi um cenário idêntico de um 
amigo cuja sua esposa amantizava 
com um fulano e o namoro era feito 
em lugares abertos. Paravam na zona 
da praia, compraram comida, tro-
cavam beijos e depois faziam mais 
coisas dentro do carro em plena luz 
do dia. Na verdade, o meu amigo 
não tinha ainda descoberto, o pior 
de tudo é que mais tarde descobriu e 
veio a saber que a filha que tinha com 
a esposa não era dele, na verdade 
era do seu amante. Foi uma grande 
decepção desse amigo e acabou por 

pedir transferência para Beira na em-
presa Geologia e Minas, onde anos 
depois acabara por falecer. Sua alma 
que descanse em paz. 

Acima de tudo vou aqui descrever 
a teoria de Félix Mezé, sociólogo 
brasileiro que diz que a traição não 
deixa de ser uma mancha numa 
relação. "Os contornos e efeitos psi-
cológicos deste mal são os mesmos 
para os homens e as mulheres. Para 
o caso de trabalhadores, estes têm 
sinais fortes e diminuem o rendi-
mento, muitos ficam com níveis de 
stress elevado que acaba em vícios 
como o álcool, tabaco e drogas. Para 
os homens a traição está ligada à 
noção de poder, especialmente para 
aqueles que melhoram o nível de 
vida e pensam que têm que recu-
perar o tempo perdido esbanjando 
o dinheiro em muitas parceiras. Já 
as mulheres, traem porque querem 
retribuir pela mesma moeda o que 
o parceiro fez ou mesmo porque 
sentem-se insatisfeitas sexualmente 
ou em termos de afecto.

Nos casos mais complicados, o 
psicólogo destaca que trair o parceiro 
pode tornar-se um vício e a pessoa 
que busca outro não consegue expli-
car porquê que teve uma relação ex-
traconjugal. É difícil esquecer um caso 
de traição porque deixa sempre uma 
mancha na relação, mas é possível re-
construir a relação e viver feliz”, realçou 
o psicólogo.

 Até à próxima semana.

dizer sobre o caso, sanando partes que, 
durante a audição dos 19 réus do pro-
cesso, não ficaram muito claras. 

Ao tribunal, os declarantes desem-
penham uma missão extremamente 
importante que consiste em ajudar 
na busca da verdade material sobre os 
contornos de recebimento dos subor-
nos no âmbito do projecto da Zona 
Económica Exclusiva de Moçambique.

Ao entrar em cena, os declarantes 
começaram por colocar em causa os 
depoimentos dos principais arguidos 
no processo, desmentindo todas as 
suas teorias, particularmente, no que 
respeita à criação das três empresas, 

a PROINDICUS, a EMATUM e a MAM 
que, entretanto, foram usadas na 
contratação do empréstimo. Pior ai-
nda, o declarante Lucas Ponderane, 
em audição última sexta-feira, afirmou 
que a acta da assembleia constitutiva 
da PROINDICUS, assinada por si, foi in-
ventada, pois a tal assembleia consti-
tutiva nunca foi realizada. Entretanto, 
confirma que a assinatura é sua, mas 
explica que, para assinar, primeiro lhe 
foi dado um pequeno briefing sobre 
a relevância da sua assinatura naquele 
documento que sustentaria a criação 
de uma empresa que nunca foi criada.

São estas e muitas outras revelações 
que transbordam da “tenda branca” 
que, desde Agosto passado, acolhe 
o julgamento do processo sobre as 
dívidas ocultas, no recinto do Estabe-
lecimento Penitenciário Especial da 
Machava, na província do Maputo. 

Ainda no âmbito deste julgamento, 
outros depoimentos que mereceram 
a nossa atenção, foram do declarante 
Raufo Ismael Ira, quando disse que a 
MAM não chegou a produzir receita  
pela prestação de serviços aos projec-
tos de protecção da Zona Económica 

Exclusiva (ZEE), apontando como 
razões do insucesso o facto de não 
ter sido disponibilizado espaço para a 
construção de um estaleiro de raiz em 
Pemba, Cabo Delgado, e a falta de in-
stalações, em Maputo, para o mesmo 
fim, acreditando que, com os estaleiros 
teria sido possível construir pelo me-
nos 15 barcos e prestar assistência a 
embarcações do Estado e não só. 

Este afirmou ainda que, na quali-
dade de gestor, não realizou nenhum 
trabalho para apurar se a EMATUM e a 
MAM eram viáveis ou não e isso é, na 
nossa óptica, nós muito complicado 
para quem está na gestão do em-
preendimento. 

Em declarações ao tribunal, este 
assumira ainda que, mesmo tendo 
sido um dos subscritores do contrato 
da PROINDICUS com a Privinvest, 
não participou das negociações dos 
preços de aquisição dos barcos da 
EMATUM, o que mais uma vez, o colo-
ca numa situação de insegurança. Mas 
tudo caberá ao juiz avaliar para melhor 
se posicionar, obedecendo sempre o 
princípio de independência e impar-
cialidade nas decisões que toma.  

Colher o que 
semeou

Ficha Técnica
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Um olhar à nossa Administração Pública

O «desastre» da Descentralização em Moçambique

Ordens com ordem

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

O Estado, como sociedade política, 
tem como fins a segurança (individual 
e colectiva), a justiça e o bem-estar 
económico e social. Por seu turno, a 
Administração Pública é o conjunto de 
órgãos, serviços e agentes do Estado que 
procura satisfazer, de forma ininterrupta, 
as necessidades da sociedade, tais como 
educação, cultura, segurança, saúde, 
dentre outras áreas. Em outras palavras, 
Administração Pública é a gestão dos 
interesses públicos por meio da presta-
ção de serviços públicos. A Constituição 
da República de Moçambique (CRM) 
estabelece no artigo 248 o seguinte: «1. A 
Administração Pública serve o interesse 
público e na sua actuação respeita os 
direitos e liberdades fundamentais dos 
cidadãos. 2. Os Órgãos da Administração 
Pública obedecem à Constituição e à lei 
e actuam com respeito pelos princípios 
da igualdade, da imparcialidade, da ética 
e da justiça».

Em relação ao «desastre» da descen-
tralização de que nos ocupamos neste 
artigo, o nº 1 do artigo 249 da CRM 
dispõe que «A Administração Pública 
estrutura-se com base no princípio de 
descentralização e desconcentração, 
promovendo a modernização e a 
eficiência dos seus serviços sem prejuízo 
da unidade de acção e dos poderes de 
direcção do Governo». A «desconcent-
ração» ocorre exclusivamente dentro de 
uma mesma pessoa jurídica, formando 
uma técnica administrativa utilizada para 
distribuir internamente as competên-
cias, a fim de tornar mais ágil e eficiente 
a prestação de serviços. Entretanto, o 
inverso dessa técnica administrativa é a 
«concentração», que é a situação em que 
a pessoa jurídica integrante da Adminis-

BERNARDO THEOTÓNIO-PEREIRA*                                  

Em tempos de discussão do pro-
jecto de lei número 974/XIV/3 do PS 
consubstanciada na recomendação 
REP 4 e componente C6 presentes nas 
páginas 44 e 117 do PRR, o assunto das 
ordens está na baila. Ou melhor, está 
na ordem do dia.

Apesar do timing, é bom discutir-
mos as Ordens profissionais com a 
devida ordem, mas sem nunca es-
quecer a vertente histórica do “corpo-
rativismo” que lhes deu origem.

Enquanto jurista, gestor e econo-
mista sempre contestei que as Ordens 
pudessem servir para limitar o acesso 
à respectiva profissão, exigindo, até, 
exames e estágios que desprestigiam 
e enfraquecem o ensino universitário 

tração Pública extingue seus órgãos, 
reunindo em um número menor de 
unidades as respectivas competências.

Na «centralização», o Estado executa 
suas tarefas directamente, por meio dos 
inúmeros órgãos e agentes adminis-
trativos que compõem a sua estrutura 
administrativa funcional, denominada 
Administração Directa, ou seja, o des-
empenho directo das actividades públi-
cas pelo Estado-Administração, pelos 
órgãos do Estado, despersonalizados, in-
tegrantes de uma mesma pessoa jurídi-
ca. A «descentralização» ocorre quando 
outras pessoas jurídicas desempenham 
algumas atribuições e obrigações típicas 
do Estado, quando por motivos vários 
este delega a terceiros, configurando 
numa Administração Indirecta. Assim, a 
«descentralização» pressupõe duas pes-
soas distintas, o Estado e a pessoa que 
executará a obrigação, o serviço, por ter 
recebido do primeiro tal atribuição e, em 
nome deste, executará as actividades, 
porém, sob o controlo e fiscalização do 
próprio Estado. 

A «descentralização administra-
tiva» se dá por três formas: territorial ou 
geográfica; funcional ou técnica e por 
colaboração. (i) Territorial ou geográfi-
ca: ocorre quando uma entidade local, 
delimitada geograficamente, detenha 
personalidade e capacidade jurídica 
própria, de direito público e com capa-
cidade legislativa, mas subordinada às 
normas oriundas do poder central; (ii) 
Funcional ou técnica: é a forma verifica-
da quando o poder público, por meio 
de uma lei, cria uma pessoa jurídica de 
direito público (exemplo autarquia), e 
a ela atribui a titularidade decorrente 
de lei específica, o que significa uma 
entidade que passa a deter a capacid-
ade específica para a qual foi criada; (iii) 
Por colaboração: é a verificada quando 
por meio de um contrato, seja de con-
cessão de serviço público ou de um 
acto administrativo, permissão de ser-
viço público, transferindo a execução 
de determinado serviço público a 

e, portanto, as próprias Universidades.
Estes limites e bloqueios criados 

(em termos históricos, recentemente) 
não são mais do que o receio e medo 
da legítima concorrência por parte da 
corporação. Isto é, ao invés de estar-
mos focados na qualidade na óptica 
do cliente/consumidor, estamos am-
arrados aos bloqueios da livre e precisa 
concorrência, limitando ao máximo o 
acesso ao exercício da profissão.

Por isso, considero crucial que as 
Ordens sejam lideradas por pessoas 
com Mundo. Por pessoas que, inde-
pendentemente da sua Ordem, sejam 
gestores da sua própria vida, estrat-

I Série, 2º Suplemento, de 12/06/2018). 
Afonso Dhlakama perdeu a vida an-

tes de ver materializado o figurino resul-
tante das suas exigências. Para a surpresa 
da sociedade emergiu, de uma cartola 
mágica da Assembleia da República, a 
figura de Secretário de Estado Provincial, 
que trouxe a polémica duplicação das 
instituições e órgãos provinciais.

Em muitos países, o Secretário de 
Estado é um membro do Governo 
Central, de nomeação política e não 
administrativa, ocupando uma catego-
ria inferior à de ministro. Ainda que os 
titulares do cargo sejam políticos, em 
certos países (Alemanha e Suécia, por 
exemplo) são designados a partir da 
Função Pública. 

Em alguns países (México e Inglat-
erra, como exemplos), o perfil de um 
Secretário de Estado equipara-se ao 
de ministro e respondem como mem-
bros do Governo. 

Nos Estados Unidos da América 
há somente um Secretário de Es-
tado, responsável pela política externa 
(equivalente ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros). O mesmo sucede com 
o Estado do Vaticano, onde existe ape-
nas um Secretário de Estado que é o 
membro do Governo, sendo ele quem 
chefia o Governo (equivalente a um 
Primeiro-Ministro). 

Urge questionar: de onde foi inspira-
do o modelo e o figurino adoptado em 
Moçambique, que serviu de suporte 
para a designação de Secretário de Es-
tado Provincial?

Para além das alterações à CRM foi 
aprovado o «Pacote da Descentraliza-
ção», composto por Leis nºs 3, 4, 5, 6 e 
7/2019, todas de 31 de Maio (BR 105, 
I Série, de 31/05/2019). Várias sensibili-
dades da sociedade reagiram negativa-
mente ao processo da descentralização, 
que usou mais termos políticos que ju-
rídicos, com questionamentos como os 
seguintes: «qual é a necessidade de um 
Secretário de Estado numa província?», 
«entre Secretário de Estado e Governa-

fissionais faz-se com uma Ordem 
agregadora (que todos recebe!) mas 
que a todos exige competência e to-
dos regula no âmbito do respectivo 
exercício profissional. Pois, no fim, o 
que importa é o resultado, a satisfação 
dos clientes e do mercado e a digni-
dade do profissional e da classe profis-
sional que o integra.

Aliás, o mesmo tem acontecido 
com o acesso e exercício da política pe-
los cidadãos que, hoje, está totalmente 
limitado pela “Ordem” dos Partidos 
que tudo faz e garante para que cada 
vez menos pessoas possam servir o 
País. Até porque, infelizmente, o que 

dor Provincial quem vai prestar contas 
a quem?». Quem vai mandar efecti-
vamente na província?». Com efeito, 
contrariando as regras de sufrágio, em 
que o eleito é mais representativo que o 
nomeado, a sociedade viu o Secretário 
de Estado Provincial agigantar-se frente 
ao Governador, facto que duplicou 
desnecessariamente os postos e cargos, 
bem como os respectivos orçamentos 
de cobertura, beliscou a unidade de 
acção e dignidade da governação lo-
cal, cedendo, perigosamente, para uma 
verdadeira desestabilização administra-
tiva, o que sufocou, com gravidade, a 
eficiência dos actos. 

Edson Macuácua, presidente da 
Primeira Comissão na Assembleia da 
República, à altura da aprovação do 
«Pacote da descentralização», agora Se-
cretário de Estado em Manica, depois de 
provar o amargo veneno que ajudou a 
preparar, veio a terreiro e de forma cora-
josa assumir que «este modelo foi moti-
vado por razões políticas. Era necessário 
que fossem resolvidas as questões políti-
cas que estavam em causa, com maior 
destaque para o problema do conflito 
armado (…) levantam-se problemas 
técnicos sérios e haverá um momento 
em que os órgãos competentes deverão 
preocupar-se com questões técnicas, 
porque a eficiência da administração é 
muito importante para o funcionamen-
to do Estado» (O País, de 29/07/2021).

Excluindo os ataques isolados da 
Junta Militar da Renamo, há que lem-
brar que à altura da aprovação do «Pa-
cote da descentralização» não havia ne-
nhum conflito armado que justificasse 
pressões políticas, porque sempre 
vigorou uma trégua nunca quebrada, 
desde os tempos de Afonso Dhlakama 
até aos actuais tempos de Ossufo Mo-
made. O que transpirou na sociedade, 
sobre o «desastre da descentralização», 
foi a imoral engenharia discriminatória, 
politicamente inspirada e montada 
para evitar que a oposição ficasse com 
alguma província! 

importa não é Portugal mas a respec-
tiva corporação político- partidária.

É um problema de pequenez. É um 
problema de medo da possível concor-
rência. É um problema de falta de Mun-
do de muitos. É um problema miserável.

Tal como um empresário nunca 
despedirá um funcionário bom, ao 
invés, também um cliente/mercado 
ou um País não deverá suportar um 
profissional (em especial liberal) ou 
um Político/Governante meramente 
razoável e/ou medíocre.

Portanto, não há que ter medo de 
sermos mais nas Ordens, nem mais a 
servir Portugal. (In Observador. pt)

uma pessoa jurídica de direito privado, 
previamente existente, porém, a titu-
laridade do serviço ficando totalmente 
com o Poder Público concedente, o 
que lhe permite dispor do serviço de 
acordo com o interesse público. (Fonte: 
<http://www.slconsultoriapublica.
com.br/site/artigos/artigo4.pdf>. Aces-
so em 25/07/2021).

O processo de descentralização 
levado a cabo nos últimos tempos 
em Moçambique iniciou com a crise 
resultante dos resultados das Eleições 
Gerais de 2014 entre os partidos con-
correntes, destacando-se a Renamo 
que exigia governar em zonas onde 
teve maioria dos resultados nas urnas, 
ameaçando estabelecer seu governo 
nessas zonas. 

O Professor Catedrático Gilles Cistac 
(11 de Novembro de 1961 – 3 de Março 
de 2015) defendeu, antes do seu assassi-
nato, que era possível satisfazer essa ideia, 
desde que houvesse vontade política 
para acolher e enquadrar as disposições 
do nº 4 do artigo 273 da Constituição 
da República (antes da revisão) que es-
tabelecia que «A lei pode estabelecer 
outras categorias autárquicas superiores 
ou inferiores à circunscrição territorial do 
município ou da povoação».  

Depois do épico fracasso de mais 
de 100 rondas negociais, no Centro 
de Conferências Joaquim Chissano, 
em Maputo, entre a Renamo e o Gov-
erno, representados por Saimone 
Macuiane e José Pacheco, respectiva-
mente, o Presidente Filipe Nyusi ini-
ciou conversações secretas e directas, 
via telefone, com o líder da Renamo, 
Afonso Dhlakama, que resultaram nos 
surpreendentes encontros havidos 
nos dias 6 de Agosto de 2017 (serra 
da Gorongosa) e 18 de Fevereiro de 
2018 (Namadjiwa, Vundúzi), em que foi 
acordada a eleição da figura do Gover-
nador Provincial, conforme consta das 
alterações posteriormente introduzi-
das na Constituição da República pela 
Lei nº 1/2018, de 12 de Junho (BR 115, 

egas dos seus ideais, criativos nas suas 
ideias e, acima de tudo, que tenham 
rasgo, atitude e dinâmica. Pois, só as-
sim teremos Ordens à medida da or-
dem que o presente e o futuro exigem.

E é exactamente isso que espero 
que uma candidatura como a de Pe-
dro Reis traga e garanta às Ordens e, 
em especial, à Ordem dos Economis-
tas (que já estava esquecível).

A garantia da qualidade dos profis-
sionais não se faz nem fará com blo-
queios e limites ao acesso à profissão. 
Pois, é para isso que devem servir as 
Universidades.

A garantia da qualidade dos pro-
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Não foi a primeira, nem a segunda que a Associação de Produtores e Importadores de Bebidas Alcoólicas (APIBA) 
usa expedientes inconsistentes e manobras dilatórias para impedir a implementação do diploma n.64/2021, de 
21 de Junho, que aprova o Regulamento de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado. Entretanto, 
especialistas explicaram ao PÚBLICO que o Edital divulgado pelo Tribunal Administrativo (TA), no qual, a API-
BA, volta a atacar o processo de selagem de cervejas, não suspende a eficácia do diploma ministerial número 
190/2021, de 21 de Julho, que aprova o novo Regulamento de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufac-
turado, outrossim e somente ai, sobre a deliberação que também, dependerá do provimento ou não da providên-
cia cautelar.

Tribunal não suspende 
selagem de cervejas

Fricções na indústria cervejeira

da selagem em 2019 e no 1º semestre 
de 2020, cujas actividades são subsidi-
adas pela CDM e Heinneken, facto que 
põem em causa a sua probidade, cu-
jos actos, configuram evasão fiscal, in-
cumprimento das normas comerciais 
e corrupção.

No entanto, a Selagem de Produtos 
do Tabaco Manufacturado, Vinhos e 
Bebidas Espirituosas e Cervejas e RTDs 
começou em 2016, abrangendo so-
mente bebidas importadas, cuja cal-
endarização previa a implementação 
do processo em três fases.

Sucede que, as empresas começaram 
a apresentar sua discordância com 
o processo quando a Assembleia da 
República (AR) iniciou o debate do pro-
jecto de Lei do Código do Imposto sobre 
Consumos Específicos (ICE), que previa a 
extensão deste processo às cervejas de 
produção nacional, posição que veio a 
ser formalizada por lei.

Nessa altura, as fábricas de cervejas 
colocaram problemas que, na sua opin-
ião, poderiam tornar a selagem destes 
produtos inviável, nomeadamente as 
velocidades das linhas de enchimento, 
a possível incompatibilidade entre o 
sistema informático das fábricas e o da 

solução de selagem digital. 
Na sequência, foi aprovado o diplo-

ma n°64/2021, de 21 de Junho, que 
aprova o Regulamento de Selagem 
de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manu-
facturado. Mas viria a acontecer que, 
quando todos aparentes problemas 
técnicos tinham sido esclarecidos e 
ultrapassados, as cervejeiras e a APIBA 
passaram a opor-se abertamente à 
selagem, alegando os mesmos prob-
lemas que já tinham sido resolvidos.

A mesma voz discordante voltou a 
ecoar semana passada durante o “eco-
nomic briefing” promovido pela CTA, 
onde Hugo Gomez representante das 
Cervejas de Moçambique e Neyde Pires, 
representante da Heinneken foram 
convidados especiais e falaram do su-
posto impacto negativo do diploma 
n°64/2021, de 21 de Junho, que aprova 
o Regulamento de Selagem de Bebidas 
Alcoólicas e Tabaco Manufacturado. 

Na ocasião, o presidente da CTA, 
abordou também na sua intervenção 
a matéria, referindo que a aprovação 
e entrada em vigor do regulamento 
de Selagem de Bebidas Alcoólicas e 
Tabaco Manufacturado tem como 
impacto, o agravamento dos custos 

do sector empresarial, sobretudo as 
indústrias cervejeiras.

Na mesma estratégia, classificada por 
fontes do governo como sendo mais 
uma estratégia visando bloquear a im-
plementação do diploma, as cervejeiras 
intentaram uma providência cautelar 
junto da 1ª secção do Tribunal Admin-
istrativo a pedir a “suspensão da eficácia 
do diploma n.64/2021, de 21 de Junho, 
que aprova o Regulamento de Selagem 
de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manu-
facturado e revoga o diploma Ministerial 
n°59/2016, de 14 de Fevereiro”.

O respectivo edital, com a data de 1 
de Setembro, mesmo sem assinaturas 
nem carimbo do TA, leva nomes da se-
cretária judicial adjunta, Gertrudes For-
tunato Ber e do juiz conselheiro, relator 
da 1ª secção, David Zefanias Sibambo.

Entretanto, alguns especialistas 
ouvidos pela nossa reportagem clas-
sificam a atitude das cervejeiras como 
desespero alegadamente por um júri 
que adjudicou o concurso de selagem 
das cervejas e das RTD, mais conheci-
das por cidras, a iniciar a 7 de Fevereiro 
de 2022 à empresa OpSec Security, ter 
integrado um administrador de uma 
das cervejeiras que hoje patrocinam 

campanhas ao contrário, incluindo 
contra governo.

Explicam ainda que, “o edital de 1 de 
Setembro divulgado pela 1ª Secção 
do Tribunal Administrativo, na qual, 
a APIBA, em mais uma estratégia de 
bloquear já com assessoria e lobby, 
da Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA), 
volta a atacar o processo de selagem 
de cervejas, não estabelece a suspen-
são de eficácia do diploma ministerial 
n°190/2021, de 21 de Julho que apro-
va o novo Regulamento de Selagem 
de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manu-
facturado, mas sim e somente sobre 
deliberação que também, apenas 
em caso de a providencia cautelar ser 
concedida, é que poderás ter eficácia e 
efeitos sobre o diploma”.

ROTEIRO DA CAMPANHA 

Aliás, para as nossas fontes, esta 
acção de tentativa de inviabilizar a se-
lagem de cervejas não constitui novi-
dade para o governo, alegadamente 
porque APIBA e a CDM, estarem 
desde 2019, a intensificar a campanha 
mediatizada contra o processo, mes-

CIP”, lê-se nos documentos que o jor-
nal PÚBLICO teve acesso.

Acto contínuo, neste ano/2021, 
visando fazer valer os seus argumentos 
e angariar o apoio e simpatia do pú-
blico, consta que em várias ocasiões, o 
consórcio CDM/APIBA/CTA tem usado 
cifras que se contradizem entre si.

“É o caso do custo da selagem esti-
mado inicialmente em EUR5 milhões, 
mais tarde corrigido para 7 milhões de 
meticais. O outro exemplo refere-se à 
percentagem da evasão fiscal no sec-
tor das cervejas que a CDM citando 
o polémico relatório da Euromonitor 
estimou em 1%. Em entrevista recente 
concedida conjuntamente pela CTA/
CDM/Heineken estimaram em cerca 
de 5% a cerveja contrabandeada”, de-
nunciam os documentos.

Nesse contexto, as fontes do gover-
no consideram que a acção que vem 
sendo desencadeada pela APIBA, com 
patrocínio da CDM e da Heinneken, 
contraria o pedido expressamente 
apresentado pelo Grupo de Trabalho 
de Cervejas e RTDs em 2016 para o 
diferimento do início da selagem 
destes produtos por 1 ano, na altura 
limitada à cerveja importada.

mo depois da aprovação da lei pela AR 
e do Regulamento do ICE pelo Con-
selho de Ministros. 

Acrescentam que, em 2020, a cam-
panha continuou com a entrada do 
CIP no jogo a pretexto de realizar uma 
pesquisa para avaliar os primeiros anos 
da implementação do programa de 
selagem do tabaco e bebidas alcoóli-
cas e na sequência, lança um relatório 
sem antes ter apresentado e discutido 
com os sectores visados, denegando-
lhes desse modo, a oportunidade de 
expressarem os seus pontos de vista 
sobre o seu conteúdo e o exercício do 
seu direito ao contraditório.

“O parecer da CTA levando à pre-
sença do Ministro da Economia e Fi-
nanças baseia-se nos relatórios com 
conclusões falsas da Euromonitor e 

- Empresas CDM e Heinneken acusadas de patrocinar campanhas contra selagem de cervejas

ANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

Para já, dados na posse do PÚBLICO 
indicam que a APIBA – Associação de 
Produtores e Importadores de Bebidas 
Alcoólicas não é representante legítima 
dos produtores e importadores de be-
bidas alcoólicas, porque até 2020, ha-
viam sido registados em Moçambique, 
207 empresas. Sucede que a APIBA 
integra somente 14 membros, cor-
respondentes a apenas 6.7% daquele 
universo, facto que aos olhos da socie-
dade, transmite uma falsa ideia de que 
se trata de uma agremiação com legit-
imidade para representar os interesses 
da sua classe, o que não é o caso.

O PÚBLICO apurou ainda que a 
APIBA entrou no barulho do processo 
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Pela primeira vez na história das 
relações de cooperação com 
Moçambique, a União Europeia 
está a formar e especializar as For-
ças Armadas de Defesa de Moçam-
bique (FADM), com o objectivo de 
deixá-las aptas para cumprir com a 
sua missão de defender a todo cus-
to o povo moçambicano, a integri-
dade territorial, defendendo-o de 
todas as ameaças, principalmente 
o terrorismo que afecta a província 
de Cabo Delgado, o extremismo 
violento e a instabilidade militar na 
região Centro, protagonizada pela 
autoproclamada Junta Militar da 
Renamo.

FADM especializadas no combate ao terrorismo 
Pela primeira vez em Moçambique 

festações das atrocidades terroristas na 
província de Cabo Delgado, a União 
Europeia esteve sempre atenta ao de-
senrolar dos acontecimentos e aberta 
a prestar qualquer tipo de ajuda ao país.

E a aprovação, em Julho deste ano, 
do destacamento da Missão de For-
mação Militar em Moçambique, pela 
União Europeia, é sinal inequívoco do 

“É dentro deste contexto que mar-
camos, hoje, o início formal da forma-
ção do efectivo das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique, para fazer face 
às acções terroristas”, disse, apelando 
para que as partes façam uso de todos 
os alicerces que possam conduzir esta 
inédita materialização da cooperação 
militar entre Moçambique e União Eu-

a integridade territorial e se defender de 
qualquer ameaça”, destacou.

Jaime Neto referiu ainda que o 
treinamento da Missão de Formação 
Militar da União Europeia constitui o 
caminho certo para esta especializa-
ção da tropa moçambicana. 

Com efeito, o ministro da Defesa Na-
cional considera que com a formação 
e doptação de meios orgânicos de pre-
venção e combate ao terrorismo será 
possível reforçar a capacidade com-
bativa e de intervenção das FADM. 
Mas, acima de tudo, assinalou ser um 
contributo valioso para o processo em 
curso de profissionalização e modern-
ização das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique.

RESULTADOS ESPERADOS

No final de todo o processo, Jaime 
Neto fez saber que espera ter as Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique 
cada vez mais e melhor preparadas 
para combater o terrorismo e o ex-
tremismo violento.

Com a cerimónia da KaTembe, 
Jaime Neto sublinhou que “Moçam-
bique e a União Europeia demonstr-
aram ao mundo que, com base na 
cooperação militar bilateral e multi-
lateral, é possível fazer face a qualquer 
ameaça de segurança, com particular 
destaque ao terrorismo e extremismo 
violento que carregam consigo outras 
ameaças, como são os casos de tráfico 
de drogas e de seres humanos e con-

seu cometimento para com a causa 
moçambicana. 

Aliás, Jaime Neto frisou que a as-
sistência humanitária que a União 
Europeia vem dando às populações 
vítimas do terrorismo só teria o impac-
to desejado se a ameaça à segurança 
fosse debelada.

ropeia, catalisadores dos objectivos que 
pretendemos alcançar.

Acrescentou que “com estas valên-
cias que a missão da União Europeia vai 
transmitir às Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique, estarão sempre aptas 
a cumprir com a sua missão de defend-
er a todo custo o povo moçambicano e 

trabando de diversa ordem”.
Em suma, sublinhou, “estamos 

convictos de que os resultados de-
sta cooperação no domínio militar 
irão consubstanciar-se no reforço dos 
ganhos que temos estado a registar 
no Teatro Operacional Norte”. 

Prosseguiu frisando que “o nosso 

foco é devolver a segurança e tranqui-
lidade na província de Cabo Delgado, 
por isso achamos que este processo 
de especialização da nossa tropa é o 
passo certo para o alcance deste ob-
jectivo”.

Por sua vez, o ministro da Defesa 
de Portugal, João Gomes Cravinho, 
defendeu, em declarações à agência 
Lusa, que “as condições imediatas 
de paz têm de ser seguidas por uma 
aposta no desenvolvimento para que 
a instabilidade não regresse”. 

A missão da União Europeia em 
Moçambique será comandada pelo 
Vice-Almirante francês Hervé Bléjean, 
director da Capacidade Militar de 
Planeamento e Condução, e, no ter-
reno, a direcção operacional caberá ao 
Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires, 
militar do Exército português que co-
mandará a força.

Os custos para a Missão de Forma-
ção da União Europeia serão suporta-
dos através do novo Mecanismo Eu-
ropeu de Apoio à Paz (MEAP), no valor 
de 15 milhões de euros.

Refira-se que o início da formação 
militar da União Europeia acontece 
numa altura em que as Forças de De-
fesa e Segurança de Moçambique, 
apoiadas pelas tropas do Ruanda e da 
SADC, têm estado a recuperar várias 
zonas que há mais de um ano es-
tavam sob controlo dos insurgentes e 
a destruir bases do inimigo.

O restabelecimento de segurança 
em algumas zonas dos distritos de 
Palma, Mocímboa da Praia, Nangade, 
Macomia, Quissanga e Muidumbe é 
um passo decisivo para a criação de 
condições de retorno das famílias des-
locadas às suas aldeias.

A Missão da SADC em Moçambique 
(SAMIM) foi prorrogada no início de 
Outubro último por mais três meses, 
com o objectivo de prosseguir as op-
erações ofensivas contra os extremistas 
violentos com vista a consolidar a esta-
bilidade em termos de segurança e criar 
um ambiente propício para o retorno 
das famílias deslocadas, viabilização das 
operações de assistência humanitária e 
desenvolvimento sustentável.

Quando foi lançada a 9 de Agosto, a 
Força da SADC era constituída por 757 
efectivos, entre tropas de combate, pes-
soal de apoio e administrativo, além de 
vários equipamentos militares, como 
aeronave de transporte e reconhe-
cimento, helicópteros de combate, 
fragata de patrulha marítima e viaturas 
blindadas para as forças terrestres.

O Ruanda é o único Estado que de-
stacou militares para Cabo Delgado 
no âmbito das relações bilaterais com 
Moçambique. Em Julho, Kigali enviou 
880 militares e 120 polícias para apoiar 
as forças moçambicanas no combate 
contra o extremismo violento. 

A missão de formação lançada 
quarta-feira passada, na KaTembe, 
cidade de Maputo, terá a duração de 
dois anos e conta com 140 militares 
formadores oriundos de 10 países eu-
ropeus, dos quais Portugal contribui 
com mais da metade. 

Durante os dois anos, a missão das 
União Europeia em Moçambique vai 
formar 1.100 efectivos das FADM, divi-
didos em seis companhias de coman-
dos e cinco de fuzileiros.

A formação de comandos terá lugar 
no Campo Militar de Dongo, em Chi-
moio, capital da província de Manica, 
e a formação de fuzileiros terá lugar no 
Centro de Formação da KaTembe. As 
primeiras duas companhias estarão 
prontas até Março de 2022, período 
em que irão seguir para Cabo Delgado 
com a missão de ajudar no restabeleci-
mento de segurança e protecção da 
população.

Aliás, além da formação especial-
izada em combate ao extremismo 
violento, os militares moçambicanos 
serão treinados em técnicas de pro-
tecção de civis, especialmente mul-
heres e raparigas, com vista a garantir o 
respeito pelos direitos humanos. 

O envio da missão da União Euro-
peia surge em resposta à solicitação 
feita pelo Governo moçambicano 
à União Europeia, em Setembro de 
2020, pedindo apoio na área de trein-
amento especializado para o combate 
ao extremismo violento, através da 
formação, logística para as forças de 
combate, equipamento de assistência 
médica em zonas de combate e ca-
pacitação técnica de pessoal.

Para o ministro da Defesa Nacional, 
Jaime Neto, a cerimónia, testemun-
hada por João Gomes Cravinho, min-
istro da Defesa Nacional da República 
Português, e por altas patentes do 
Exército moçambicano e da União Eu-
ropeia, além de marcar o arranque da 
formação no quartel da KaTembe e de 
Chimoio, em simultâneo, é histórica, 
pelo facto de ser a primeira de género 
e naqueles moldes. Enfatizando as boas 
relações entre as partes, Jaime Neto 
afirmou que desde as primeiras mani-

Jaime Neto, Ministro da Defesa  Nacional

Ministro da Defesa de Portugal em Moçambique

- A iniciativa tem como parceiro de primeira linha a Missão da União Europeia, que pretende ver o país livre do fenómeno
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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

Publicidade

Estão a disparar os índices da sinistralidade rodoviária em Moçambique e, de acordo com o Presidente da Repúbli-
ca, caso não sejam tomadas medidas enérgicas para travar situações de excesso de velocidade, condução sob 
efeito de álcool, falta de respeito pelos utilizadores da estrada, principalmente peões e ciclistas, principalmente 
condutores não licenciados, o problema pode se agravar e tornar-se dramático. A título de exemplo, Filipe Nyusi 
revelou que do ano 2020 e primeiro semestre de 2021, os casos de acidentes de viação saíram de 452 para 462 
acidentes; o número de óbitos passou de 392 para 417 e o número de feridos graves subiu de 298 para 321.

Aumento da sinistralidade 
rodoviária preocupa Nyusi

Filipe Nyusi deixou este alerta, na 
amanhã do dia 05 de Novembro de 
2021, de depois de receber no Gabi-
nete da Presidência da República, os 
titulares dos Órgãos de Administração 
da Justiça, para uma saudação ao mais 
Alto Magistrado da Nação por ocasião 
do Dia da Legalidade, que se comem-
ora sob o lema “Por uma cidadania 
responsável: Juntos na prevenção e com-
bate à sinistralidade rodoviária”.

Falando do lema, o Chefe de Estado 
considerou o escolhido como opor-
tuno e diversifica a visão da missão da 
“família da administração de justiça”, 
pois nos últimos anos, o país tem sido 
afectado de forma preocupante pelo 
fenómeno da sinistralidade rodoviária, 
cujas consequências sociais e económi-
cas, já se transformaram numa verda-
deira hecatombe pública, causando 
milhares de vidas humanas, para além 
de outros danos físicos e psicológicos. 

Na ocasião, recordou que devido 
ao impacto negativo desta realidade, 
em Novembro de 2016, o Governo 
promoveu o segundo simpósio na-
cional sobre a segurança rodoviária, 
subordinado ao lema “Fortalecer o pa-
pel das instituições e dos cidadãos para 
prevenir os acidentes”. 

Na altura, “em conjunto reflectimos 
profundamente sobre as causas, facto-
res, medidas e estratégias que deveriam 
ser adoptadas para que a segurança 
das nossas rodovias fosse a regra e a 
sinistralidade uma excepção. Há mais 
de um ano aprovamos a política e a 
estratégia da segurança rodoviária – in-
strumento de intervenção e articulação 
das várias entidades na prevenção da 
sinistralidade e garantia da segurança 
rodoviária”, disse.

Esta política, de acordo com Filipe 
Nyusi, enquanto elemento agregador, 
está dirigida à prossecução de cinco 
objectivos estratégicos, nomeada-
mente, melhorar a gestão da segu-
rança rodoviária; tornar os utilizadores 
das estradas mais seguros; tornar as 
infraestruturas mais seguras; promover 
maior segurança dos veículos e melho-
rar a assistência nos locais de acidente e 
apoio às vítimas.

Dados estatísticos, mostram que a 
nível da SADC, em 2017, Moçambique 
era o país que apresentava o quarto 
maior índice de morte por acidente de 
viação, com uma cifra de 32 mortes por 
100 mil veículos.

“Hoje, 2021, o nosso país ocupa a 
quinta posição entre os 15 Estados 
membros desta organização region-
al”, revelou.

Prosseguindo, o Presidente da 
República observou que mesmo 
com uma redução relativa da posição 
na região, a realidade demonstra que 
acções de educação, sensibilização, 
fiscalização e adequação da legisla-
ção implantada pelas entidades que 
lidam com a segurança rodoviária 
ainda se mostram insuficientes para 
conter os índices da sinistralidade e 
mitigar seus efeitos.

“Hoje, a sinistralidade rodoviária é um 
verdadeiro problema de saúde pública 
em Moçambique, na medida em que 
afecta todo tecido social e económico, 

Presidente da República com os representantes dos órgãos de administração da justiça

sendo que a maioria das mortes, atin-
gem as pessoas mais vulneráveis na via 
pública”, classificou.

São basicamente, peões e ciclistas, 
muitos dos quais, em idade produtiva, 
com idade compreendida entre os 10 
e 40 anos. 

Com o efeito, o estadista moçambi-
cano, referiu que nos últimos 5 anos, no 
período de 2016-2020, o país registou 
cerca de 19,781 vítimas de acidentes de 
viação, destes, resultaram 5,637 óbitos, 
5,915 feridos graves e 8,229 feridos ligeiros.

Quarenta e cinco por cento dos 
óbitos registados, eram jovens na faixa 
etária entre os 18 aos 45 anos, 48% 
eram crianças e adolescentes, com 
idades inferior a 17 anos.

A maior parte das crianças e adoles-
centes foram vítimas de atropelamen-
tos e 72% dos óbitos registados, eram 
de sexo masculino e 28% de sexo 
feminino.

“Se analisarmos apenas três indica-
dores, o número de acidentes, óbitos e 
feridos graves, do ano 2020 e primeiro 
semestre de 2021, constatamos que 
saímos de 452 para 462 acidentes; o 
número de óbitos passou de 392 para 
417 e o número de feridos graves subiu 
de 298 para 321”, revelou, tendo depois 
afirmado o seguinte: “Todos os indica-
dores dispararam”.

Na mesma saudação ao mais Alto 
Magistrado da Nação por ocasião do 
Dia da Legalidade, feita pelos titula-
res dos órgãos de administração da 
justiça, Filipe Nyusi apontou que as 
sextas-feiras, sábados e domingos figu-
ram como sendo os dias de semana 
em que se registam mais acidentes, 
particularmente no período entre 15 

horas e 21horas. “É também nesses 
dias de semana que registam-se mui-
tos óbitos. Estes dados revelam o quão 
dramático, são os efeitos da sinistrali-
dade rodoviária no nosso país”, alertou.

Num outro diapasão, o Presidente da 
República, explicou que quando ocorre 
um acidente, o governo não olha ape-
nas para as estatísticas. 

“Falamos de pessoas concretas 
que viram suas vidas destruídas ou 
transformadas em consequência dos 
acidentes. Falamos de danos materiais 
avultados causados, bens e infraestru-
turas públicas e privadas. Todos estes 
aspectos devem apelar para nossa re-
flexão, devem chamar-nos a consciên-
cia”, observou.

Dentre os factores que contribuem 
para o aumento de casos de sinis-
tralidade rodoviária, o Presidente da 
República indicou o comportamento 
humano e de seguida, elencou alguns 

elementos sobejamente conhecidos, 
que podem e devem ser evitados.

 Entre eles, o chefe de Estado referiu-
se ao excesso de velocidade, condução 
sob efeito de álcool, falta de respeito 
pelos utilizadores da estrada, principal-
mente aos vulneráveis como peões e 
ciclistas, ma travessia do peão, superlo-
tação de passageiros, fadiga e sonolên-
cia, ultrapassagem irregular.

Acrescentou que se, por um lado 
há registo da população condutora, 
de 15,431 em 2016, para1294, 084 em 
2020, estranhamente registou-se um 
decréscimo de condutores formados, 
cuja cifra passou de 88,946 em 2016 
para 31,700 no passado. Paradoxal-
mente, o número de veículos nas es-
tradas está a aumentar, tendo Moçam-
bique saído de 927,960 em 2016 para 
1850 mil em 2020.

“Esta tendência, remete-nos a con-
clusão de que existem condutores não 

suas competências”, recomendou, para 
de seguida sublinhar ser necessário 
assegurar a responsabilização ad-
ministrativa, civil e criminal de todos 
quanto concorrem para a sinistralidade 
rodoviária no pais.

Com o efeito, apontou que o re-
forçar da acção fiscalizadora pelos 
intervenientes em matéria de trafego 
rodoviário é fundamental, pois muitas 
das vezes, a sinistralidade rodoviária é 
induzida por condutas de desleixo e 
de corrupção em cadeia.

Por fim, o presidente da República 
saudou e reconheceu o trabalho que 
os órgãos de administração de justiça 
vêm desenvolvendo, em prol da 
justiça, pois constituiu um dos pilares 
do Estado de Direito Democrático.

Esta satisfação, segundo Filipe Nyusi, 
resulta do facto de, as instituições estar 
a funcionar em pleno, exercendo seu 
papel e os cidadãos, terem acesso.

licenciados, o que constitui um prenún-
cio de que o problema da sinistralidade 
pode se agravar, caso medidas enérgi-
cas e a melhoria das práticas de fiscal-
ização, não sejam adoptadas”, alertou o 
presidente da República.

Como corolário, Filipe Nyusi disse 
a família da justiça ser imperioso que 
cada uma das instituições reflicta sobre 
o seu papel na prevenção e combate a 
sinistralidade rodoviária.

“Indaguem sobre acções que de-
vem ser desenvolvidas no âmbito das 
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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

I SÉRIE — Número 205
DIVULGAÇÃO  25 de Outubro de 2021
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ministradores distritais, Directores dos 
Serviços Distritais, Directores provinci-
ais e entidades académicas, privadas, 
sociedade civil e Líderes Comunitários, 
bem como da socialização ao nível dos 
Ministérios e de outros órgãos de rep-
resentação do Estado com a finalidade 
de fazer a divulgação e colher subsídios 
para o seu aprimoramento.

O PNDT é o instrumento que define 
e estabelece as perspectivas e as nor-
mas que devem orientar o uso de todo 
o território e as prioridades das interven-
ções à escala nacional, prevenindo os 
potenciais efeitos negativos da explora-
ção dos seus recursos naturais que têm 
maior procura nos mercados globais.

de uso das zonas com continuidade 
espacial, ecológica, económica e inter-
provincial.

O Plano Especial do Ordenamento 
do Território do Vale do Zambeze (PEOT-
Vale do Zambeze), abrange uma área 
de cerca de 147 900 Km² (cento qua-
renta e sete mil e novecentos quilómet-
ros) (20% do território moçambicano) 
que inclui a parte terminal da Bacia do 
Rio Zambeze, estendendo-se da fron-
teira com a Zâmbia e o Zimbabwe até 
à sua foz, ao longo de cerca de 900 Km. 
Administrativamente, compreende a 
totalidade da Província de Tete e inclui ai-
nda alguns Distritos limítrofes das provín-
cias de Manica (Guro e Tambara), Sofala 
(Chemba, Caia e Marromeu) e Zambézia 
(Chinde, Mopeia, Derre, Luabo e Mor-
rumbala). A área tem uma população de 
3.490.000 (três milhões, quatrocentos e 
noventa mil) de habitantes.

Trata-se de um instrumento de plani-
ficação regional que apresenta modelos 
de identificação dos principais sistemas, 
redes, pontos e núcleos da estrutura 
geral de organização e do zoneamento 
do território abrangido pelo Plano.

O PEOT do Vale do Zambeze apre-
senta um modelo de desenvolvim-
ento territorial nas três dimensões, 
nomeadamente, de desenvolvimento 
social que inclui o envolvimento e 
empoderamento das comunidades 
locais no auto-emprego e incentivos 
aos pequenos agricultores; desen-
volvimento económico que abrange 

Partindo da Visão da Estratégia Na-
cional de Desenvolvimento (ENDE) 
2015-2035, que define

Moçambique, um país próspero, 
competitivo, sustentável, seguro e de 
inclusão, da Agenda 2025 e dos Objec-
tivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU, o PNDT propõe uma Es-
tratégia de Desenvolvimento Territorial 
que aponta os objectivos e as linhas de 
acção concretas, tendo em conta a inter-
dependência entre as opções territoriais 
e as estratégias das políticas sectoriais.

No que tange aos Planos Especiais 
de Ordenamento do Território (PEOT), 
estes são instrumentos que estabel-
ecem os parâmetros e as condições 

grandes investimentos nas infraestru-
turas, agricultura, indústria, mineração 
e energia e conservação da biodiver-
sidade e o turismo que é referente 
a programas de protecção do meio 
ambiente e sua biodiversidade e de-
senvolvimento de turismo.

O Plano Especial do Ordenamento 
do Território da Ilha de Kanyaka e de 
uma Parcela do Distrito de Matutuíne 
(PEOT-IKPM) abrange a Ilha de KaN-
yaka, a totalidade dos Postos Admin-
istrativos de Machangulo e Zitundo e 
partes dos Postos Administrativos de 
Bela Vista e Catuane, estando no seu 
interior as áreas da Reserva Especial de 
Maputo, suas áreas tampão, Reserva 
Marinha Parcial da Ponta do Ouro e 
Reserva para outras funções. A área 
do PEOT é habitada por 27.000 (vinte 
e sete mil) habitantes, sendo 21.000 
(vinte mil) habitantes, do Distrito de 
Matutuíne e 6.000 (seis mil) habitantes 
do Distrito Municipal KaNyaka.

O Governo pretende que o Plano 
seja um instrumento efectivo e opera-
cional na preservação das característi-
cas únicas deste território, sem preju-
dicar outras actividades industriais e 
que impulsionem o desenvolvimento 
sócio- económico e a qualidade de 
vida da população residente.

O modelo territorial para o desen-
volvimento da região integra a con-
servação da natureza e a promoção 
da indústria e de infra-estruturas num 
território planificado. 

Marginalização do território: Riscos prevenidos 
A Assembleia da República (AR) 
aprovou na generalidade e por 
unanimidade, três planos que in-
troduzem medidas de prevenção 
de riscos de marginalização e uso 
desequilibrado e insustentável 
do território e dos seus recursos, 
colocando em causa o desenvolvi-
mento sócio-económico nacional. 
Trata-se, segundo a Ministra da 
Terra e Ambiente, Ivete Maibaze, 
que apresentou os instrumen-
tos aos parlamentares em nome 
do Governo, do Plano Nacional 
de Desenvolvimento Territorial 
(PNDT), do Plano Especial do Or-
denamento do Território do Vale 
do Zambeze (PEOT-VZ) e do Plano 
Especial do Ordenamento do Ter-
ritório da Ilha de Kanyaka e de 
uma Parcela do Distrito de Matu-
tuíne (PEOT-IKPM).

De acordo com a explicação dada 
por Ivete Maibaze, cada um destes 
documentos está acompanhado 
por um Plano de Acção, que reúne e 
sistematiza o quadro operativo que 
permite concretizar, no espaço e no 
tempo, os elementos de referência es-
tratégicos, ou seja, assegure uma efec-
tiva coordenação e equilíbrio entre as 
políticas e estratégias de desenvolvi-
mento territorial dos níveis nacional, 
provincial, distrital e local.

A governante disse ainda que os in-
strumentos aprovados resultam de um 
processo participativo de auscultação 
pública, coordenado pelo Ministério da 
Terra e Ambiente, envolvendo os Ad-

Ivete Maibaze, Ministra da Terra e Ambiente
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ExxonMobil assegura continuidade 
no gás do Rovuma

Manica encaixa 70 mil milhões de meticais

unidades, facto que ainda preocupa as 
autoridades no que concerne ao apro-
visionamento destes serviços.

"Tendo em conta que ao nível da 
produção global alcançamos um cres-
cimento de oito porcento em relação 
ao igual período do ano de 2020, na 
componente de despesas executamos 

um total de 319 milhões de meticais, 
isso tanto na componente de investi-
mento, assim como na componente de 
funcionamento, o que corresponde a 
uma execução global de 71%", explicou 
o director provincial de Plano e Finanças 
e porta-voz da XVIII Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo Provincial de Mani-

ca, realizada recentemente.
Por outro lado, Nurmamade Assimo 

referiu que as outras actividades em 
carteira serão concretizadas ainda ao 
longo do ano prestes a findar.

"Nós ainda perspectivamos para os 
próximos meses construir mais trinta 
furos de abastecimento de água, ini-
ciar a construção de quarenta salas de 
aulas para o ensino primário, iniciar 
igualmente a construção de dez salas 
de aulas para o ensino secundário, isso 
através da construção de uma escola 
secundária, Quinta das Laranjeiras, no 
distrito de Vandúzi", afirmou.

De referir que das despesas públicas 
resultantes das receitas colectadas de 
Janeiro a Setembro do ano corrente, 
o Executivo liderado por Francisca 
Tomás contribuiu na implantação dos 
serviços básicos para a população, 
com destaque para a construção de 
dois centros de saúde nos distritos de 
Sussundenga e Mossurize, um estabe-
lecimento de ensino no posto admin-
istrativo de Dombe, bem como a con-
strução de mais de 100 furos e sistemas 
de abastecimento de água potável em 
toda a província.

No final da audiência com o presi-
dente da República, Filipe Nyusi, 
em Maputo, a ExxonMobil Cor-
poration reafirmou, quinta-feira, 
o seu interesse em dar continui-
dade aos projectos de produção 
e liquefacção do gás natural, na 
Área 4 da Bacia do Rovuma. Sem 
avançar datas, Liam Mallon, presi-
dente da ExxonMobil Corpora-
tion, uma multinacional norte-
americana, garantiu estarem em 
curso estudos para reduzir o nível 
de emissão do dióxido de carbo-
no e avaliação das condições para 
o seu retorno.

Nos primeiros nove meses do ano 
em curso, a província de Manica 
arrecadou cerca de 71 mil milhões 
de meticais de receitas resultantes 
de diversas actividades, segundo 
o director provincial de Plano e 
Finanças e porta-voz da XVIII Ses-
são Ordinária do Conselho Execu-
tivo Provincial de Manica, Nurma-
made Assimo, tendo realçado que 
a cifra representa 87% da receita 
planificada.

No encontro, o presidente da Divisão 
de Perfuração e Extracção da petrolífera 
ExxonMobil e Filipe Nyusi abordaram 
assuntos relacionados com o projecto 
de produção e liquefacção do gás natu-
ral, na Área 4 da Bacia do Rovuma, prin-
cipalmente os avanços alcançados no 
âmbito da implementação do projecto 
de Oil e Gás no país.

Em declaração à imprensa, Liam Mal-
lon fez saber que “ o principal objectivo 
deste encontro era de reafirmar o com-
promisso da ExxonMobil em Moçam-
bique e o compromisso de desenvolvi-
mento do projecto na Área 4. Foi uma 
conversa produtiva sobre as condições 
necessárias para alcançarmos mais pro-
gressos. Falamos igualmente dos avan-
ços já conseguidos, mesmo diante das 
limitações da pandemia da Covid-19 
e impostas pela conjuntura que se fez 
sentir nos últimos anos”.

Apesar de reconhecer haver avan-
ços na situação de segurança em Cabo 
Delgado, uma das condições para o 
seu regresso, Liam Mallon disse que 
"há mais por fazer" e que "a situação é 
um desafio".

“Penso que muitos avanços foram 
alcançados durante todo o processo, 
no entanto, há ainda muito a ser feito 
no que se refere ao projecto. Temos pro-
gramas em avaliação, junto do Gover-
no, tanto na Área 1 bem como na Área 
4, por isso continuaremos a monitorar a 
situação de perto”, referiu o presidente 
da Divisão de Perfuração e Extracção da 
petrolífera ExxonMobil.

Por sua vez, o ministro dos Recursos 
Minerais e Energia, Max Tonela, afir-
mou estarem em curso conversações 
para garantir a retoma para breve das 
actividades da multinacional, mas não 
avançou datas.

Para Max Tonela, Liam Mallon abor-
dou com o Presidente da República 
assuntos sobre os trabalhos em curso 
para o redesenho do projecto, como 
forma de assegurar o uso de tecnolo-
gias que capturam o carbono, e dessa 
forma ter um projecto mais limpo am-
bientalmente.

“Neste encontro concordou-se que 
a multinacional vai trabalhar com vista 
a alcançar estes objectivos de reduzir 
os custos do projecto, adoptar tec-
nologia para captação de carbono e 
também a formação de sinergias com 
os parceiros da Área 1, com o objectivo 
de tirar maiores benefícios e só depois 
disso será coordenado um calendário 
para a implementação do projecto”, 
observou Tonela.

Este encontro surge depois da cir-

Filipe Nyusi recebe Lian Mallon, president Oil and Gas ExxonMobil

Depois de ser recebida pelo Presidente da República

culação de informação indicando a 
possibilidade da petrolífera abandonar 
os projectos de produção de gás em 
Moçambique.

Refira-se, no entanto, que Moçam-
bique tem três projectos de desen-
volvimento aprovados para explo-

ração das reservas de gás natural da 
Bacia do Rovuma, classificadas entre as 
maiores do Mundo, ao largo da costa 
de Cabo Delgado.

Dois desses projectos têm maior di-
mensão e prevêem canalizar o gás do 
fundo do mar para terra, arrefecendo-

o numa fábrica para o exportar por via 
marítima em estado líquido. 

Um é liderado pela Total Energies 
(consórcio da Área 1) e as obras avan-
çaram até à suspensão por tempo inde-
terminado, após um ataque armado a 
Palma, em Março.

exportação, directamente no mar, com 
arranque marcado para 2022.

A plataforma flutuante deverá pro-
duzir 3,4 mtpa (milhões de toneladas 
por ano) de gás natural liquefeito, a Área 
1 aponta para 13,12 mtpa e o plano em 
terra da Área 4 prevê 15 mtpa.

O outro é um investimento ainda 
sem anúncio à vista liderado pela Exx-
onMobil e Eni (consórcio da Área 4).

Um terceiro projecto quase con-
cluído e de menor dimensão pertence 
também ao consórcio da Área 4 e 
consiste numa plataforma flutuante 
que vai captar e processar o gás para 

BENEDITO COBRUSSUA                                 
Email: cobrissua@gmail.com

Nurmamade Assimo fez saber que 
o sector de agricultura e pescas, de-
senvolvimento territorial e ambiente, 
transportes e comunicações, assim 
como da cultura e turismo, são os que 
mais contribuíram para a arrecadação 
de receitas.

A fonte realçou que o Executivo 
provincial continua empenhado na 
promoção do sistema educacional 
inclusivo, eficaz e eficiente para melhor 
servir o cidadão. 

Fez saber ainda que a rede sanitária 
provincial conta actualmente com 132 
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Governo autoriza construção 
de Central Eléctrica 

Índice de Robustez Empresarial cai 26%

Anunciando um dos maiores projectos de infra-estrutura energética em Moçambique, nos últimos anos, a 
GL Energy Moçambique finalizou quinta-feira um acordo de concessão com o Governo de Moçambique para 
financiar e operar uma central eléctrica de 250MW de GNL, no distrito de Nacala, província de Nampula, no 
Norte de Moçambique. O acordo foi assinado, em Maputo, pelo ministro dos Recursos Minerais e Energia, Er-
nesto Max Elias Tonela, e pelo director da GL Africa Energy, Michael Kearns. 

O Índice de Robustez Empresarial 
nacional, que resulta da média 
ponderada dos índices provinci-
ais, sugere que no III Trimestre de 
2021, apresentou uma tendência 
de redução face ao II Trimestre, 
de 29 para 26%. Para o Presidente 
da Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), Agostinho Vuma, a redução 
do Índice de Robustez Empre-
sarial a nível nacional deriva, es-
sencialmente, do aperto das re-
strições no âmbito do combate a 
COVID-19, aumento dos custos de 
transporte devido a recente crise 
global de logística, depreciação 
cambial e aumento dos salários 
mínimos. 

décadas, reduzindo a dependência nos 
mais poluentes OCP, diesel e carvão. 

energias renováveis para o País e para 
a região, permitindo uma maior pen-

Espera-se que o GNL desempenhe 
um papel crucial na transição para as 

etração das energias renováveis no 
cabaz energético a longo prazo. 

Para Mamadou Goumble, CEO do 
Negócio de Energia, JCG, “estamos mui-
to satisfeitos por dar mais um passo em 
direcção à conclusão da central de GNL 
de Nacala. É um marco histórico para a 
região. A energia e o desenvolvimento 
andam de mãos dadas e estamos mui-
to orgulhosos de fazer a nossa parte no 
apoio às comunidades de Nacala. Esta 
central garantirá energia confiável para 
dezenas de milhares de empresas e 
residências. Isto vai mudar a vida e o 
destino dos moçambicanos”.

“Estamos gratos aos nossos par-
ceiros no Governo de Moçambique 
por apoiarem a nossa visão. Isto 
demonstra o poder da colaboração 
pública e privada. Este é apenas o iní-
cio do nosso compromisso de longo 
prazo com o País”, frisou. 

Sobre a GL Africa Energy, sabe-se 
que é uma empresa registada no Reino 
Unido que está a investir em soluções 
de energia nas regiões dos Grandes 
Lagos e da África Austral. O objectivo 
da empresa é investir, desenvolver e op-
erar projectos estratégicos, enquanto 
oferece soluções de energia sustentável 
centradas na África Subsaariana. 

Como parte da sua ambição, a GL 
Africa Energy participou no concurso 
internacional de gás doméstico do Ro-
vuma que foi lançado pelo Governo 
de Moçambique e recebeu uma pro-
posta para construir, possuir e operar 
uma Central de Gás de 250 MW em 
Nacala, Moçambique. 

Eduardo Sengo, da CTA

O acordo sinaliza o início de um in-
vestimento em três partes por fases. A 
primeira fase irá criar uma capacidade 
de 50MW, no prazo de 16 meses, e a 
segunda e terceira fases irão adicionar 
200MW no total, sendo concluídas no 
prazo de 24 meses.

A GL Energy Moçambique é o veícu-
lo principal para o negócio. A empresa, 
uma subsidiária da GL Africa Energy, 
irá construir e operar a central após a 
conclusão da construção. Os termos 
do projecto e do acordo de concessão 
receberam a aprovação necessária pelo 
Conselho de Ministros de Moçambique 
no dia 7 de Outubro de 2021, antes de 
serem oficialmente assinados.

O negócio foi estruturado como 
uma Parceria Público-Privada (PPP) 
de 30 anos. A EDM (Electricidade de 
Moçambique) terá o interesse público 
inicial do projecto e será a compradora 
da electricidade produzida. O projecto 
é um pilar fundamental da estratégia 
de monetização do gás do Governo 
de Moçambique. 

A nível nacional, a central irá melhorar 
o fornecimento de electricidade num 
país onde aproximadamente 40% da 
população não tem acesso a uma fonte 
confiável de electricidade. A empresa 
também espera que este investimento 
apoie o plano nacional de transformar 
a região num centro comercial viável. 
Mais de 300 trabalhadores serão em-
pregados durante a construção.

A solução de GNL da central fornece 
um combustível de passagem quase 
imediato ao longo das próximas duas 

Quanto ao ambiente macro-
económico, Agostinho Vuma que 
falava na abertura no “Economic Brief-
ing”, que reflecte o Desempenho 
Empresarial do III trimestre de 2021 
e Perspectivas, realizado no dia 2 de 
Novembro na capital do país, entre o 
II e o III trimestre de 2021 nota-se uma 
tendência de deterioração, tendo o 
índice de Ambiente Macroeconómico 
registado uma queda em 3pp, de 50% 

para 47%, devido à depreciação do 
cambial e aceleração da inflação, num 
contexto de manutenção das taxas de 
juros de crédito.

O Presidente da CTA referiu ainda 
que o III trimestre de 2021 foi, igual-
mente, marcado por mudanças 
legislativas que impactaram adversa-
mente o ambiente de negócios, com 

destaque para a aprovação do novo 
regulamento de Selagem de Bebidas 
Alcoólicas e Tabaco Manufacturado 
que tem como impacto o agrava-
mento dos custos do sector empre-
sarial, sobretudo as indústrias cerve-
jeiras. Contudo, destacou algumas 
medidas regulatórias que impactaram 
positivamente o ambiente de negó-
cios, nomeadamente a eliminação da 
garantia provisória em concursos para 
contratação de empreitada de obras 
públicas e fornecimento de bens e 
serviços ao Estado e a aprovação da in-
strução que impõe maior disciplina na 
fiscalização rodoviária aos comandos 
provinciais da PRM.

Relativamente ao índice de tendên-
cias de emprego, introduzido nesta 6ª 
edição do “Economic Briefing”, Vuma 
disse que pretende-se computar as 
dinâmicas do mercado de trabalho 
através de um conjunto de indicado-
res que descrevem as forças da pro-
cura e oferta da mão-de-obra no País. 

Para computar o índice de tendên-
cias de emprego, a CTA conta com a 
parceria da Secretaria de Estado da Ju-
ventude e Emprego (SEJE) e da “CON-

TACT MOÇAMBIQUE”, na disponibi-
lização de informação estatística 
necessária para o cálculo deste índice.

Assim, o índice de tendências de 
emprego, entre o II e III trimestre de 
2021, registou uma redução de 111.24 
para 106.46, o que representa uma 
queda de 4.74 pontos.

Esta queda do índice de emprego é 
explicada pela tendência desfavorável 
dos factores que representam a pro-
cura pelo factor de trabalho do lado 
das empresas, nomeadamente, a 
disposição de contratar mais trabalha-
dores, número de vagas de emprego 
e os empregos temporários e em 
tempo parcial. 

“Nota-se, igualmente, que o custo 
da mão-de-obra impulsionado pelo 
ajustamento do salário mínimo ocorri-
do ao longo do III trimestre do presen-
te ano, de uma média de 8.000 para 
8.320 Mt, também contribuiu para a 
contracção deste indicador”, destacou 
Agostinho Vuma.

Para o IV trimestre de 2021, o Presi-
dente da CTA fez saber que a classe 
empresarial espera uma melhoria 
do desempenho empresarial devido 

ao alívio das medidas restritivas de 
combate à pandemia da COVID-19, 
anunciado a partir de Setembro, que 
poderão contribuir para a retoma do 
funcionamento da máquina empre-
sarial. 

No entanto, embora o alívio das me-
didas recentemente anunciado possa 
contribuir positivamente para o des-
empenho empresarial, a CTA defende 
a adopção de medidas excepcionais 
em sectores gravemente afectados 
pelas restrições, sobretudo o ramo da 
Hotelaria e Restauração. 

Com o efeito, Agostinho Vuma 
propôs a abertura das praias de se-
gunda a sexta-feira, das 6 as 17h para 
os banhistas, assegurando o acesso 
a praia dos hóspedes dos hotéis com 
base numa senha que confirma a sua 
condição de hóspede, para os hotéis 
que estão a beira do Mar; a adopção 
de legislação de uso de praias ad-
equada com sinalização de permissão 
e proibição de uso de certas áreas da 
praia e o aumento do número de pes-
soas nos eventos sociais em recintos 
adequados ou que tenham cumprido 
com o protocolo sanitário.

Refira-se que esta edição do eco-
nomic briefing  serviu de antecâmera 
da maior plataforma de Diálogo Públi-
co Privado e de discussão de negócios 
em Moçambique, a XVII CASP que se 
realiza nos dias 22, 23 e 24 de Novem-
bro corrente. 

No III trimestre 

- Trata-se de um dos maiores projectos de infra-estrutura energética do país 
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“Precisamos de espalhar esta 
abordagem dignificante e sus-
tentável de apoio às famílias, cujo 
sustento depende do chamado 
sector informal”, recomendou 
Júlio Parruque, Governador 
da Província de Maputo, numa 
cerimónia de entrega de DUATS 
e concessão de financiamento 
realizada dia 28 de Outubro úl-
timo, no Município de Boane, no 
âmbito da implementação do 
Programa de Desenvolvimento 
de Mercados (PRODEM).

A construção de mais infra-estru-
turas escolares, especificamente 
as salas de aulas, impulsiona o 
crescimento do efectivo estudan-
til em diversos estabelecimentos 
de ensino baseados no país. 
A constatação é da Primeira-
Dama, Isaura Nyusi, momentos 
após a entrega de três salas de au-
las à população do Posto Admin-
istrativo de Motaze, no Distrito de 
Magude, Província de Maputo. 

PRODEM dignifica sector informal

Infra-estruturas impulsionam crescimento do efectivo escolar

e a Gapi já realizou várias actividades 
de formação e concedeu 44 créditos 
num montante total de 6,4 milhões de 
Meticais. Nos três projectos-pilotos, a 
Gapi já disponibilizou 14,5 milhões de 
Meticais a um total de 352 operadores.

“Este mercado, com mais de 600 
espaços de micros e pequenos negó-
cios é um exemplo a seguir.  A Gapi 
está convidada a trabalhar com o 

Governo da Província de Maputo, para 
levar esta experiência às várias vilas e 
cidades emergentes que enfrentam 
problemas de um sector, dito informal 
que é mal-entendido e está desen-
quadrado”, acrescentou Júlio Parruque.

O Presidente da Comissão Executiva 
da Gapi, Adolfo Muholove, reafirmou o 
compromisso da Gapi em prosseguir a 
mobilização de competências e meios 

“O nosso projecto mais completo 
inclui entre outros aspectos um módu-
lo de digitalização que vai permitir 
acesso local à informação dos produ-

tenham acesso à internet e acedam a 
programas de formação educativos e, 
em breve, a sistemas de pagamentos 
digitais”, informou o PCE da Gapi.

Isaura Nyusi inaugura Esola Primária de Motaze

Trata-se de uma iniciativa de cariz 
social da TVM, agregando esforços do 
Gabinete que dirijo e de instituições 
parceiras, para apoiar o nosso governo 
no melhoramento das condições de 
ensino e aprendizagem da criança por 
todo país, e em particular no Distrito de 
Magude. 

“Confesso que, estou bastante emo-
cionada ao observar o rosto dos alunos 
e professores aqui presentes e, visualizar 
a grande satisfação de puderem con-
tar a partir de hoje, com novas salas de 
aulas, quando até ontem muitos deles 
estudavam ao relento, uma condição 
que, entretanto, ficará para história”, 
disse a Primeira-dama.

Para Isaura Nyusi, esta inauguração é 

uma prova inequívoca de que quando 
congregados no amor ao próximo, é 
possível fazermos diferença na vida das 
pessoas.

“E, investir na educação é a maior her-

ança que podemos dar como legado 
aos nossos filhos”, sublinhou para de 
seguida apelar a comunidade escolar 
e a população em geral, para conservar 
as infra-estruturas para servirem à mais 

crianças do distrito.
Entretanto, aos pais e encarregados 

de educação, Isaura Nyusi, apelou para 
que deixem as crianças em geral e em 
especial as raparigas, a frequentar a esc-
ola para dominarem a ciência, de modo 
a torna-los cidadãos úteis a sociedade, 
rumo ao desenvolvimento deste belo 
Moçambique.   

“O nosso governo continua empen-
hado na mobilização de recursos para a 
construção de mais infra-estruturas esco-
lares, com vista a permitir o acesso ao en-
sino por parte das nossas crianças”, disse. 

A título de exemplo, a esposa do 
Presidente da República fez saber que 
no mês passado arrancaram ainda em 
Motaze concretamente nas localidades 
de Panjane e Mapulangwene, as obras 
de construção de três escolas primárias 
do primeiro e segundo grau, do investi-
mento do estado Moçambicano.

Actualmente, o Distrito de Magude, 
conta com 70 estabelecimentos de en-
sino, sendo, duas do ensino secundário, 
três do ensino técnico profissional e as 
restantes do ensino primário do pri-
meiro e segundo grau, o que para Is-
aura Nyusi, significa que o governo está 
num bom caminho.

Na ocasião, Parruque saudou a 
iniciativa do Presidente do Município 
de Boane, Jacinto Loureiro, em criar o 
mercado de Umpala e organizá-lo à 
luz de uma estratégia concebida pela 
Gapi para reestruturar os mercados 
informais periurbanos e, dessa forma, 
melhorar as condições de trabalho 
e protecção sanitária dos microem-
presários e utentes desses espaços.

O mercado de Umpala, em Boane, é 
um dos três espaços onde a Gapi está 
a implementar o PRODEM de uma 
forma piloto, com apoio da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) e 
financiamento do Governo da Suécia. 
Os outros dois pilotos estão a decorrer 
em Xiquelene, Cidade de Maputo e 
Mercado Novo de Vilankulo.

“A Gapi, ao disponibilizar não só 
recursos financeiros, mas também as-
sistência técnica na gestão para que os 
empresários possam ter mais sucesso 
nos seus negócios, consolida uma 
visão dignificante para as famílias, cuja 
subsistência depende desta activi-
dade”- disse Parruque.

O Município de Boane tem facil-
itado as condições para que esses 
empresários tenham acesso a DUATs 
(Direito de Uso e Acesso à Terra), refor-
çando assim a sua capacidade de endi-
vidamento e obtenção de créditos.

Na cerimónia, o Governador de Ma-
puto e o Presidente do Município de 
Boane entregaram simbolicamente 
seis DUATs, enquanto a Gapi emitiram 
quatro cheques com valores entre 50 a 
250 mil Meticais.

O Município já aprovou 24 DUAts 

para que os projectos-piloto agora 
em curso, e em particular o de Boane, 
se consolidem e se implementem 
em todos os distritos e municípios de 
Moçambique, cujas lideranças assim o 
solicitem.

tos disponíveis, preços, procura por 
parte dos clientes, aquilo que se des-
igna por 'e-comerce". Além disso, tal 
como fizemos em Ribaué, montamos 
redes locais para que os operadores, 
particularmente jovens e mulheres 

- Afirma Primeira-dama Isaura Ferrao Nyusi

- Afirma governador da Província de Maputo, Júlio Parruque saúda OIT, Município de Boane e Gapi
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como de gestão de recursos hídricos 
conforme previsto na nossa Contri-
buição Nacionalmente Determinada 
(NDC) Actualizada.

Para o efeito, o governante frisou 
que Moçambique sozinho, tal como 
os outros países em desenvolvimento, 
não conseguirá ter recursos necessári-
os para financiar estas acções estrutur-
antes para fazer face aos impactos das 
mudanças climatéricas.

Por isso, “apelamos a mobilização 
de mais recursos, a suavização dos cri-
térios de acesso aos mesmos e trans-
ferência de tecnologia”.

E porque Moçambique defende 
uma transição energética para energias 
mais limpas e amigas do ambiente que 
seja gradual e faseada de modo a mini-
mizar o impacto no processo de desen-
volvimento económico do nosso país, 
o Primeiro-Ministro referiu que o país 
se propõe a utilizar o gás natural como 
energia de transição para fontes mais 
limpas. “Moçambique está determina-
do a continuar a envidar esforços para 
atingir, até o ano 2030, os níveis de 62% 
da contribuição de energias renováveis 
na matriz energética nacional no âm-
bito do alcance dos Objectivos de De-
senvolvimento Sustentável”, sublinhou 
Carlos Agostinho do Rosário.

No entanto, o Primeiro-Ministro recon-
heceu que o alcance destes níveis con-
stituem um grande desafio para Moçam-
bique porque pressupõe fontes de 
financiamento e tecnologias adequadas 
devidamente asseguradas para facilitar a 
massificação do uso de energias limpas.

Assim, convidou a todos para se jun-
tar aos esforços de Moçambique na 
mobilização de recursos e tecnologias 
necessários para a implementação de 
um programa de transição energética 

os trabalhos decorrerão entre 20 de 
Novembro e 29 de Abril de 2022, e, 
por último, os trabalhos nas subesta-
ções SE5-SE11, num raio de 7km, entre 
os bairros Sommerschield, Triunfo e 
Costa do Sol, respeitarão um período 
compreendido entre 29 de Outubro 
de 2021 e 13 de Julho de 2022. 

A EDM refere ainda que todas as me-
didas de segurança foram adoptadas, 
nomeadamente a sinalização vertical 
dos locais de trabalho e acompanha-
mento permanente por agentes da 
Polícia Municipal, uma vez que durante a 
execução dos trabalhos o trânsito será in-
terrompido parcialmente, condicionado 
a dois sentidos.

que inclui fontes mais limpas e amigas 
do ambiente sem, contudo, compro-
meter o processo de desenvolvimento 
sócio-económico do país. Aliás, Carlos 
Agostinho do Rosário destacou que 
“Moçambique tem estado a apostar 
nas oportunidades do mercado vol-
untário de carbono para promover a 
gestão sustentável das florestas. Por 
isso, Moçambique apoia a Declaração 
sobre florestas e uso da terra”.

Na ocasião, o governante fez saber 
Moçambique ao candidatar-se a Mem-
bro Não-Permanente do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, para 
o período de 2023-2024, quer acres-
centar a sua voz na agenda sobre mu-
danças climáticas. Logo, anunciou que 
Moçambique apoia a candidatura do 
Egipto para acolher a COP 27, em 2022.

Moçambique na rota de transição energética
Moçambique defende uma tran-
sição energética para energias 
mais limpas e amigas do ambi-
ente que seja gradual e faseada 
de modo a minimizar o impacto 
no processo de desenvolvimento 
económico do país. Com o efeito, 
Carlos Agostinho do Rosário, Pri-
meiro-Ministro, anunciou na Ci-
meira de Líderes da 26ª Sessão da 
Conferência dos Estados Parte da 
Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáti-
cas, realizada Glasgow, no dia dois 
de Novembro, que Moçambique 
se propõe a utilizar o gás natural 
como energia de transição para 
fontes mais limpas. 

O crescimento exponencial e demográfico que se assiste nas zonas metropoli-
tanas de Maputo e Matola constitui o maior desafio à Electricidade de Moçam-
bique (EDM), que neste momento está a trabalhar no sentido de reforçar a 
rede de transmissão em linhas aéreas e cabos subterrâneos de 66kV, com a 
finalidade de aumentar a capacidade de fornecimento de energia eléctrica.

Ao optar pelas fontes limpas

Na sua intervenção, Carlos Agostin-
ho do Rosário reafirmou o compro-
misso de Moçambique em trabalhar 
colectivamente na definição de acções 
concretas, eficazes e realistas que 
nos permitam abordar as mudanças 
climáticas de forma holística. 

“Moçambique está na rota dos even-
tos climatéricos extremos que se regis-
tam de forma cíclica e, cada vez mais, 
frequente e com maior intensidade 
tais como ciclones, cheias, inundações 
e secas”, disse no dia dois durante a par-
ticipação de Moçambique, na COP26.

A título ilustrativo, apontou que 
Moçambique foi afectado, em 2019 e 
2020, por 5 ciclones, sendo os ciclones 
Idai e Kenneth os mais devastadores. 

E dada a frequência e intensidade 
com que os eventos climatéricos ex-
tremos se registam no país, o Primeiro-
Ministro fez saber que a abordagem 
de Moçambique está centrada na 
prevenção, adaptação, mitigação, re-
assentamento da população virado 
para o desenvolvimento, construção 
de infra-estruturas resilientes assim 

Este trabalho, que consiste na abertu-
ra de valas para lançamento de cabos, ta-
pamento, remoção de material residual, 
armazenamento e limpeza, está sendo 
efectuado nas artérias dos bairros Cen-
tral, Polana-Cimento, Sommerschield, 
Zona da Marginal, Triunfo e Costa do Sol.

Conforme informações reportadas 
ao PÚBLICO, nas subestações SE1-
SE7, num raio de 3km, localizadas nos 
bairros Central e Polana-Cimento, os 
trabalhos iniciaram no dia 1 de Outu-
bro findo e prolongar-se-ão até 17 de 
Dezembro próximo; nas subestações 
SE1-SE5, com 4,5km de extensão, 
também localizadas nos bairros da 
Polana- Cimento e Sommerschield, 

Crescimento demográfico desafia EDM 

Carlos Agostinho do Rosário, PM
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Desempenho do Governo em Raio X

pagam 600 meticais, num raio de me-
nos de 300 quilómetros, alegadamente 
pelo mau estado da via, quando na 
verdade esta se encontra asfaltada. En-
tretanto, na rota Cuamba-Nampula os 
passageiros pagam menos, mas numa 
distância maior.

Por causa da pandemia do novo 
coronavírus, os comboios da Nacala 
Logistics reduziram o número de car-
ruagens na rota Cuamba-Lichinga e 
vice-versa, todavia a procura pelos ser-
viços aumentou e, como consequên-
cia, os bilhetes passaram a ser vendidos 
a preços especulativos.

CONFLITOS 
EMPRESAS/ COMUNIDADES 

Num outro contexto, Chiporo rev-
elou que Niassa continua a ser uma 
província caracterizada por prevalência 
de conflitos entre empresas que oper-
am no sector de florestas e fauna bravia 
e as comunidades locais resultantes da 
falta de partilha de mapas geográficos 
dos limites das áreas concessionadas, 
violação dos Direitos Humanos e falta 
de cumprimento dos compromissos 
assumidos pelas comunidades durante 
as suas consultas.

O FONAGNI comprovou ao Es-
tado que, por exemplo, em Nipepe as 
empresas de exploração de madeira 
deixam de cortar nas áreas concession-
adas e invadem áreas pertencentes às 
comunidades. 

Desde 2016, a empresa Majune Sa-
fari, actuando nos distritos de Majune 
e Marrupa, não estão a cumprir com 
nenhuma das promessas apresentadas 
aquando das consultas comunitárias 
na localidade de Massanguesse, em 
Marrupa.

Igualmente, a empresa MWA não 
cumpriu nenhum dos compromissos 

no posto administrativo de Marrangira, 
ainda em Marrupa.

Não menos importante, Agostinho 
Chiporo abordou a prestação de e ser-
viços bancários por estabelecimentos 
desta natureza que, apesar do registo 
de crescimento em áreas de actuação 
na província, com a abertura de 
agências em quase todos os distritos, 
verifica-se uma morosidade no atendi-
mento, um problema tido como com 
“barbas brancas”.

PROGRESSOS ASSINALÁVEIS 

Entretanto, nem tudo vai mal no 
Niassa. Assim, o FONAGNI apontou os 
sectores considerados como básicos, 
nomeadamente a Educação, Abastec-
imento de Água e Agricultura, como 
exemplo disso.

Na Educação, a nossa fonte apon-
tou assinaláveis ganhos em todos os 
16 distritos, sobretudo na conclusão e 
inauguração da Escola Secundária de 
Chiconono, com dez salas de aula, um 

A cidade de Lichinga, capital pro-
vincial do Niassa, acaba de acolher 
o primeiro Observatório de Desen-
volvimento (OD), com o envolvim-
ento directo das Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) nacionais e 
ONG’s estrangeiras, que operam no 
país. Tratou-se de um evento que 
teve como temática o balanço anu-
al provincial de 2020, acções de im-
pacto do primeiro semestre do ano 
corrente e rastreio dos sectores de 
saúde, agricultura e obras públicas.

Dinis Vilanculo, SE em Niassa

Elina Massengele, Governadora do Niassa Agostinho Chiporo, FONAGNI

bloco administrativo e multiuso, labo-
ratório, sanitários e sistemas de abastec-
imento do precioso líquido, no distrito 
de Muembe.

Também foram erguidas e postas 
em funcionamento 12 salas de aula, 
três blocos administrativos na Escola 
Primária de Massaca, distrito de Marru-
pa; Mebolage, em Cuamba, e de Chala-
manda, em Mecanhelas, em 2020.

A alocação de recursos financeiros 
às escolas para a contenção da Co-
vid-19 foi outra acção que agradou as 
OSC em Niassa.

Na componente de Saúde, Agostin-
ho Chiporo mencionou a entrada em 
funcionamento de mais cinco centros 
de saúde em Xapalango, Nakawele, 
Cerâmica, Muetiha e Militar, em Maúa, 
Sanga, Lichinga, Mecanhelas e Cuamba, 
respectivamente, ainda no ano findo.

No que se refere ao presente ano de 
2021, o FONAGNI enalteceu a entrega 

do centro de saúde de Meluluca, ma-
ternidades em Massangulo e Ligogolo, 
no Lago, Ngauma e Muembe.

Na área de abastecimento de água, as 
OSC do Niassa destacaram a construção 
de cinco represas em Unango, Sanga, 
Lussanhando, em Lichinga; Lumbi, 
Chimbunila, Lissiete, Mandimba, e Me-
cucuti, em Marrupa, com a finalidade 
de abastecimento de água, irrigação de 
campos agrícolas e outros afins.

Construídos quatro sistemas de 
abastecimento do presumível objecto 
em Mitande, Mandimba; Chamba e 
Caronga, em Mecanhelas; e Lúrio e 
Murusso, em Cuamba, podendo ben-
eficiar cerca de 20 mil pessoas.

Outrossim, foram construídas 40 furos 
mecânicos de abastecimento de água 
dos 54 planificados, numa realização de 
74 porcento, sendo 18 em Mandimba, 
10 em Lichinga, 4 cada em Cuamba e 
Mecula; 2 em Chimbunila; e um respec-
tivamente para Sanga e Muembe. 

Para Agricultura e Pesca, em 2020, o 
FONAGNI apontou satisfatoriamente a 

de Estado em Niassa, Dinis Vilanculo, 
agradeceu as contribuições da Socie-
dade Civil.

“Fiquei satisfeito porque durante 
o debate constatei que, afinal, as OSC 
também acompanham as realizações 
do Governo”, disse Vilanculo.

Por sua vez, a governadora de Niassa, 
Elina Judite Massengele, frisou que o 
Observatório de Desenvolvimento 
constitui um momento ímpar de par-
ticipação activa de todos os actores 
de desenvolvimento, em busca de 
caminhos para a melhoria contínua da 
eficácia dos processos de planificação, 
orçamentação e monitoria dos instru-
mentos de governação.

“Este fórum deve ser um dos me-
canismos para a monitoria e avaliação 
conjunta dos objectivos de desenvolvi-
mento da nossa província”, disse, para 
de seguida destacar o envolvimento 
dos parceiros, quer nacionais quer in-
ternacionais, porque contribuiu para 
a consolidação do desenvolvimento 
sustentável da província.

montagem de 136 campos dos 228 pl-
anificados no âmbito do Programa Inte-
grado de Transferências de Tecnologias 
Agrárias (PITTA), numa área de 111,2 
hectares, tendo beneficiado a 4.064 
produtores, dos quais 1.666 mulheres.

Também agradou a montagem de 
15 campos de multiplicação de semen-
tes diversas dos 22 previstos, para além 
da produção de 3.042.89 toneladas 
de culturas alimentares, das 2.957.194 
toneladas planificadas.

RESPOSTAS ÀS COLOCAÇÕES

Presente no evento de terça-feira, o 
director provincial de Obras Públicas 
em Niassa, João Ricotso, esclareceu 
que a falta de lençol freático condiciona 
o abastecimento de água em Maúa, 
Mecula e Marrupa, associado à exigu-
idade de recursos financeiros.

Também presente, o Secretário 

Na província 

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

Neste contexto, Agostinho Chiporo, 
Director-Executivo do Fórum das Or-
ganizações Não-Governamentais do 
Niassa (FONAGNI), revelou diversas 
evidências das OSC, dentre elas sobre 
água, infra-estruturais atrasadas, saúde, 
transportes, conflitos entre empresas e 
comunidades e de serviços bancários.

Segundo ele, as OSC em Niassa estão 
insatisfeitas pelo facto de se verificar um 
fraco uso por parte dos beneficiários 
das represas construídas pelo Governo 
através da Direcção das Obras Públi-
cas, aliado ao facto de algumas destas 
represas terem sido construídas em 
locais inadequados, isto é, onde o curso 
de água é periódico.

Acrescentou que os sistemas de 
abastecimento de água construídos no 
âmbito do Programa Água para Vida 
(PROAVIDA) não estão a funcionar devi-
damente, sobretudo na localidade de 
Malica, distrito de Lichinga, mostrando 
sinais de que as instalações estão já 
abandonadas.

O Fundo de Investimento e Pat-
rimónio do Abastecimento de Água 
(FIPAG) continua a não alcançar os 
potenciais clientes na cidade de Lich-
inga, em contrapartida vem registando 
muitas quebras devido às fugas, alega-
damente por precariedade da conduta.

Sobre as infra-estruturas, Agostinho 
Chiporo falou da morosidade que se 
verifica nos trabalhos de construção das 
futuras instalações do Governo do Distri-
to de Lichinga, iniciados há pelo menos 
quatro anos e que não chegam ao seu 
fim, consequentemente, este órgão do 
Estado está a funcionar numa parte do 
edifício do Conselho Executivo Provincial. 

SAÚDE E TRANSPORTES

No sector da Saúde, Agostinho Chi-
poro denunciou o mau atendimento 
por parte de alguns profissionais, em 
prejuízo dos cidadãos, e nos transport-
es os utentes reclamam a tarifa elevada 
cobrada aos passageiros no troço 
Lichinga-Cuamba, que muitas vezes 
é incompatível com o nível de vida da 
população.

Para elucidar, Chiporo indicou que na 
rota Lichinga-Cuamba os passageiros 
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Cem mil pessoas em risco 
em Manica

Na época chuvosa que aproxima, 
cerca de 100 mil pessoas poderão 
ser afectadas pelas intempéries, 
na sua maioria dos distritos de 
Tambara, Guro, Sunssundenga e 
Machaze. Para o efeito, o Instituto 
Nacional de Gestão e Redução 
de Riscos de Desastres (INGD) em 
Manica está a aprimorar o nível de 
prontidão dos Comités Operativos 
de Emergência (COE).

as pessoas que lá devem ter maior 
cuidado, devem ter maior atenção, 
estar sempre a divulgar as medidas 
porque é ali onde achamos que po-
dem acontecer situações de cheias 

e os apelos vão ser constantes nes-
sas zonas, como forma de reduzir o 
maior número de famílias a serem 
afectadas", explicou Viagem.

Acrescentou ainda que, "os apelos 

são aqueles que o INGD em coorde-
nação com o Instituto Nacional de 
Meteorologia têm sempre dado, estar 
sempre atentos aos comunicados ou 
seja mensagens emitidas que sempre 

passam pelas rádios comunitárias, Rá-
dio Moçambique, televisão incluindo 
jornais também, estar sempre, sempre 
atentos à essas informações".

Refira-se que as regiões centro e 
norte da província é que serão as mais 
fustigadas por chuvas e ventos fortes, 
onde fazem parte os distritos de Tam-
bara, Guro, Macossa, Báruè, Manica, 
Vandúzi, Gondola, Macate e a cidade 
de Chimoio, de acordo com as pro-
jecções do Instituto Nacional de Me-
teorologia (INAM).

Em Manica, o plano de contingên-
cia para a época chuvosa está avaliada 
em perto de onze milhões de meticais.

Por causa das inundações 

BENEDITO COBRISSUA                                  
Email: cobrissua@gmail.com

Em face da situação, o delegado 
do Instituto Nacional de Gestão e 
Redução de Riscos de Desastres em 
Manica, Borges Viagem, assegurou 
em entrevista a reportagem do Jornal 
PUBLICO a existência de lonas, tendas 
e víveres para atender os afectados, 
sendo que neste momento, nos doze 
distritos da província, os comités trab-
alham na sensibilização.

Borges Viagem apela à população 
para a observância de medidas de 
prevenção a riscos, bem assim como 
para que cada um esteja atento às 
mensagens difundidas pelos órgãos 
de comunicação social.

"Falamos de Tambara, falamos 
Sunssundenga, falamos de Machaze, 
falamos também de Guro, por que 
sabemos nós que está lá o rio Zam-
beze, está lá também o rio Luenha, 
esses são distritos que achamos que 
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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)

NACIONAL

Misau decreta tolerância zero à corrupção

Na procura de prestação de mel-
hores serviços aos utentes, Armindo 
Tiago afirmou haver a necessidade 
dos comités de avaliações clínicas dos 
hospitais garantir qualidade, funcio-
namento com maior rigor para que 
as anormalidades sejam corrigidas 
pronta, atempada e rapidamente.

Decidiu também que a provisão 
de artigos médicos, em paralelo com 
a construção de novos armazéns, 
deve merecer reformas, cujo processo 
já está em curso visando acelerar os 
procedimentos de aquisição de medi-
camentos e material, médico-cirúrgico 
para o Serviço Nacional de Saúde.

Indo mais longe, o Ministro da 
Saúde alertou que a pandemia do 
novo Coronavírus, terrorismo em 
Cabo Delgado e ataques armados da 
auto-proclamada “Junta Militar” da Re-

O aviso está dado. O Ministro da 
Saúde Armindo Tiago anunciou em 
Lichinga no encerramento do XLVI 
Conselho Coordenador da institui-
cao havido de 03 a 05 do corrente 
mês que vai combater sem contem-
plações os comportamentos des-
viantes, mormente à indisciplina, 
corrupção, desleixo e todas outras 
práticas que, directa ou indirecta-
mente, vêm manchando o sector e 
profissionais de Saúde.

Armindo Tiago, Ministro sa Saúde

namo, factores que concorrem para 
que o Ministério de Saúde (MISAU) 
continue a atravessar dificuldades 
financeiras, não sejam usadas pelos 
profissionais da saúde como justificati-
vas para não cumprir os seus deveres 
e obrigações, mas sim, servir de forca 
catalisadora da resiliência.

Radiografando os três dias de de-
curso do XLVI Conselho Coordenador 
do MISAU, o Ministro disse que foram 
analisados com profundidade várias 

tério de Saúde (MISAU), afirmou que 
o sector da saúde registou progres-
sos importantes nos últimos anos, 
indicando como exemplo, a redução 
contínua da mortalidade infantil, 
infanto-juvenil e mais recentemente 
e de acordo com o Inquérito de Orça-
mento Familiar (IOF), da desnutrição 
crónica, pela primeira vez.

Mesmo assim, para Cossa, os de-
safios do sector são significantes e 
causam ainda inquietação a todos 

trabalhadores, gestores, decisores, 
partes interessadas e beneficiários. Por 
exemplo, o Índice de Capital Humano 
2020 no país, estimado em 0,36 indica 
que uma criança nascida hoje será 
36% tão produtiva quando chegar a 
idade adulta, cuja realidade que co-
loca Moçambique abaixo da média da 
África Subsaariana de 0,41%.

Para esta classificação, contribuem 
os elevados índices de desnutrição 
crónica, pese embora a redução, a 
malária, tuberculose e o HIV/SIDA, cujo 
desafio permanece ainda actual.

CONSELHO EXECUTIVO PRO-
VINCIAL

Para governadora da província de 
Niassa, Elina Judite Massengele, desta-
cou a melhoria da prestação dos ser-
viços de saúde na província, incluindo 
a construção de unidades sanitárias 
e o respectivo apetrechamento em 
equipamentos, medicamentos, bem 
como, a colocação de pessoal técnico 
qualificado.

“A nossa visão é que até 2029 ten-
hamos uma província com pessoal 
técnico qualificado e suficiente para 
prover os serviços básicos de saúde 
com qualidade e que responda at-
empadamente a demanda”, disse a 
governante.

Acrescentando, referiu que espera 
também ter uma rede de infra-estrutu-
ras modernas, de qualidade, resilientes 
às adversidades climáticas e devida-

mente equipadas para a provisão dos 
serviços básicos de saúde à população,

SECRETARIA DE ESTADO

Já o Secretário de Estado em Niassa, 
Dinis Vilanculo, enfatizou que a melhoria 
constante da capacidade de resposta e o 
fortalecimento dos cuidados de saúde 
prestados à população, constituem prio-
ridades do Presidente da República.

Para Dinis Vilanculo, a implementa-
ção da plataforma de gestão electróni-
ca de medicamentos acoplada à ter-
ciarização do processo de distribuição, 
Niassa tem estado a melhorar a sua ca-
pacidade de gestão e disponibilidade 
em tempo real de medicamentos.

O dirigente reconheceu igualmente 
os esforços empreendidos pelo MISAU 
na expansão e modernização das re-
des secundária e terciária, bem assim, 
na prestação de cuidados de saúde, 
através da requalificação dos Hospitais 
Distrital de Cuamba e Provincial de Lich-
inga. Estas intervenções, de acordo com 
Dinis Vilanculo, aumentaram a capa-
cidade de internamento e redução do 
tempo de espera dos utentes.

No entanto, Dinis Vilanculo, reco-
mendou ao Misau para dar continui-
dade ao processo de humanização 
dos seus serviços, higienização e 
manutenção regular das respectivas 
unidades, incluindo a realização de 
inspecções regulares como forma de 
prevenir e combater a venda de medi-
camentos.

matérias, destaque para os instru-
mentos de planificação, monitoria e 
gestão do sistema, que afiguram-se 
determinantes no cumprimento da 
sua missão.

PRONTIDÃO DOS PARCEIROS DE 
COOPERAÇÃO

Também presentes no Conselho 
coordenador do MISAU, os parceiros 
de Saúde congratulam o ministério, 
incluindo o Instituto Nacional de a 
Saúde (INS) pela entrega abnegada, 
liderança e resposta rápida e clara 
dada a pandemia da Covid-19, que 
permitiram enfrentar os sucessivos pi-
cos da pandemia de forma satisfatória 
e cada vez mais eficaz.

Humberto Cossa, representante 
dos parceiros de cooperação do Minis-

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

O ministro Armindo Tiago deixou 
esta alerta última sexta-feira em Lich-
inga, Niassa, na cerimónia de encer-
ramento do XLVI Conselho Coordena-
dor do Ministério de Saúde havido de 
03 a 05 do corrente mês.

Segundo Armindo Tiago, que falava 
sexta-feira na capital provincial e Nias-
sa, os danos resultantes destas atitudes 
são tidos como irreversíveis e que, em 
muitos casos, podem ter consequên-
cias graves afectado negativamente 
o Estado moçambicano, incluindo no 
seu povo.

“Por isso, porque se assinala com 
preocupação queixas de mau aten-
dimento aos utentes, indisciplinas e 
comportamentos desviantes, foram 
recomendadas no XLVI Conselho 
Coordenador do MISAU, medidas 
enérgicas para estancar os fenómenos 
que não dignificam os profissionais de 
Saúde”, disse o ministro.
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(Episódio da Otília Nghilitshi)

DOENÇA MÁGICA-KUTSAMIWA (14)

VAKITHY NYAMBUWE

Vakithy Nyambuwe
Todos estavam atentos no discurso 

do marido e do pai. Notou que a Otí-
lia, a mesma irmã, mexiam as cabeças 
sinalizando a concordância, em si-
multâneo, era uma forma de incentivo 
para os filhos acatarem.

“O que dizem uns dos artigos da lei? 
Diz que, socialmente, independente-
mente da idade, todos os filhos nasci-
dos na primeira palhota são superiores 
às que nasceram na segunda, terceira 
e mais. Então, que os respeitem. E to-
dos que obedecem a lei, a sociedade 
retribuirá pelos seus deveres”.

A “Sarai” não conseguia ocultar a in-
vasão das emoções nela, produzida de 
satisfação que reflectiu-se pela espreita do 
sorriso no seu rosto. O Sarmento deu uma 
pausa e mandou o regresso dos outros. 

“…Gostaria de saber da vossa opin-
ião. Se as vossas mães são irmãs, qual é 
a vossa relação de parentesco?”   

   “Somos irmãos”. Responderam em 
coro em sinal de concordar. 

“Então, amem-se uns aos outros. 

Vocês filhos da Mamã Otília viram o 
sol, após os vossos irmãos. E nesse âm-
bito, o facto de vocês terem nascido da 
minha primeira palhota que não seja 
motivo de não respeitarem os vossos 
irmãos, sendo eles os mais velhos.

A ti Júnior, após a nossa retirada na 
vossa companhia, suponho que sim, 
para o lado avesso deste mundo, se 
um dos teus irmãos mais velho te in-
digitar a pegar no cabaço contendo 
álcool e frasco de rapé no sentido de, 
em seguida, entrar no santuário famil-
iar, para dar a oferta as almas, gesto de 
veneração a elas, que é a forma de atrair 
a bênção que irá proporcionar a sorte, 
a boa saúde e o progresso económico 
na vida da família, por favor não o rejeite 
alegando a sua idade menor. Ele sabe o 
porquê assim proceder. Ouviu?   

O Jú, como era tratado, olhou os ir-
mãos em jeito de os consultar se tinha 
sentido o dito pelo pai, um que percebeu 
rápido deu um ligeiro sinal de concórdia 
e, embora com dúvida, mas foi suficiente 
para responder ao pai de todos:

“Sim papá!”

As duas palhotas no aspecto de relac-
ionamento eram tão óptimas, fazia susci-
tar mais uma vez a inveja, porque o Sar-
mento Nwamba sabia lidar com as duas 
mulheres. Pois comprava as mesmas 
roupas e mesmos utensílios domésticos 
por igual. E a própria Otília tinha acatado 
a exortação dos seus pais. Lidava-se bem 
com a sua irmã e a nova submetia-se às 
ordens da sua irmã. Como sinal todos 
trabalhos, refeições eram feitos na família 
principal, ia à sua palhota nas horas de 
repouso. Então, a todos reinava o enten-
dimento.  (Conclusão)

Apontado como um dos filmes 
mais esperados do ano na Índia, 
Sooryavanshi estava previsto para ser 
lançado em Março de 2020 mas devi-
do a pandemia só foi possivel liberar a 
estreia agora.

Terceiro personagem dos filmes 
de acção policial do realizador Rohit 
Shetty, depois de Ajay Devgn ter inter-
pretado Singham (2011) e Singham 
Returns (2014), e Ranveer Singh em 
Simmba (2018), este último estreado 
entre nós. Neste filme que agora estre-
ia, os dois personagens anteriores tam-
bém dão uma ajuda ao nosso Soorya 
(Akshay Kumar) na luta desenfreada 
contra o terrorismo. 

Somos informados que no ano de 
1993 houve um atentado bombista na 
cidade de Mumbai (antiga Bombaim), 
protagonizado pelo grupo de PoK, 
Lashkar. Naquele atentado foi usado 
cerca de 400 quilos de RDX e investiga-
ções posteriores indicaram que ainda 
estava no país cerca de 600 Kg daquele 
mortifero explosivo, que não fora usado 
no atentado anterior. Veer Sooryavan-

shi (Akshay Kumar), que perdeu os seus 
pais durante as explosões de 93, está 
agora no Esquadrão Anti-Terrorismo 
e faz parte do grupo para localizar os 
terroristas e impedir possíveis atenta-
dos, pois as células adormecidas estão 
agora activas e prontas para causar luto 
e destruições na capital. 

Além dos confrontos físicos de alta 
adrenalina, há inúmeras perseguições 
de se tirar o fôlego, com carros, bicicle-
tas e helicópteros enquanto Akshay 
Kumar exibe as suas habilidades de ac-
tor de grande acção, fazendo do filme 
um veículo para afirmação de Kumar 
como um grande herói na luta contra 
o terrorismo, ante a ajuda de outros 
dois colegas de profissão.

No fim, Sooryavanshi é um filme de 
acção tanto quanto baste, que segue o 
rumo para que foi proposto e oferece 
pelo menos tanto entretenimento ex-
agerado quanto promete, com fami-
gerados elementos à moda Rambo e 
quejandos!

Em exibição na NU Metro, Sexta, 
Sábado e Domingo

CINEMA

ETERNOS 

SOORYAVANSHI

A fase 4 da Marvel no cinema foi ini-
ciada em Janeiro de 2021 com a série 
Wandavision directamente exibida no 
canal da Disney Plus. A produção rece-
beu 23 indicações no Emmy (equiva-
lente aos Óscares para TV) e foi um 
sucesso do público e da crítica. A par-
ticularidade desta série é que indicou 
uma mudança dos estúdios da Marvel 
em alterar a sua famosa “fórmula Mar-
vel” e assumir riscos para obras futuras. 
Eternos – que marca o 26.º filme do 
Universo Cinematográfico Marvel 
(MCU) –, de Chloé Zhao, tenta aqui 
fundir a sua visão narrativa com um 
mundo de seres super poderosos ca-
pazes de realizar feitos inimagináveis, 
uma realização bem diferente daquela 
que nos habituamos a ver no MCU.

Os Eternos são uma raça de imortais 
superpoderosos que vieram à Terra há 
milhares de anos numa missão lidera-
da por Ajak (Salma Hayek) para livrar 
o planeta dos Deviantes, monstros 
gigantes que viviam nos oceanos.  A 
mitologia no filme é intensa: os Eter-
nos foram criados por seres Celestiais e 
possuem uma relação de fé e devoção 

a eles. O que explica porque os Eternos 
não fazem grandes intervenções em 
conflitos dos humanos e nem aparece-
ram para ajudar Os Vingadores contra 
Thanos nos eventos de Guerra do In-
finito (2018) e Endgame (2019), ambos 
realizados pelos irmãos Anthony e Joe 
Russo. Eles devem obediência aos seus 
criadores e apenas cumprem o que o 
seu deus Arishem determinou. En-
tretanto, cada integrante seguiu o seu 
disfarce como indivíduos “comuns”, 
sem resquícios de seus poderes e do 
passado em que auxiliaram na forma-
ção do globo e de sua sociedade. 

As coisas começam a mudar quan-
do os Deviantes retornam na Lon-
dres dos dias actuais e atacam Sersi 
(Gemma Chan), Sprite (Lia McHugh) e 
o namorado de Sersi,  Dane Whitman 
(Kit Harington) que não é um membro 
dos Eternos mas terá um papel impor-
tante no futuro da franquia. Na batalha, 
eles são ajudados por Ikaris (Richard 
Madden), um dos Eternos com quem 
Sersi já foi casada e possui uma relação 
complicada. Para tentar entender os 
acontecimentos, eles buscam reunir to-

dos os Eternos que haviam se separado 
centenas de anos atrás. O recrutamento 
de um por um, então, fez-se necessário 
para que, juntos, pudessem suscitar 
uma estratégia eficaz o suficiente para a 
salvação da humanidade.

Depois de tanto tempo no ritmo acel-
erado do MCU, é fácil estranhar o tempo 
que Eternos toma para contar a sua 
história. Só que um filme não se faz ape-
nas saltanto de cena de acção em cena 
de acção, ainda mais diante de persona-
gens tão desconhecidos do público.

Chloé Zhao, a jovem realizadora de 
39 anos de idade, nascida em Pequim, 
na China – a última vencedora dos 
Oscares de Melhor Realização e Mel-
hor Filme pela obra multipremiada 
Nomadland – entrega-nos tudo que 
promete: um filme que desvia da cur-
va dos Vingadores e da própria fórmu-
la da Marvel, com um olhar mais artísti-
co, mais intimista. O foco aqui está em 
apresentar e desenvolver cada um de 
seus personagens e explorar a mitolo-
gia desse canto tão peculiar da Marvel. 

Em exibição na NU Metro, Sexta, 
Sábado e Domingo
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Perante uma situação de destruição, desemprego e vulnera-
bilidade resultante de fenómenos humanos e naturais, como 
ataques armados, ciclones e cheias, a juventude nunca esteve 
no centro da agenda governativa como no presente ciclo. 

E a criação da Secretaria de Estado da Juventude e Em-
prego (SEJE), dirigida por Oswaldo Petersbugo, é disso exem-
plo, na medida que, desde logo, tem estado a implementar 
programas que estão a fazer diferença nas vidas dos jovens, 
adolescentes e raparigas em todo território nacional. em 
paralelo, assiste-se a modernização dos centros de formação 
profissional, a financiamento a iniciativas juvenis com FAIJ 
e Emprega, sem deixar de lado, o programa meu kit, meu 
emprego que tem vindo a distribuir kits de auto emprego 
para o empoderamento dos jovens. Hoje, graças ao trabalho 
abnegado da SEJE, os jovens, mais do que formação, estão 
a ser alocados meios de produção de auto-emprego, com 
largas possibilidades de empregar os outros. Nos distritos, a 
dinâmica é outra e o recente lançamento, pela primeira vez 
em Moçambique, do programa emprega, vai mais do que 

Publicidade

XIBAKELA XA BUD
Pancada Pública

nunca, dinamizar a criação de emprego no país, cuja meta 
é ter mais de 10 mil participantes. Além disso, com este pro-
grama, os jovens se beneficiarão de formação e orientação de 
"alta qualidade" e serão seleccionados com base no potencial 
de crescimento e de criação de empregos das suas empre-
sas. E para responder a situações dos jovens dos distritos 
assolados pelo terrorismo em Cabo Delgado, Petersbugo, 
iniciou em Macomia acções de diálogo e auscultação sobre 
as necessidades de formação, alocação de kits para a geração 
de emprego e renda para suas famílias e de outros jovens. 
Com este tipo de iniciativas a SEJE, demonstra com as acções 
concretas que os jovens são agenda do governo e estudo 
tem estado a fazer para promover o desenvolvimento social, 
económico e o espírito de cidadania dos jovens. São acções 
de exemplo como estas que o SEJE tem estado a promover 
um pouco por todo o pais visando tirar os jovens da situação 
de vulnerabilidade, desemprego e acima de tudo, que de-
ixem de associar os jovens com o rosto dos males que des-
graçam nosso país.

XIBAKELA XA BUD
Durante 

a passeata que 
promoveu em Quelimane, a capital 

provincial da Zambézia, imagine aparecer 
um delinquente por tendência atirar para 
matar contra um dos diplomatas, a quem 

caberá a responsabilidade?
Não brinque com assuntos de 

Estado, meu senhor!...


