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Para Salvar o MDM

Esta semana, as atenções dos moçambicanos 
estão voltadas para o terceiro Congresso do 

MDM, evento que culminará com a eleição de 
um novo presidente do partido e candidato às 

eleições presidenciais de 2024. 
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província de Maputo.
Entretanto, até aqui, sabe o PÚBLI-

CO, a lista de concorrentes é composta 
pelos três nomes, mas o processo de 
submissão de candidaturas, que ter-
mina esta terça-feira, ainda continua 
aberto para novas propostas de candi-
datos à liderança do MDM.

O candidato a ser eleito, dizem al-
guns delegados, terá que mostrar o 
quanto vale para a sobrevivência deste 
partido, empenhando-se muito para 
resolver os problemas que arrastaram o 

MDM ao descrédito e à crise sem prece-
dentes no panorama político nacional.

O QUE DIZEM OS CANDIDATOS

Lutero Simango, na lista dos can-
didatos à liderança do MDM, diz que 
sem ele o partido não irá sobreviver. 

MDM luta pela própria sobrevivência 
Entre a dúvida e o espanto quan-
to ao seu futuro, o Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM) luta pela sua sobrevivência, 
depois de perder pontos no xadrez 
político nacional, onde ocupa a 
terceira posição. Mas é no terceiro 
Congresso desta formação políti-
ca onde tudo ficará claro sobre o 
destino deste partido, cujo rumo 
complicou-se com a morte do re-
spectivo líder, Daviz Simango, em 
Fevereiro do ano em curso.

mais velho do presidente a cessar em 
sede do terceiro Congresso, por moti-
vos de sua morte.

Lutero Simango, membro da 
Comissão Política, é chefe da bancada 
do MDM na Assembleia da República, 
desde que esta formação política en-
trou no Parlamento moçambicano, 
em 2009, quebrando assim a bipolar-
ização política da Frelimo e Renamo.

Na lista dos três candidatos à 
sucessão de Daviz Simango, a ser 
apresentada ao terceiro Congresso do 
MDM, que arranca esta sexta-feira e 
termina no domingo, consta também 
o nome de José Domingos, deputado 
e um dos membros fundadores de-
sta força política, tendo sido nomeado 
para o cargo de Secretário-geral do 
partido pelo falecido Daviz Simango, 
único presidente do MDM desde a sua 
criação em 2009.

Em Sofala, recorde-se, os apoiantes 
da candidatura de Lutero Simango 
chegaram a confrontar-se fisicamente 
com os apoiantes de José Domingos, 
numa disputa propiciada pela ambição 
de ocupar a vacatura deixada por Daviz 
Simango na liderança do partido.

Em sede do terceiro Congresso do 
MDM, Lutero Simango e José Domin-
gos vão enfrentar Silvério Ronguane, 
também candidato à sucessão de Da-
viz Simango.

Ronguane, um comentador da Tv 
e docente universitário, é deputado 
do MDM na Magna Casa do Povo, 
partido através do qual chegou a ser 
candidato derrotado ao cargo de edil 
da Matola. 

Membro do MDM desde 2012, 
Ronguane, por sinal o primeiro a mani-
festar a sua intenção de concorrer à 
liderança do partido, foi proposto pela 
delegação da sua formação política na 

Lutero Simango, chefe da bancada do MDM na AR Silvério Ronguane, deputado do MDM José Domingos, deputado e Secretário-geral do MDM 

Afirma que neste momento o partido 
de que faz parte está "moribundo", 
mas que ele está preparado para 
o levantar, sendo ele membro da 
Comissão Política e  conhece melhor o 
histórico desta formação política.

Simango diz ainda estar ansioso 
para ver como deverão se comportar 
os votantes para a sucessão de Daviz 
Simango, indicando que nos últimos 
meses conquistou muita simpatia dos 
membros do movimento político. 

Por seu turno, Silvério Ronguane, 

- Terceiro Congresso do partido, que esta semana reúne em Sofala, elege seu dirigente máximo, numa lista que integra três candidatos que disputam a vacatura deixada por Daviz Simango 

que também rivaliza pelo trono no 
MDM, afirma que concorre para tirar 
o partido da crise em que se encontra, 
acrescentando que, sendo eleito, será 
um dirigente que vai unir todos os 
militantes do partido numa só causa, 
lutando pelo crescimento do partido 
em todas as suas dimensões.

Igualmente, afirma que a ser eleito à 
liderança do MDM, a Comissão Política 
deste partido teria em cada uma das 
províncias deste vasto Moçambique 
um membro.

Por último, José Domingos, Secre-
tário-geral do MDM que também 
concorre pela liderança do partido, diz 
que a ser eleito a sua acção centrar-se-
á na união dos membros, partindo do 
pressuposto de que “com a união se 
faz a força”. 

Esta promessa e as que já foram 

avançadas pelos seus adversários na 
corrida pela liderança do MDM serão 
efectivamente determinantes para a 
escolha dos delegados daquele que 
será o líder do MDM, após dez me-
ses sem presidente, na sequência da 
morte por doença do seu líder Daviz 
Simango.  

Dez meses após a morte do seu líder

Para já, todas as atenções estão 
voltadas para o terceiro Congresso do 
MDM, evento que culminará com a 
eleição de um novo presidente do par-
tido e candidato às eleições presidenci-
ais de 2024. É um evento bastante cru-
cial, e acima de tudo decisivo, pois, para 
além de escolher o dirigente máximo 
do partido, propõe-se a debater sobre 
o seu programa político e aprovar no-
vos estatutos com algumas emendas, 
nos quais o MDM terá que se guiar nos 
próximos tempos. 

Os tempos que se avizinham serão 
marcados por dois momentos impor-
tantes da política nacional. O primeiro 
momento, conforme a cronologia 
das eleições em Moçambique, com-
preende as eleições autárquicas, que 
deverão ocorrer em 2023, e o segundo 
as eleições gerais e presidenciais, suf-
rágios para os quais o MDM tem sido 
tradicional participante desde a sua cri-
ação como partido político, em 2009. 

O terceiro Congresso do MDM, 
como já foi anunciado, está marcado 
para esta semana, concretamente nos 
dias 3, 4 e 5, em Sofala, província que 
em grupos restritos é descrita como 
bastião do MDM, ou seja, a terra natal 
do líder-fundador deste partido, Daviz 
Simango, que pelo seu cunho político 
parecia ter um projecto político muito 
sério, capaz de superar a Renamo, 
o maior partido de oposição em 
Moçambique.

Refira-se que a província de Sofala 
é pela segunda vez que acolhe o Con-
gresso do MDM, depois de em 2009 
ter sido anfitriã do primeiro Congresso, 
dirigido pelo seu membro-fundador 
Daviz Simango. Depois desse evento 
veio o segundo, que teve como epi-
centro a cidade de Nampula, também 
sob a direcção de Daviz Simango, ten-
do sido o último por si dirigido.  

CANDIDATOS À SUCESSÃO DE 
SIMANGO

Na corrida pela sucessão de Siman-
go, membro-fundador desta forma-
ção política, três proeminentes nomes 
despontam, cada um prometendo 
uma gestão coesa do partido. 

O primeiro é Lutero Simango, irmão 
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Três anos depois do Presidente 
da República, Filipe Nyusi, ter 
lançado a primeira pedra para 
a construção do Aeroporto de 
Chongoene, na cidade de Xai-Xai, 
capital provincial de Gaza, o mais 
esperado empreendimento che-
ga ao fim, tanto que até ao fecho 
desta edição corriam informa-
ções dando conta de a sua inau-
guração estar prevista para esta 
segunda-feira. 

Jahyr Abdula, filho do empresário 
Salimo Abdula, foi resgatado 35 
dias depois de ter sido seques-
trado na madrugada do dia 15 de 
Outubro, em Benoni, quando na 
companhia de outros quatro ami-
gos viajava para a vizinha Repúbli-
ca da África do Sul para participar 
do casamento de um amigo. 
Sem avançar detalhes da opera-
ção que culminou com o resgate 
do filho, Salimo e Maria Abdula, 
pais de Jahyr, publicaram na man-
hã de sábado um comunicado de 
imprensa a agradecer os serviços 
de inteligência e policiais sul-af-
ricanos, incluindo o Governo de 
Moçambique. “Queremos tam-
bém expressar a nossa sincera 
gratidão à inteligência criminal 
sul-africana, todos os serviços 
policiais, Bcp Ops, Swat Special 
Ops, ao Governo de Moçambique 
e outras partes que ajudaram em 
garantindo o retorno seguro do 
nosso filho”, afirmam.

Nada pôde adiar Aeroporto de Chongoene

Polícia sul-africana resgata filho de Salimo Abdula

de 75 milhões de dólares americanos, 
financiados pela China.

Das informações em poder do Jornal 
constava também que os preparativos 
estavam no ponto para uma sessão in-
augural organizada, a ser orientada pelo 
Presidente da República, na presença 
de diversos actores, entre públicos e 
privados, incluindo agentes económi-
cos da zona e representantes do Gov-
erno, a nível central e de província. 

A instalação de aeroporto em Gaza 
vai promover o desenvolvimento da 
economia local e regional, especial-
mente no domínio do turismo, comér-
cio e parques industriais, melhorando 
as condições de investimento da 
província, além de facilitar a circulação 
de pessoas e bens.

Emanuel Chaves, Presidente do 
Conselho de Administração (PCA) da 
Aeroportos de Moçambique (ADM), 
apareceu recentemente na televisão 
pública (TVM) a dizer que o aeroporto 
de Chongoene, no Sul do país, está 
pronto e que estão a decorrer acções 
de recrutamento de pessoal.

Consta ainda que os técnicos e pro-
fissionais que vão trabalhar em diversas 
áreas de apoio no Aeroporto de Chon-
goene já foram treinados com vista a 
garantir o funcionamento desta infra-
estrutura. Trata-se de bombeiros, pessoal 
administrativo e técnico-profissional que 
a empresa Aeroportos de Moçambique 
está a recrutar, no quadro dos preparati-
vos para a entrada em funcionamento 
do empreendimento, em Gaza.

Com uma pista de 1800 metros, o 
Aeroporto de Chongoene está capac-
itado para receber aeronaves de en-
vergadura do nível de um Boeing 737, 
tal como acontece no Aeroporto de 
Palma, em Cabo Delgado, e de Queli-
mane, na Zambézia, podendo movi-
mentar até 220 mil passageiros por ano.

O novo aeroporto conta também 
com torres de controlo, várias pistas, 
plataforma de estacionamento, área 
de manobra, facilidades de navegação 
e instalações auxiliares.

O Aeroporto de Chongoene, para 
além de dispor de capacidade para 
220 mil passageiros por ano, conta ai-
nda com um terminal de carga com 
uma área de 300 metros quadrados.

Sobre os custos, o PÚBLICO sabe 
que na construção deste aeroporto 
em Gaza foram investidos pouco mais 

A mensagem prossegue dizendo 
que Salimo e Maria Abdula, os pais de 
Jahyr Abdula, que foi sequestrado na 
África do Sul, no início de Outubro, es-
tão muito gratos e felizes por anunciar 
o retorno seguro do seu filho.

Através das redes sociais, o casal de 
empresários refere que “agradecemos 
a Allah Todo-Poderoso por aceitar as 
nossas orações, e também agradec-
emos a todos os nossos amigos e 

familiares por sua gentileza, orações e 
apoio durante este momento difícil”.

Segundo o comunicado, a família 
Abdula também expressa a sua gra-
tidão à inteligência criminal sul-africana, 
todos os serviços policiais, Bcp Ops, Swat 
Special Ops, ao Governo de Moçam-
bique e outras partes que ajudaram em 
garantindo o retorno seguro do filho. “A 
nossa família é grata que a justiça está a 
seguir seu curso e oramos para que o 
bem sempre supere o mal. Estamos an-
siosos para nos reunir e curar-nos como 
uma família e apreciaremos um pouco 
de privacidade por um tempo. Obriga-
do”, concluem Salimo e Maria Abdula.

CONTORNOS DO RAPTO DE 
JAHYR 

Dados divulgados na altura referem 
que na noite anterior ao rapto, dia 14, 
Jahyr e mais quatro amigos decidiram 
viajar para Joanesburgo, a fim de as-
sistir a um casamento de um amigo 
em comum, residente na África do Sul, 
chamado Naim Ikbal. O casamento 
ocorreu no dia 16, um sábado.

Eles fizeram os planos da viagem em 
segredo, respeitando o pedido de Jahyr 
Abdula. Decidiram que deviam passar a 
fronteira antes das 22 horas. As rotas, os 
horários e as paragens que deviam faz-
er até chegar ao destino eram apenas 
do conhecimento dos cinco amigos. Ja-

hyr Abdula ia ao volante com um outro 
amigo seu chamado Fahad Calu. Os res-
tantes amigos vinham noutras viaturas.

Quando entraram em Benoni foram 
interceptados por um “Road Block” 
onde os malfeitores, trajados de uni-
formes da Polícia sul-africana, aproxima-
ram-se da viatura da vítima e levaram-
no junto com o amigo Fahad Calu. E 
como tinham também mandado parar 
as viaturas dos restantes amigos de Ja-
hyr, arrancaram-lhes as chaves das via-
turas para que os não seguissem. 

No dia seguinte, sábado, Calu foi liberta-
do, ficando Jahyr no cativeiro, havendo 
fortes suspeitas de os raptores terem agi-
do a mando de Bakhir Ayoob, que neste 
momento está a ser procurado pelas au-
toridades policiais dos dois países.

Nas investigações feitas pela Polícia 
sul-africana chegou- se à conclusão 

de que nenhum carro seguia os cinco 
amigos desde a sua saída de Maputo, 
tudo indicando que os raptores são 
sul-africanos e que a informação da 
localização dos mesmos tenha partido 
de um dos elementos do grupo. 

Nomano Leck, um dos membros 
deste grupo de cinco, era suspeito de 
ser um dos informadores que passara 
a informação de todo o roteiro da via-
gem a Bakhir Ayoob. 

Das investigações feitas pela Polícia 
sul-africana naquela sexta-feira e no 
sábado apurou-se que Nomano Leck 
devia valores avultados a Jahyr Ab-
dula, sendo que este teve até que to-
mar posse de um negócio daquele de 
lavagem de carros para abater parte 
da dívida. Além disso, Nomano deve a 
vários empresários em Maputo.

Há indícios fortes de que Nomano 
Leck possa ter dado informações a 
Bakhir Ayoob sobre a localização exac-
ta do grupo de amigos e este, por sua 
vez, as passou aos obreiros do rapto.

Entretanto, Nomano Leck, que ficou 
detido poucos dias depois do rapto do 
filho do empresário Salimo Abdula, 
viria a ser posto em liberdade, cerca de 
20 dias depois, pela Polícia sul-africana, 
alegadamente por falta de provas do 
seu envolvimento. Para a sua deten-
ção, a Polícia sul-africana se teria base-
ado em denúncias feitas por grupos 
ligados à máfia dos raptos.

O empreiteiro chinês, denominado 
China Aviation International Construc-

tion and Investment Co. Ltd, tudo fez 
para deixar uma marca indelével e 
bastante memorável naquele pedaço 
de espaço moçambicano, bastante 
rico em turismo e comércio. 

A partir do desvio da Estrada núme-
ro 102, que sai da Estrada Nacional 
Número Um (N1) para a Vila Municipal 
de Chibuto, o empreiteiro construiu 
uma estrada de betão com 1.700 met-
ros de extensão, uma verdadeira pista 
alternativa no sentido Sul / Norte e 
vice-versa.

Para os residentes da zona, o novo 
aeroporto vai catapultar o desenvolvi-
mento da região, que já está a ser alvo 
de visitas de nacionais e estrangeiros, 
movidos pela curiosidade de não só 
conhecer o estágio do empreendi-
mento, mas também atestar as opor-
tunidades de negócio em diversas 
áreas de actividades, como o turismo. 

Este facto faz crer que nos próximos 
anos, o Aeroporto de Chongoene fará 
com que a província de Gaza se torne 

vistosa e se firme como um atractivo 
de investimentos internos e externos, 
o que consequentemente irá contri-
buir para o crescimento económico da 
região e melhoria da qualidade de vida 
das comunidades. 

É que qualquer investimento desta 
envergadura tem o condão de atrair 
outros investimentos em diversos 
campos de actividade, o que é impor-
tante para o desenvolvimento que se 
pretende na província, na região e no 
país em geral. 

O Aeroporto de Chongoene está 
localizado numa zona que permite 
ligações rápidas a vários locais de in-
teresse socioeconómico, incluindo a 
zonas turísticas da província, do país e 
da África Austral.

Mas mais do que a dimensão 
económica, este aeroporto vai re-
sponder à equidade e justiça social en-
tre as províncias moçambicanas, numa 
altura em que Gaza era a única provín-
cia do país que não tinha aeroporto. 

Vista parcial do aeroporto de Chongoene inaugurado hoje

Jahyr Abdula de volta a casa

- A instalação deste empreendimento em Gaza vai dinamizar o desenvolvimento económico regional, no domínio do turismo, comércio e parques industriais, melhorando as condições de investimento da província

O sonho que se fez realidade

Raptado no dia 15 de Outubro, em Benoni

DESTAQUE
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ças de Defesa e Segurança no terreno, 
para evitar a duplicação de esforços”, 
esclareceu.

Apelou ainda para se manterem 
sempre em prontidão permanente 
e evitar ficar estáticos, perante uma 
missão que exige maior dinamismo.

De seguida, o Presidente da 
República e Comandante-Chefe das 
FDS dirigiu-se a cada uma das com-
panhias com mensagens de apelo 
para a necessidade de não só combat-
erem os insurgentes, mas também ga-
rantirem a ordem e tranquilidade nos 
distritos onde forem afectos.

Nesta interacção, Filipe Nyusi deixou 
ordens para a nova Polícia Especial de 
Protecção Territorial não negociar com 
o inimigo, outrossim, para o combater 
de forma enérgica, e instruiu no senti-
do de adoptar uma acção contunden-
te no combate ao tráfico de drogas, 
pesca ilegal, caça furtiva e abate ilegal 
de espécies madeireiras protegidas, 

entre outros males que afectam a eco-
nomia nacional.

FORÇAS DA SADC ELIMINAM 
COMANDANTES DOS TERRORISTAS

Entretanto, numa avaliação feita 
quinta-feira a partir de Pretória, África 
do Sul, a Missão Militar da Comu-
nidade de Desenvolvimento da África 
Austral em Moçambique (SAMIM) 
revelou ter aniquilado 11 terroristas do 
grupo Al Sunnah wa Jama’ah (ASWJ), 
na província de Cabo Delgado.

Em comunicado de imprensa, a SA-
MIM informa que nove foram mortos 
numa troca de tiros a 18 de Novembro, 
no distrito de Macomia, e outros dois 
foram abatidos em Ninga, no distrito 
de Nangade.

Entre os mortos, refere a nota de 
imprensa, estavam dois comandan-
tes operacionais do grupo terrorista, 
nomeadamente Rajabo Fiquir e Abu 

Moçambique, nos esforços de com-
bate aos actos de terrorismo e ex-
tremismo violento na região norte da 
província de Cabo Delgado.

De acordo com o Governo sul-
africano, a Cimeira Extraordinária da 
Troika, realizada a 5 de Outubro, “pror-
rogou o mandato da Missão da África 
Austral em Moçambique (SAMIM) até 
15 de Janeiro de 2022”.

A SAMIM chegou ao terreno em 
09 de Agosto para “combater actos 
de terrorismo e extremismo violento 
na região norte da província de Cabo 
Delgado”, com um mandato inicial até 
15 de Outubro de 2021.

Desde Julho, uma ofensiva das 
tropas governamentais com o apoio 
do Ruanda, a que se juntou depois 
a SADC, permitiu aumentar a segu-
rança, recuperando várias zonas onde 
havia presença de rebeldes, nomeada-
mente a Vila de Mocímboa da Praia, 
que estava ocupada desde Agosto de 

Novo capítulo no combate e 
prevenção ao terrorismo

Abriu-se um novo capítulo e mais fôlego no combate e erradicação do terrorismo, visando o alcance da paz 
em Cabo Delgado, com a institucionalização e apresentação pública, em cerimónia dirigida pelo Presidente 
da República e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança (FDS), Filipe Nyusi, das companhias da 
Polícia da República de Moçambique especializadas na protecção territorial. Nesta fase-piloto, esta nova força 
policial será posicionada em 12 distritos das províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia e Inham-
bane, com a missão de combater e prevenir o terrorismo, bem como assegurar o retorno seguro das popula-
ções às zonas de origem.

direccionar a sua atenção em todas 
as dimensões. A companhia indepen-
dente, no nosso actual conceito, não 
tem quartel. O seu teatro operacional 
é todo o lado onde o crime reside ou 
pretende tomar conta”, instou o Co-
mandante-Chefe da FDS.

O Chefe de Estado fez saber ainda 
que nesta fase-piloto, as companhias 
independentes das Forças Especiais 
da PRM vão actuar nos distritos de 
Palma, Nangade, Mocímboa da Praia, 
Muidumbe e Quissanga, em Cabo 
Delgado; Marrupa e Mecula, no Ni-
assa; Memba e Moma, em Nampula; 
Pebane e Gurué, na Zambézia, e Inhas-
soro, na província de Inhambane.

“O desempenho de cada unidade 
no distrito será avaliado pela ausência 
do crime ou pelo alto nível de esclare-
cimento de diferentes crimes. Como 
unidades independentes, têm a ob-
rigatoriedade de manterem o maior 
nível de coordenação com outras For-

Trata-se do cumprimento das reco-
mendações emanadas pelo Presiden-
te da República e Comandante-Chefe 
das FDS no 21º Conselho Coordena-
dor da Polícia da República de Moçam-
bique, realizado em Maio último, no 
sentido de formar comandantes de 
pelotões e membros capazes de pro-
teger as sedes distritais e também para 
agirem em situações complexas, no 
que concerne à segurança, como se 
regista, a título de exemplo, em alguns 
distritos do norte da província de Cabo 
Delgado a braços com o fenómeno 
do terrorismo e extremismo violento, 
onde as FDS, em conjunto com as tro-
pas da SADC e do Ruanda, encontram-
se no teatro das operações.

Esta força deverá igualmente ac-
tuar a nível das sedes dos postos ad-
ministrativos, proteger a população, 
principalmente os empreendimentos 
económicos estratégicos para o de-
senvolvimento do país.

Por isso, Filipe Nyusi disse no seu dis-
curso, proferido no campo 25 de Jun-
ho, em Nampula, que as companhias 
da Polícia da República de Moçam-
bique (PRM), formadas na especiali-
dade de protecção policial, na cidade 
de Nampula, devem de tudo fazer 
para assegurar um regresso tranquilo 
das populações que abandonaram 
as suas zonas de origem, fugindo dos 
ataques terroristas em Cabo Delgado.

Na ocasião, o Presidente da 
República referiu que, embora con-
trolada, uma vez que os terroristas 
têm estado a conhecer baixas em 
combate, a situação de segurança na 
província de Cabo Delgado continua 
complexa, por persistirem bolsas de 
insegurança.

“Ainda persistem bolsas de insegu-
rança em alguns distritos da província 
de Cabo Delgado, embora se esteja 
a registar grandes progressos, fruto 
do empenho das Forças de Defesa e 
Segurança de Moçambique, em co-
ordenação com as forças amigas do 
Ruanda e da SADC, que forçam os 
terroristas a uma posição defensiva e 
de fuga permanente à procura de re-
fúgios”, destacou Filipe Nyusi.

A força, além de especial, está igual-
mente equipada com armamento es-
pecial, constituído por metralhadoras 
ligeiras e automáticas de origem russa.

“O chamamento de hoje é para 
proteger um território que se chama 
distrito – o pólo do desenvolvimento 
para onde o Governo tem estado a 

Nova força especial 

Maurizio Lanzo, DG-Coral FLNG SA Juan Carlos Coral,  director do projecto Giorgio Vicini, DG da ENI Rovuma

Quitali, e acrescenta que no distrito 
de Nangade, junto à fronteira com a 
Tanzania, uma base dos terroristas foi 
capturada e posteriormente destruída.

“As forças da SAMIM continuam a 
dominar e a perseguir os insurgentes 
na área operacional, tendo sido desa-
lojados das suas bases principais ao 
sul do rio Messalo”, sublinha o comu-
nicado, que termina dizendo que as 
acções “continuam a criar as condições 
necessárias para um regresso à vida 
normal na província de Cabo Delgado”.

Refira-se que o encontro surge 
em continuidade das discussões so-
bre o apoio da SADC à República de 

Polícia de Protecção Especial entra em acção

2020. 
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A petrolífera portuguesa GALP, 
responsável pela distribuição e 
comercialização de gás de coz-
inha (GPL), investiu 12 milhões de 
dólares americanos na remodela-
ção total do Parque de Enchimen-
to de GPL e Armazenagem de Lu-
brificantes. O empreendimento foi 
inaugurado semana passada, no 
terminal de combustíveis do Porto 
de Maputo, pelo ministro das Ob-
ras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos (MOPHRH), João Osvaldo 
Machatine.

GALP assegura fim da crise de gás de cozinha

de medidas de prevenção a incêndios”, 
aliás, foi nessa perspectiva que o gover-
nante instou os vendedores (de botijas 
de gás) a sensibilizar os seus clientes 
sobre a necessidade de observância de 
medidas de segurança.

Reconheceu que o carvão esteja a 
ser usado devido a carências de vária 
ordem, daí que o Governo está a 
promover um kit para as zonas rurais, 
composto por um fogão e uma botija 
de gás, no âmbito da promoção do 

desenvolvimento equilibrado. “Vamos 
reduzir o desflorestamento através da 
redução do uso de carvão vegetal e va-
mos reduzir as emissões de dióxido de 
carbono que contribuir para a redução 
das alterações climáticas”, aflorou.

“Este investimento da Galp Moçam-
bique, que obedece aos mais elevados 
padrões de segurança e protecção 
ambiental, cumprindo estritamente 
todos os requisitos nacionais e interna-
cionais, é também um importante fac-
tor de desenvolvimento económico 

e social”, destacou Machatine, acres-
centando que o actual número de 
consumidores de gás de cozinha as-
cende a 1.200.000 pessoas e, com esta 
modernização, o número irá atingir 
1.500.000, representando um incre-
mento de cerca de 25%. 

A nova linha de enchimento da Galp 
Moçambique é a mais recente etapa do 
seu investimento continuado no âmbi-
to do gás para consumo doméstico, de 
forma a garantir a satisfação plena das 

que tal deveu-se ao comprometimen-
to do Governo que criou condições 
para aquela multinacional avançar 
com os seus investimentos, destacan-
do a importância da criação de mais 
postos de trabalho.

Diogo defendeu igualmente o alin-
hamento da agenda da Galp com o 
processo de ensino e aprendizagem, 
através da sua conexão com as institu-
ições de formação técnico-profissional.

“A Galp prometeu capitalizar o de-

necessidades das famílias moçambica-
nas. Além dos novos equipamentos ora 
inaugurados, salienta-se, por exemplo, 
o aumento substancial da capacidade 
do Terminal Logístico da Matola (GIM-
TL), equipamento inaugurado no final 
de 2020 e cuja capacidade de armaze-
namento é determinante para a segu-
rança energética da capital do país.

A Secretária de Estado na província 
de Maputo, Vitória Diogo, congratu-
lou-se com o investimento da Galp 
na província de Maputo, relembrando 

senvolvimento humano”, referiu Dio-
go, para depois pedir que se conecte 
com as instituições de formação pro-
fissional e que a sua responsabilidade 
social se incline para a disseminação 
do conhecimento.

FIM DA ESCASSEZ

Paulo Varela, Presidente do Con-
selho de Administração (PCA) da Galp, 
assegurou que com a remodelação e 
modernização do parque GPL a escas-

sez do gás faz parte do passado.
“Com a nova unidade de enchi-

mento a funcionar em pleno, a nossa 
capacidade de disponibilizar garrafas 
para o mercado vai praticamente du-
plicar e vamos garantir que a escassez 
de gás no Inverno passe a ser uma má 
memória do passado, indo dessa for-
ma ao encontro da procura crescente 
para este produto um pouco por todo 
o país”, referiu.

No contexto de alterações climáti-
cas e de transição para energias limpas 
e sustentáveis, anotou Varela, através 
da unidade ora inaugurada, a Galp vai 
garantir que a população tenha mais 
qualidade de vida e acesso à opção 
por uma energia mais limpa e eficiente 
do que as alternativas tradicionais, a 
lenha e o carvão.

 “Estes investimentos vão assegu-
rar que GPL chegue a quem precise, 
com benefícios para a vida diária de 
milhares de famílias, e também para 
o ambiente. Vão também criar as 
condições para que a Galp possa, a 
partir de Moçambique, dinamizar a 
sua presença em eSwatini, mas tam-
bém na África do Sul, Zimbabwe e 
Zâmbia, entre outros mercados”, as-
segurou.

Andy Brown, CEO da Galp, referiu 
que além de Moçambique, a multina-
cional tem um novo papel na região, 
referindo-se à plataforma de gás que 
vai ao Rovuma, que além do país terá 
impacto económico na região austral 
de África, e não só.

“Celebramos a inauguração da 
plataforma de GNL, inauguramos este 
terminal. É importante, não só para a 
economia de Moçambique, mas tam-
bém para o clima”, anotou, elogiando 
os que materializaram o projecto em 
segurança, em plena pandemia, clas-
sificando o investimento de ambicioso 
e muito importante.

Osvaldo Machatine garante o fim da crise do gás

Através de um investimento de USD 12 milhões

DANIEL MAPOSSE                                  
Email: dcmaposse@gmail.com

Para o ministro Machatine, a remod-
elação do empreendimento, que con-
sistiu na instalação de novo carrossel 
de enchimento de garrafas de 11kg de 
gás, com capacidade de 1200 garrafas 
por hora, instalação de nova unidade 
de enchimento de garrafas de 45kg, 
com capacidade de 200 garrafas por 
hora, entre outras acções, vai debelar a 
escassez de gás que algumas vezes co-
locou em causa a capacidade da Galp.

De facto, a nova infra-estrutura, or-
çada em mais de USD 12 milhões, e 
inserida na renovação total do Parque 
de Enchimento de GPL & Armazém 
de Lubrificantes da Galp na Matola, re-
força a fiabilidade, segurança e capaci-
dade de enchimento de combustível 
da Galp, sendo que, tal como nos refer-
imos, fica garantido o abastecimento 
sem rupturas de GPL em todo o país 
e o seu acesso a um número cada vez 
maior de famílias moçambicanas.

O novo carrossel de enchimento da 
Galp integrado nas obras de renova-
ção – cuja empreitada envolveu 234 
operários (90 porcento dos quais 
moçambicanos) e 278 mil horas de 
trabalho sem acidentes –, vai encher 
20 garrafas de 45 quilogramas e 1200 
botijas de 11quilogramas por hora, au-
mentando significativamente a capa-
cidade máxima anterior. Além disso, o 
novo equipamento, completamente 
automatizado, integra um sistema 
digital de controlo da calibragem que 
garante a padronização do volume de 
GPL e do número de garrafas.

O governante destacou a importân-
cia da modernização do empreendi-
mento que duplica a capacidade de 
enchimento de GPL de seis mil para 12 
mil garrafas por dia.

“Os 12 milhões de dólares (de in-
vestimento) simbolizam quão com-
prometidos estão os investidores. Este 
investimento enquadra-se nas prio-
ridades do Governo de Moçambique 
de massificar o uso de gás de cozinha. 
Teremos pouco mais de um milhão de 
garrafas por mês; o produto concorre, 
de várias formas, para a melhoria de 
vida da população”, anotou Machatine, 
para quem “a colocação de mais botijas 
em serviço deve estar acompanhada 

DESTAQUE
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Não devemos permanecer no conforto!Editorial

Jornal Público Assinatura 2021

Entrega ao domicílio
Ano/Mtn Semestral Trimestral 

4.200,00 2.200,00 1.500,00

Permanecer na zona de con-
forto perante a aparente estabi-
lidade económica do país é o pior 
erro que o moçambicano pode 
cometer, neste momento em que 
avaliar a saúde fi nanceira das in-
stituições públicas e privadas se 
mostra imprescindível, tendo em 
conta os efeitos nefastos que se 
abatem sobre o nosso território, 
com destaque para a pandemia 
da Covid-19 que ditou restrições 
em alguns sectores de actividade 
económica, sem descurar o im-
pacto negativo das incursões ar-
madas no Centro e Norte do país, 

os ciclones e mudanças climáticas 
a pressionarem o tecido social e 
económico do país.

Mas podemos, no meio disso 
tudo, reconhecer os esforços do 
Banco de Moçambique na mod-
ernização das operações fi nancei-
ras e incentivar os gestores desta 
instituição para que continuem a 
buscar respostas, com vista a re-
sponder, de forma efi caz e tem-
pestiva, aos desafi os emergentes 
da economia nacional.

Ao avaliar a saúde fi nanceira das 
nossas instituições, sugerimos que 
se faça um aprofundamento dos 

O Canhão

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

Um dia desses estava a conver-
sar com um amigo sobre namoro, 
devido ao dia dos namorados, e sur-
giu a ideia da virgindade, mas tudo 
no bom sentido, no tipo “conversa 
intelectual”. Falámos de gente antiga, 
da igreja, de casamento e de outras 
questões que têm a ver com o nosso 
dia-a-dia como seres humanos. Até 
falámos das poucas mulheres que 
se casaram com seus maridos que 
até hoje estão juntos. Parabenizamos 
este comportamento, claro com al-
guma inveja, do tipo se fosse eu…

Como não podia faltar, conversa 
dos homens, a virgindade foi o tema 
mais quente, que sempre foi desejo 
de um homem íntegro casar-se com 
sua primeira namorada, mas virgem. 
Felizmente, a igreja educa-nos assim, 
mas não é o que vivemos, se calhar 
pela forma da vida que cada um 
atravessa ou atravessou.    

Na verdade, a sociedade, em geral, 
ainda é bastante preconceituosa em 
relação às mulheres, mesmo que o 
conceito tenha mudado de uns tem-
pos para cá, ainda é comum ouvir 

conversas não abonatórias sobre as 
mulheres, que têm uma vida social 
mais agitada ou que perderam a vir-
gindade devido aos seus estratos soci-
ais. Provavelmente ninguém irá querer 
namorar uma pessoa que já “passou 
por várias mãos”, mas a virgindade é 
algo que realmente deve ser preser-
vado até ao “momento certo”.

Esse conceito foi usado às pessoas 
através da religião, uma conduta 
moral para as mulheres onde a virgin-
dade era valorizada, acima de tudo 
em casamento. 

Existe um momento certo, ou esse 
momento é quando a pessoa se sentir 
preparada. Felizmente, Moçambique 
é diferente de alguns países Árabes 
que isolam e até matam as mulheres 
que se atrevem no adultério.

Entretanto, a virgindade sempre foi 
um orgulho para o homem, mesmo 
para a mulher, uma característica 
bastante apreciada quando se trata 
de mulheres, quanto mais tempo a 
mulher continuar virgem, mais inter-
essante ela ficava, para algumas pes-
soas. Já no caso dos homens, quanto 
mais tempo demorassem perder a 
virgindade, mais seriam motivo de 
piada para os amigos. 

Apesar da onda de liberalismo sexual 
que vivemos, esse quadro ainda não 
foi extinto. Em alguns casos mais extre-
mos, o parceiro sente uma certa repulsa 
ao descobrir que a sua parceira não é 

virgem e muitas vezes o leva a terminar 
um namoro por esse motivo, o que é 
complicado para estes tempos.

Não estou a dizer que sou a favor 
da completa banalização do sexo, 
mas existe algum motivo mais im-
portante do que fazer charme para 
prolongar a virgindade. Se é algo que 
nos faz bem, ser praticado de forma 
segura, não acho que deveria haver 
essa censura toda ao sexo. Gostaria 
de saber a opinião dos leitores a res-
peito do assunto: o sexo deve deixar 
de ser tão “censurado” ou já está ba-
nalizado demais?

É muito difícil ficar virgem até um 
dia em que um homem especial e 
honesto venha te pedir em casamen-
to, e ser este homem que te arranque 
a virgindade.  

Não devemos ver o sexo como 
um simples prazer de momento, ou 
como um acto físico, mas temos que 
encarar este prazer como uma união 
entre as duas pessoas numa só. É um 
acto tão íntimo que podemos dizer 
que parte de nós e fica como parte 
dos dois. Se você teve uma relação 
sexual com outro antes do seu casa-
mento, não fique triste, pois algo não 
deu no primeiro. A Bíblia diz-nos que 
é melhor casar-se do que abrasar-se. 
Diz-nos ainda que o corpo não é para 
a prostituição, senão para o Senhor. 
Tanto o homem como a mulher de-
vem se valorizar. Até à próxima!

riscos de crédito e de mercado, de 
liquidez, da taxa de juro, do risco 
cambial e de riscos operacionais. Se 
o resultado dessa análise profunda 
for positivo, então podemos nos 
sentir sossegados, mas enquanto 
não for há que fi carmos preocupa-
dos, daí começarmos a trilhar em 
busca de resposta para a solução 
dos problemas detectados. 

Na verdade, apesar de múltiplos 
problemas que beliscam a nossa 
economia continuamos a ser eter-
nos defensores de um sistema fi -
nanceiro estável, sendo que, para 
que isso aconteça, urge ir ao en-

contro das expectativas dos agen-
tes económicos e consolidar os 
níveis de credibilidade económica, 
facto que exige uma supervisão 
das instituições fi nanceiras base-
adas no solo pátrio.

Queremos desde já saudar o 
Banco de Moçambique pela inau-
guração da sua fi lial em Nampula, 
pois este acto mostra que o Banco 
Central está mesmo em condições 
de contribuir para a promoção da 
estabilidade macroeconómica 
para o sector fi nanceiro, ao nível da 
província e da região Norte do país.

Isto acontece numa altura em 
que uma das apostas do Governo 
é a digitalização de pagamentos, 
incluindo de benefícios sociais, 
através de meios electrónicos, pois 
ajuda a promover a inclusão fi -
nanceira e igualdade de oportuni-
dades em termos de proximidade 
desses serviços a todos os moçam-
bicanos.

Para nós, um sistema fi nanceiro 
estável, abrangente e resiliente 
permite criar condições para pro-

mover maior competitividade 
da economia e impulsionar um 
crescimento económico inclusivo 
e sustentável. Aliás, vale recordar 
que houve uma evolução positiva 
da cobertura da rede bancária dos 
distritos, que passou dos 87 dis-
tritos (68 porcento) em 2015 para 
127 distritos, equivalente a 82 
porcento de cobertura, em 2021.

O facto do Produto Interno Bru-
to (PIB) ter registado uma subida 
de 1,18 porcento no primeiro tri-
mestre do ano passado, para 3,37 
porcento em igual período deste 
ano, é já um indicativo de que a 
economia nacional, apesar dos 
problemas que tem enfrentado, 
regista melhorias que aos olhos 
dos moçambicanos difi cilmente 
passariam despercebidas. 

Trata-se de uma realidade im-
pulsionada pelo crescimento de 
todos os sectores de actividade, 
com destaque para o da indústria 
de extracção mineira, do comércio 
e da agricultura, o que para nós 
merece grandes elogios.

Casar virgem é uma 
honra

Ficha Técnica
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Um olhar à nossa Administração Pública

Serviço Nacional de Investigação Criminal e a Interpol

Os verdadeiros actores da “res publica”

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

A criminalidade está em alta em 
Moçambique, com os malfeitores a us-
arem as mais variadas artimanhas na 
prática do crime, desde os roubos co-
muns dos chamados «pilha-galinhas», 
passando por crimes contra a proprie-
dade, crimes cibernéticos, raptos e 
cárcere privado, até aos crimes contra 
a vida. Os agentes do crime actuam 
numa ousadia invulgar, desafiam ab-
ertamente a autoridade do Estado, 
quando chegam ao extremo de usar 
armas de guerra, como o fuzil de as-
salto de calibre 7,62x39 mm, criado em 
1947 pelo russo Mikhail Kalashnikov, 
simplesmente conhecido por AK-47, 
facto que obriga as autoridades voca-
cionadas a usar os mesmos artefactos, 
desdobrando-se para a redução e, se 
possível, eliminação dos seus efeitos, 
de modo a garantir tranquilidade, sos-
sego e paz à sociedade. 

Sobre a evolução dos índices de 
criminalidade, o Informe da Procu-
radora-Geral da República, Beatriz 
Buchili, apresentado à Assembleia da 
República em Abril de 2021, nos termos 
do nº 3 do artigo 238 da Constituição da 
República, destaca que «os índices de 
criminalidade referentes ao ano 2020 
revelam o registo de 76.161 processos, 
contra 68.021, de igual período anterior, 
o que constitui um aumento em 8.140, 
correspondente a 12%. Como crimes 
mais frequentes destacaram-se o de 
furto qualificado, com 14.451, roubo, 
com 7.972, e furto simples, com 5.412 
processos». Em relação aos raptos, «em 
2020, a actuação dos criminosos incidiu 
sobre a cidade de Maputo, com 7 casos, 
províncias de Sofala, 5, Manica, 3, Ma-
puto, 2, e Gaza, com 1». Estes números 
são, só por si, assustadores.

O Informe destaca ainda que «em 
todos os casos, os agentes foram 

Apesar de cada vez maior partici-
pação da sociedade civil e de outras 
plataformas de intervenção directa, a 
nível daquilo que se pode considerar 
como sendo a “res publica”, ainda são 
os partidos políticos os verdadeiros 
actores e instituições que dominam 
o panorama e a paisagem dos Esta-
dos Democráticos e de Direito. Por 
isso, continuam a merecer de nós 
uma atenção especial, quer na sua 
estruturação, organização interna, 
quer na capacidade de mobilização 
e reinvenção. 

A maior ou menor vitalidade dos 
partidos políticos e virtudes destes 
poderá determinar a qualidade da de-

movidos pela ambição desmedida 
de obtenção de valores monetários e 
as suas acções traduziram-se na colo-
cação das vítimas em cativeiro e, com 
a intimidação dos seus familiares para 
o pagamento de resgate, provocando 
pânico no seio das famílias, inseguran-
ça social e no ambiente de negócios. 
As vítimas, algumas das quais raptadas 
à luz do dia, na via pública, foram man-
tidas em cativeiro, em residências local-
izadas nas periferias das cidades onde 
se verificaram os casos, por períodos 
compreendidos entre 1 e 35 dias».

A Lei nº 2/2017, de 9 de Janeiro, que 
cria o Serviço Nacional de Investiga-
ção Criminal (SERNIC), e o Decreto nº 
46/2017, de 17 de Agosto, que aprova 
o Estatuto Orgânico do SERNIC, de-
finem que a «investigação criminal 
compreende o conjunto de diligências 
que, nos termos da lei, se destinam a 
averiguar a existência de um crime, de-
terminar os seus agentes, sua respon-
sabilidade, descobrir e recolher provas, 
no âmbito do processo penal». Pela sua 
natureza, «o SERNIC é um serviço públi-
co de investigação criminal de natureza 
paramilitar, auxiliar da administração da 
justiça, dotado de autonomia adminis-
trativa, técnica e táctica, sem prejuízo da 
tutela exercida pelo Ministro que super-
intende a área da ordem e segurança e 
tranquilidade públicas, em matéria que 
não afecta a sua autonomia». (BR 5, I 
Série, de 09/01/2017 e BR 129, I Série, de 
17/08/2017).

Apesar de inúmeros constrangi-
mentos que o SERNIC enfrenta no seu 
dia-a-dia, como o são os casos relativos 
a exiguidade de fundos, equipamen-
tos, meios circulantes e materiais para 
o esclarecimento célere de crimes, 
particularmente os crimes violentos, 
narcotráfico, raptos, tráfico de seres e 
órgãos, caça furtiva, crimes informáti-
cos e outros, o Estado procura, na 
medida das capacidades existentes, 
alternativas de como reduzir as dificul-
dades e combater o crime. 

Durante a visita que a PGR efectuou 
ao SERNIC, a 22 de Setembro de 2020, 
no cumprimento das suas atribuições 

mocracia e, quiçá, o desenvolvimento 
económico e social dos respectivos 
países em que se inserirem. Dali que, o 
momento da realização dos congres-
sos que são por excelência os palcos 
para que estes partidos se possam 
revigorar, fazer um balanço dos seus 
programas e projectos, constituem 
oportunidades para o refrescamento 
dos órgãos de direcção nos mais diver-
sos níveis para o reavivar da sua ideolo-
gia para um eventual realinhar do seu 
posicionamento.

o combate a diversos tipos de crimes 
por meio da associação de agências 
de aplicação da lei de muitos países. O 
trabalho deste organismo é de suma 
importância para o combate ao crime, 
especialmente o crime organizado e 
o terrorismo. Na verdade, a INTERPOL 
não é uma agência policial comum, 
uma vez que não cumpre mandados 
de prisão, nem possui presídios. O que 
ela faz é servir como elo entre os apli-
cadores da lei de um país com os de 
outro, ou seja, é uma espécie de “pon-
te” entre os países em prol do combate 
ao crime, para controlo, investigação e 
resolução de crimes como terrorismo, 
ataques cibernéticos e o próprio crime 
organizado.

A INTERPOL surgiu por meio da 
criação da Comissão de Polícia Crimi-
nal Internacional, com sede em Viena, 
Áustria, em 1923. Para cumprir seus 
objectivos, a organização internacio-
nal conta com uma enorme base de 
dados de pessoas procuradas em todo 
o mundo, impressões digitais, informa-
ções de passaportes e até amostras de 
DNA. A INTERPOL actua em questões 
como terrorismo e crimes de guerra, 
fugitivos, desaparecidos, tráfico de 
drogas, armas, humanos e animais; 
crimes ambientais, crimes económi-
cos, ataques cibernéticos e vários out-
ros que não se restringem às fronteiras 
de um país. 

A Organização das Nações Unidas 
(ONU) actua em parceria com a INTER-
POL, em algumas situações, sobretudo 
em crimes contra a Humanidade, como 
é o caso do terrorismo e o crime orga-
nizado transnacional. Actualmente, 
194 países do mundo são membros da 
INTERPOL, formando a maior organiza-
ção policial do globo. Cada um destes 
países possui um Escritório Central Na-
cional da INTERPOL no seu território. 
Países que não são membros da INTER-
POL são: Coreia do Norte, Estados Fed-
erados da Micronésia, Kiribati, Palau, Tu-
valu e Vanuatu. Todos os demais países 
são membros da organização.

Moçambique é membro da INTER-
POL desde 27 de Novembro de 1989. 

eventos uma importância acrescida. 
A expectativa também em relação  

às novidades que vão certamente bro-
tar, as direcções que deverão resultar e 
as teses que serão apresentadas. Claro 
que isto sim constitui o perfume das 
democracias. Um momento que se vai 
viver e além de marcar a vida nacional, 
leva à reflexão e motivo para cada vez 
mais aprofundar-se a forma de se lidar 
com estes processos vitais na vida dos 
partidos políticos. 

Todo este quadro só é possível 

Nos termos do artigo 18 da Consti-
tuição da República, o Conselho de 
Ministros de Moçambique acolheu e 
ratificou três importantes instrumen-
tos jurídicos: (i) a Convenção das Na-
ções Unidas contra a Criminalidade 
Organizada e Transnacional, através 
da Resolução nº 86/2002, de 11 de 
Dezembro; (ii) o Protocolo Adicional 
à Convenção, relativo à Prevenção, 
Repressão e Punição do Tráfico de Pes-
soas, em especial mulheres e crianças, 
através da Resolução nº 87/2002, de 11 
de Dezembro; (iii) e o Protocolo Adicio-
nal à Convenção contra o Tráfico Ilícito 
de Migrantes por via Terrestre, Maríti-
ma e Aérea, através da Resolução nº 
88/2002, de 11 de Dezembro (BR 50, I 
Série, 2º Supl. de 11/12/2002). 

A INTERPOL possui um banco de 
dados riquíssimo em informações, 
bem como recursos policiais que aux-
iliam na resolução de variados tipos de 
delitos. Por isso, alguns crimes de maior 
complexidade acabam envolvendo 
a sua intervenção. Além da sua sede, 
situada em Lyon, França, a INTERPOL 
conta com escritórios regionais na 
Argentina, El Salvador, Tailândia, Costa 
do Marfim, Quénia, Zimbabwe e Nova 
Iorque, este último funciona como 
uma ligação especial com a ONU. 

O Tribunal Judicial da Cidade de Ma-
puto emitiu um mandado internacional 
de captura contra Momad Assife Abdul 
Satar, o “Nini Satar”, depois de revogada 
a sua liberdade condicional e ora foragi-
do (alega-se que usava identidade falsa 
de Sahime Mohammad Aslam), que 
culminaria com a sua captura no luxu-
oso Hotel Marriott, na cidade de Bang-
kok, na Tailândia, pela INTERPOL, no dia 
25 de Julho de 2018, tendo chegado a 
Moçambique no dia 1 de Agosto do 
mesmo ano. O Comissário-adjunto da 
Polícia Turística da Tailândia, Pol Maj Gen 
Surachet Hakpal, disse que, para além 
do mandado de captura emitido em 
2017, as autoridades moçambicanas 
também solicitaram a ajuda da divisão 
africana do Federal Bureau of Investiga-
tion (FBI), que alertou a sua divisão em 
Bangkok.

quando se está perante um Estado 
Democrático e de Direito, o que con-
fere aos partidos políticos a realização 
dos seus processos de renovação in-
terna. Logo, estaremos uma vez mais 
perante um quadro político que repre-
senta a festa da democracia, marcado 
por estes dois cenários: por um lado, o 
congresso destes dois partidos políti-
cos, agora no último mês do ano, e que 
pode ser alvo de uma forte mediatiza-
ção, e por outro, as eleições gerais, no 
próximo ano.  (Jornal de Angola)

relativas à fiscalização dos actos proces-
suais de Polícia e dos agentes de inves-
tigação criminal, consagrada na Lei nº 
4/2017, de 18 de Janeiro, Lei Orgânica 
do Ministério Público (BR 10, I Série, de 
18/01/2017), constatou que o órgão 
concretizou acções estruturantes, 
com destaque para a aprovação dos 
qualificadores das carreiras específicas e 
diferenciadas e da respectiva tabela in-
diciária; elaboração do seu regulamen-
to interno; aumento da capacidade de 
captação de impressões digitais para ali-
mentar a sua base de dados; execução, 
em 95 % do projecto da implantação 
da componente laboratorial de ADN 
(Ácido Desoxirribonucleico) forense, 
na biologia forense, o que contribuirá 
para a recolha, análise e esclarecimento 
de questões como crimes de violações 
sexuais, exames de paternidade e out-
ros (Fonte: Autarca, edição nº 4013, de 
23 de Setembro de 2020). 

Nessa visita – escreve ainda o Autarca 
– a PGR apontou desafios para o SERNIC, 
em que constam «(i) a mobilização de 
recursos financeiros para a elaboração 
e disseminação do Plano Estratégico do 
SERNIC (2020-2025); (ii) providenciar o 
desenvolvimento e implantação da sua 
base de dados; (iii) melhorar a prestação 
dos seus serviços atinentes ao esclare-
cimento célere dos casos criminais, nas 
suas variadas manifestações; (iv) inten-
sificar as acções de formações dos seus 
técnicos», dada a sofisticação cada vez 
crescente do crime.

De entre as várias atribuições, o SER-
NIC deve «ligar os órgãos nacionais de 
investigação criminal à organização 
internacional da polícia criminal- INTER-
POL e outras organizações da mesma 
natureza», já que «no âmbito da imple-
mentação dos instrumentos de coop-
eração policial internacional, o SERNIC 
pode estabelecer relações com as suas 
congéneres nos diferentes domínios da 
sua actividade, com a INTERPOL e out-
ras organizações relevantes», especifi-
cam os dois diplomas legais do SERNIC.

A Organização Internacional de Polí-
cia Criminal (INTERPOL) é uma orga-
nização policial internacional que visa 

Os congressos são sempre um 
momento interessante de se apreciar 
a nível da vida política e partidária. O 
mês de Dezembro que se aproxima 
a passos largos, vai ser prenhe de in-
formações de interesse político, isto 
porque os dois maiores partidos vão 
organizar os seus conclaves. Está-se 
particularmente expectante sobretu-
do porque estes eventos acontecerão 
em véspera da organização das 
eleições gerais em Angola. Uma situa-
ção que acaba por emprestar a estes 
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Ao pagar pelo seu consumo, e 
dele excluir-se outros actores, por 
a torneira estar apenas disponível 
para aqueles que estiverem ca-
pacitados a pagar, a água assume 
características de um bem privado, 
que coloca em desvantagem um 
grande contingente de pessoas 
sem dinheiro para pagar pelo 
consumo. Este facto, rumando em 
contrário com as políticas e planos 
de desenvolvimento adoptados 
pelos governos do mundo, ocorre 
em países em vias de desenvolvi-
mento, com mais incidência para 
a África Austral, onde a água, nas 
suas múltiplas dimensões, as-
sume-se como um bem social uni-
versalmente reconhecido como 
um recurso indispensável à vida.

Quando a torneira entra em contramão

privado resultaram na separação das 
três funções, designadamente, a de 
formulação de políticas, regulação e 
de provisão de serviços.

Foi neste âmbito que novas institu-
ições foram criadas para desempen-
har essas funções e assinados contra-
tos que atribuíam responsabilidades e 
metas de desempenho.

Assim, nos finais dos anos noventa, 
Moçambique, à semelhança de mui-
tos países africanos, embarcou nessas 
reformas e estabeleceu um quadro 
institucional para a gestão delegada da 
água. Novas instituições como o Fundo 

stra que, a ele, o mais importante é a 
capacidade de pagar, ou por outras 
palavras, o poder de compra, que a 
nível dos países em vias de desen-
volvimento, como o caso de Moçam-
bique, reside apenas nos centros ur-
banos e nas zonas peri-urbanas.

de Investimento e Património do Abas-
tecimento de Água (FIPAG), detentor 
do património, e o Conselho de Regula-
ção do Abastecimento de Água (CRA), 
hoje Autoridade Reguladora de Águas 
(AURA), foram estabelecidas. 

Igualmente, no contexto das refor-

As camadas mais pobres que se 
encontram nas zonas rurais ficam ex-
cluídas no acesso à água potável, ape-
nas por não estarem capacitadas para 
pagar pelo consumo.

O facto de alguns cidadãos não ser-
em capazes de comprar o que desejam 
ou necessitam, ao preço do mercado, 
devido a uma forte restrição orçamen-
tal, não é motivo de preocupação para 
os provedores privados de água. 

As empresas privadas estão interessa-
das no lucro e não em objectivos sociais. 
Logo, a privatização da água não parece 
ser uma solução em África, pois não há 
evidências suficientes de que isso resulte 
no aumento de eficiência, crescimento 
económico e desenvolvimento social. 

O que se vive no sector das águas é 
bastante penoso e cria uma sensação 
de que a privatização da água não pa-
rece estar à altura das expectativas dos 
africanos, tanto quanto em outras par-
tes do mundo em desenvolvimento. 

O mais paradoxal é que isto acon-
tece numa altura em que a expan-
são da cobertura de água é não só 
uma questão de garantir um direito 
humano básico, mas também uma 
questão de desenvolvimento social 
e económico. No entanto, o acesso à 
água está ainda longe de ser garantido 
para todos, afectando os Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), cujo alcance só será efectivado 
se os governos em África implementa-
rem políticas que tornem o acesso ao 
precioso líquido num direito humano 
básico, aumentando o investimento 
em instalações para água em zonas ru-
rais e urbanas, regular o abastecimen-
to de água para melhorar a eficiência 
e equidade e introduzir a gestão inte-
grada do recurso para promoção 

mas que começaram a ser engendra-
das nos anos noventa foi introduzida 
a participação do sector privado na 
gestão dos sistemas de água nas dife-
rentes cidades do país.

A ideia de envolver o privado na 
gestão dos sistemas de água, ao que 
tudo indica, deu aso à “mercantilização” 
do recurso. Aliás, a forma como a água 
se apresenta hoje ao consumidor tem, 
no entanto, contribuído para a exclusão 
daqueles que não conseguem pagar 
pelo seu consumo, para além de que 
os provedores privados deste recurso 
se guiam em função do lucro, estabel-

ecendo os seus serviços somente em 
locais onde o negócio rende.

No processo de abastecimento de 
água, o operador privado não é ob-
rigado a satisfazer a todos os cidadãos, 
uma vez que, de acordo com a sua 
lógica, o seu único propósito é satis-

- Provedores privados envolvidos no sensível sector de abastecimento de água às populações não se obrigam a satisfazer todos os cidadãos, uma vez que, de acordo com a sua lógica, o seu único 
propósito é satisfazer a procura viável
- África do Sul é até agora, na região austral de África, o único país que oferece subsídios aliciantes ao sector de água, contribuindo para a satisfação dos seus consumidores, que raramente pagam o 
custo total pelo consumo 

João Mosca, OMR

Quando a crise de água é aguda

Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul Filipe Nyusi, presidente de Moçambique

As marcas de exclusão no acesso à água

MIGUEL MUNGUAMBE                                
Email: mmunguanb@yahoo.co.br

A temática sobre a água é bastante 
antiga, mas pela sua relação com o 
desenvolvimento social e económico 
do país e do mundo continua a ser 
assunto de grande relevância e actu-
alidade. Mas, enquanto bem público, 
nota-se que a água perdeu parte da 
sua essência, e isso é o que será dis-
cutido nesta abordagem, numa per-
spectiva de ajudar na tomada de de-
cisões, para a melhoria de qualidade 
na provisão de serviços.

O acesso à água e saneamento 
seguros e confiáveis sustentam o 
bem-estar e a subsistência de comu-
nidades em todo o mundo. Desde o 
ano passado, a pandemia da Covid-19 
tem vindo a demonstrar que o acesso 
à água, saneamento e serviços de hi-
giene não é um privilégio apenas para 
países ricos ou para aqueles que vivem 
em áreas urbanas, pelo contrário, é 
uma necessidade humana básica para 
todos, porém, a sua distribuição ainda 
não é abrangente, apesar dos esforços 
feitos a todos os níveis para permitir o 
acesso universal ao precioso líquido.

DAS REFORMAS À 
MERCANTILIZAÇÃO DA ÁGUA

Nos anos oitenta, o abastecimento 
de água nos países em vias de de-
senvolvimento era assegurado pelo 
sector público. Com as reformas que 
começaram a ser introduzidas nos anos 
noventa iniciou-se o envolvimento do 
sector privado, com o objectivo de tirar 
vantagem da experiência do mesmo, 
do seu dinamismo e do seu capital para 
melhorar a sustentabilidade. 

As mudanças institucionais para 
acomodar o envolvimento do sector 

fazer a procura viável. 
Na verdade, esta lógica entra em 

contramão com o propósito do Es-
tado, que não é de satisfazer a procura 
viável, como o-é para os mercados, 
mas satisfazer as solicitações dos ci-
dadãos. 

João Mosca, um estudioso de 
temas relacionados com o desen-
volvimento, afirma que fornecer água 
para as necessidades básicas das pes-
soas está ao alcance da economia de 
qualquer país do mundo. Por isso, no 
seu entender, quando o privado bus-
ca satisfazer a procura viável demon-
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Os agentes económicos da provín-
cia de Nampula asseguram a ex-
istência de produtos essenciais no 
mercado, em quantidades sufici-
entes para responder à crescente 
demanda que se verifica no mer-
cado durante a quadra festiva que 
se avizinha.

Assegurado abastecimento 
na quadra festiva

barragem que fornece o precioso líqui-
do à cidade de Nampula mostra-se in-
capaz de responder às necessidades 
das grandes indústrias. 

A CDM, por exemplo, “está a apostar 
em furos alternativos, mas a água que 
é captada apresenta uma bactéria que 
pode afectar negativamente a quali-
dade da cerveja produzida, daí que es-
forços estão a ser empreendidos para 
adquirir um centro de tratamento de 
modo a reduzir a nossa dependência 
à barragem”, explicou Gastão Cuem-
belo, director da fábrica. 

Ainda na província de Nampula, 
Carlos Mesquita participou na cerimó-
nia de lançamento do Inquérito Na-
cional de Inovação nas Empresas, 
referente ao período 2019-2021, a ser 
realizado pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior.

da sustentabilidade.
Actualmente, apenas metade dos 

moçambicanos tem acesso a um 
abastecimento de água potável e ape-
nas 29 porcento usam infra-estruturas 
de saneamento básico. 

As taxas são ainda mais altas nas 
áreas rurais, segundo a USAID, que 
entende que essa falta de acesso 
contribui para altas taxas de doenças 
transmitidas pela água, como a ma-
lária e cólera, bem como taxas de des-
nutrição crónica altas.

CUSTOS DA ÁGUA

Estimativas oficiais apontam que 
mais de 2 biliões de pessoas no mun-
do estejam a consumir água contami-
nada, donde resulta uma alta taxa de 
mortalidade, sobretudo infantil. 

Até 2050, mais de 50% da popula-
ção mundial e metade da produção 
agrícola de cereais pode estar em risco, 
por pressão da falta de água, o que 
pode implicar o deslocamento de mil-
hões de pessoas durante este período.

O Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) es-
tima, num dos seus relatórios, que no 
mundo em desenvolvimento, depen-
dendo da tecnologia, o acesso uni-
versal a água de beber e saneamento 
custaria cerca de 20 a 30 mil milhões 
de dólares americanos para cada país.

As crianças são as mais afectadas, 
tanto pelos custos directos como in-
directos. 

Os custos médicos directamente 
relacionados com a saúde precária 
podem ser facilmente deduzidos dos 
números acima mencionados. Os 

mente as mais afectadas, países 
inteiros pagam o custo de produtivi-
dade mais baixa e de diminuição de 
capital humano, como foi cuidadosa-
mente sublinhado pela agência líder 
da ONU com mandato de promover 
o desenvolvimento e erradicar a po-
breza no mundo.

ÁFRICA DO SUL, UM EXEMPLO 
A SEGUIR

Na África do Sul, por exemplo, a água 
é plenamente assumida como um 
direito humano básico, constituindo a 
sua prática um bom exemplo de como 
este direito pode funcionar como um 
mecanismo de legitimação e um guia 
para a definição das políticas. 

O Governo sul-africano, hoje lidera-
do por Cyril Ramaphosa, usou os seus 
poderes reguladores para exigir que 
todos os municípios fornecessem pelo 
menos um mínimo de 25 litros diários 
de água grátis a cada família e estabel-
eceram tarifas escalonadas para for-
necer um subsídio cruzado, por parte 
dos utilizadores de grandes volumes e 
para os utilizadores de baixos volumes.

A água, mundialmente reconhe-
cida como um recurso indispensável à 
vida, é altamente subsidiada na África 
do Sul e os seus consumidores rara-
mente pagam o custo total do recurso 
que estão a consumir. 

Naquele país, a água é gerida pela 
Lei dos Serviços de Água de 1997 e 
pela Lei Nacional de Águas de 1998. Es-
tas leis complementam-se e fornecem 
um quadro de gestão sustentável dos 
recursos hídricos e uma prestação de 
serviços melhorada e mais alargada.

Na sua intervenção, o ministro da 
Indústria e Comércio considerou que 
as Micro, Pequenas e Médias Empre-
sas (MPME), que representam 97.1% 
das empresas existentes no país e são 
responsáveis por 23.4% do Produto 
Interno Bruto (PIB), têm potencial para 
gerar mais postos de trabalho e renda, 
bem como dinamizar os sectores de 
agro-processamento, agronegócio, 
comercialização agrícola, serviços e 
turismo, dada a sua capacidade de 
inovação e transformação.

O Inquérito Nacional de Inovação 
nas Empresas, que estará a cargo do 
Instituto Nacional de Estatísticas (INE), 
faz parte das acções prioritárias defini-
das pelo Governo de Moçambique, 
no seu Programa Quinquenal do Gov-
erno 2020-2024, visando promover 
o surgimento e desenvolvimento de 
MPME credíveis. 

Carlos Mesquita falou também do 
Programa Industrializar Moçambique 
(PRONAI), uma iniciativa presidencial 
enquadrada na implementação do 
Programa Quinquenal do Governo, 
que visa “contribuir para o aumento 
da produção industrial nacional, de 
preferência fazendo uso de matéria-
prima local, estimular a produção e 
reduzir a sua exportação em bruto, 
comercialização, bem como gerar em-
prego”.

custos indirectos, embora mais difíceis 
de contabilizar e com mais efeitos a 
longo prazo, são tão pesados como os 
primeiros. 

A saúde precária, segundo o PNUD, 
reduz os benefícios da educação, en-
fraquecendo o potencial cognitivo e 
promovendo o absentismo. 

Com efeito, estudos feitos apontam 
para efeitos adversos das doenças na 
memória, no potencial de resolução 
de problemas e no nível de atenção. 

As doenças relacionadas com a falta 
de acesso à água potável custam, ai-
nda, 443 milhões de dias de escola por 
ano, o que é equivalente a um ano es-
colar completo para todas as crianças 
de 7 anos de idade vivendo em países 
como Etiópia. 

Em África, mulheres e crianças gas-
tam oito ou muito tempo dedicando-
se à recolha de água e caminham lon-
gas distâncias carregando acima de 15 
litros de água por viagem. 

Como se pode deduzir facilmente, 
o tempo gasto na recolha de água 
interfere com a ida à escola, sendo as 
raparigas as mais afectadas. 

Na Tanzânia, por exemplo, os níveis 
de ida à escola são 12% mais elevados 
para as raparigas cuja casa dista 15 
minutos ou menos da fonte de água 
do que para aquelas cujas casas distam 
uma hora ou mais dessa mesma fonte. 

Se se considerar os dias de escola 
e as oportunidades perdidas pelas 
raparigas com o tempo gasto na re-
colha de água, então a insuficiente 
cobertura de água contribui decisi-
vamente para a maior pobreza das 
mulheres na idade adulta.

Apesar de as crianças serem clara-

ALÍVIO À POBREZA

O Governo moçambicano assume 
a expansão da cobertura de água 
como um dos veículos de alívio à po-
breza e de contribuição para a saúde 
pública. Prover água, segundo o Presi-
dente moçambicano, Filipe Nyusi, é 
uma das formas de exercer justiça so-
cial, onde a conexão entre a água e os 
ODS é mais evidente.

Falando no lançamento do 
Programa de Investimentos do 
Abastecimento de Água Urbano, 
na conferência internacional de fi-
nanciadores havida em meados de 
Setembro, em Maputo, Nyusi disse 
que “o consumo de água potável de 
qualidade e em quantidade sufici-
ente, a par do saneamento do meio, 
garantem a prevenção e combate 
a doenças e contribuem para uma 
vida de qualidade”, avançando ainda 
que “a disponibilidade de água é es-
sencial para a produção agrícola e 
de produtos alimentares, incluindo 
a cadeia de valor industrial, contri-
buindo para a segurança alimentar, 
em linha com o nosso objectivo de 
Fome Zero”.

Neste contexto, o Governo tem real-
izado investimentos no sentido de au-
mentar a cobertura do abastecimento 
de água urbano, tendo atingido índi-
ces de 67% em 2021, correspondentes 
a 4.3 milhões de pessoas, uma subida 
de 17%, correspondente a 1.4 milhão 
de pessoas servidas desde 2015.

O Programa Água Para a Vida, con-
hecido pelo seu acrónimo PRAVIDA, 
contribuiu, a título ilustrativo, para o 
aumento da taxa de cobertura para 

mais de 1.7 milhão de moçambica-
nos na cadeia de valor da água, como 
consumidores de água potável e com 
saneamento seguro.

O Programa de Investimentos do 
Abastecimento de Água Urbano, 
lançado em Setembro último, para o 
período 2022-2032, visa contribuir na 
expansão dos sistemas de abastec-
imento de água, na substituição de eq-
uipamentos obsoletos e na manuten-
ção das infra-estruturas existentes a 
nível das cidades moçambicanas, com 
o fito de impulsionar o desenvolvim-
ento económico. 

Este programa é estimado em 1.8 
mil milhões de dólares americanos 
para um horizonte temporal de 10 
anos, como uma resposta estruturada 
e sustentável aos desafios do rápido 
crescimento da população, a expan-
são agrícola e industrial e de turismo, 
de uma forma resiliente às mudanças 
climáticas. 

Estes investimentos deverão con-
templar, também, a capacitação na 
gestão, concepção e execução de 
projectos de captação, tratamento e 
distribuição de água e saneamento, 
quer ao nível das instituições centrais, 
como também dos municípios e ad-
ministrações locais. “A nossa expecta-
tiva com este ciclo de investimento é 
atingir a cobertura universal da água 
urbana em 2030, servindo adiciona-
lmente 4.5 milhões de pessoas, com 
infra-estruturas resilientes aos impac-
tos das mudanças climáticas e que 
sirvam às futuras gerações”, concluiu o 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
cujo mandato, o segundo na sua gov-
ernação, termina em 2024.

- Garantem agentes económicos ao ministro da Indústria e Comércio

Carlos Mesquita, MIC

Na província de Nampula

Carlos Mesquita, ministro da Indús-
tria e Comércio, recebeu esta garan-
tia depois de visitar duas empresas, 
nomeadamente a Novos Horizontes 
(produção integrada de frangos) e a 
Cervejas de Moçambique (produção 
de cerveja), localizadas no distrito 
de Rapale e na cidade de Nampula, 
respectivamente, com o objectivo 
de monitorar a disponibilidade de 
produtos no mercado, incluindo os 
que registam maior procura durante 
as festas de Natal e de Fim de Ano.

Os gestores das duas unidades de 
produção reiteraram que não haverá 
ruptura de stock durante o período que 
se avizinha, havendo neste momento 
quantidades suficientes de frango e be-
bidas para abastecer o mercado até ao 
primeiro trimestre de 2022.

Na ocasião, as fábricas apontaram 
o abastecimento de água para o seu 
funcionamento como o principal de-
safio e que tem afectado a produção 
e produtividade, uma vez que a única 
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MUDANÇA DE INSTALAÇÕES
O Jornal Público, detido pela Sociedade Novo Rumo, Lda, informa aos seus subscritores, lei-
tores, parceiros e o público em geral que, a partir do dia 02 de Novembro de 2021, passa a fun-
cionar em novas instalações, localizadas na Rua Tiago Muller, No 227, Bairro Malhangalene, 
Maputo-Cidade.

Maputo, 01 de Novembro de 2021

Publicidade

Até 2026, na província nortenha do Niassa, cerca de cinco sistemas de abastecimento de água e 100 fontes dispersas serão abertos pelo Governo moçam-
bicano, em parceria com a JICA, Agência Japonesa de Cooperação Internacional, através do projecto intitulado “Promoção da Sustentabilidade nos Siste-
mas de Abastecimento de Água e Saneamento”, na sua segunda fase, PROSUAS II.

Devido aos níveis assustadores de acidentes de viação nas estradas nacio-
nais, em particular na província do Niassa, o Instituto Nacional de Trans-
portes Rodoviários (INATRO), a partir daquele ponto do país, já traçou um 
plano de intervenção para conter a sinistralidade durante a quadra festiva.

Projectam-se novos sistemas de água

Niassa intensifica luta contra 
sinistralidade rodoviária

(26), em plena 1ª Reunião do Comité 
Provincial de Supervisão, realizada em 
Lichinga, indicam que a iniciativa tem 
como principal finalidade promover 
e melhorar os serviços de abastec-

imento de água e saneamento, bem 
como a nutrição das populações de 
zonas abrangidas, abrangendo cinco 
distritos, nomeadamente Mavago, 
Muembe, Majune, Ngauma e Man-
dimba, este último incluindo a sua vila 
municipal, prevendo abarcar 90.960 
pessoas.

Benedito da Silva, discursando na 
cerimónia, em nome da JICA, disse 
esperar consensos sobre a implemen-
tação saudável dos projectos mencio-
nados, através de maior envolvimento, 
cooperação e coordenação das re-
spectivas entidades, daí que para ga-
rantir a sustentabilidade dos sistemas 
de abastecimento de água a serem 
construídos pelo projecto é crucial que 
os respectivos utentes assegurem o 
pagamento das taxas de serviço co-
bradas pelos operadores, pelo que as 
entidades governamentais na provín-
cia devem conjugar esforços na sensi-

çadas pelo delegado provincial do 
INATRO, vitimaram 25 pessoas, contra 
30 de 2020, representando um decrés-
cimo de 16%.

A fonte relatou que além das vítimas 
mortais, os acidentes de viação cau-
saram ferimentos graves, danos ma-
teriais avultados e ligeiros, bem como 
a danificação de infra-estruturas viárias.

Indo mais longe, Afonso explicou 
que o despiste e capotamento, segui-
do de choque entre carros, moto ou 
obstáculos fixos, atropelamento carro-
peão, estão na lista de relação dos tipos 
de acidentes na província do Niassa, 
sendo que, como prováveis causas, 
estão, dentre vários factores, o excesso 
de velocidade, a condução sob efeito 
de álcool, mau estado mecânico do 
veículo, má travessia do peão, sem 
excluir o desconhecimento das regras 
elementares de condução, maioritari-
amente pelos motociclistas.

“Porque neste período da quadra 
festiva há muito movimento, clara-
mente o que se pode esperar nesta 
acção são resultados positivos em 
que não haja acidentes de viação na 
nossa província, que não haja sangue 
nas nossas estradas e que as pessoas 
e bens circulem de forma sossegada”, 
frisou o delegado. 

Por seu turno, o director provincial 
dos Transportes e Comunicações em 
Niassa, Joaquim Chiro, disse que é 
tarefa e vontade do Governo ver elimi-
nados por completo os acidentes de 
viação que marcam negativamente 
parte do dia-a-dia dos cidadãos.

Assim, uma das medidas para in-
verter este cenário sombrio é a aposta 
nas campanhas de sensibilização 
para difusão de mensagens aos con-
dutores, passageiros, peões e toda a 
comunidade para a mitigação da sinis-
tralidade nas estradas nacionais e na 
província, em particular.

bilização das populações.
Benedito da Silva afirmou ainda que 

a sua instituição continua compro-
metida com o desenvolvimento social 
e económico da província do Niassa, 
em especial, razão pela qual, entre out-
ras iniciativas, decorre neste momento 
a implementação do programa mul-
tissectorial de nutrição, cujo objectivo 
é melhorar a nutrição em alguns dis-
tritos desta parte do território nacional, 
através dos sectores de Saúde, Agricul-
tura, Água e Saneamento.

O director provincial das Obras 
Públicas e Habitação em Niassa, João 
Ricotso, especificou que vão contem-
plar 90.960 pessoas, das quais 60.960 
beneficiarão directamente dos siste-
mas de abastecimento de água e 
30.000 serão favorecidas pelas fontes 
dispersas para o fornecimento do pre-
cioso líquido.

Para Ricotso, a realização do encon-

tro vai impulsionar as instruções sobre 
os desafios de gestão de projectos e 
partilha de experiências, tomando em 
consideração as lições aprendidas no 
PROSUAS I, em várias vertentes, espe-
rando que haja comprometimento 
dos vários actores na sua implementa-
ção, de modo a que sejam alcançados 
os objectivos pré-definidos.

O director das Obras Públicas no 
Niassa agradeceu, na mesma ocasião, 
a JICA pela cooperação financeira e 
técnica, pois, segundo suas palavras, 
os técnicos do sector irão beneficiar de 
treinamento e capacitação em meté-
ria de construção, gestão e sustentabi-
lidade de infra-estruturas de abastec-
imento de água, saneamento, saúde e 
desnutrição crónica.

Entretanto, o director do Gabinete 
do Secretário de Estado, António 
Guido, mandatário do chefe do Con-
selho dos Serviços de Representa-
ção de Estado no Niassa, disse que o 
Governo de Moçambique trabalha 
em parceria com a JICA por meio do 
PROSUAS II, desenvolvendo uma 
série de actividades na implantação 
de infra-estruturas para o efeito, que 
em reforço da capacidade institucio-
nal destas acções contribuem para 
a melhoria da situação nutricional e 
bem-estar das populações.

Segundo António Guido, a provín-
cia do Niassa tem uma cobertura de 
abastecimento de água de 30% e 
50%, respectivamente, para as cidades 
de Lichinga e Cuamba, dois principais 
centros urbanos, e 44% para as zonas 
rurais, enquanto para o saneamento 
do meio as cidades têm 33% e as zo-
nas rurais 22%.

No mesmo diapasão, o represent-
ante do Secretário de Estado no Niassa 
apelou as autoridades distritais dos 
cinco pontos geográficos, nomeada-
mente Mavago, Muembe, Majune, 
Ngauma e Mandimba-distrito, e do 
município, para melhor acompanha-
mento do projecto.

- Iniciativa conta com a parceria da JICA, Agência Japonesa de Cooperação Internacional, responsável pelo financiamento e construção de cinco sistemas de água e 100 fontanários dispersos

João Ricotso, DPOP  do Niassa

Em cinco distritos do Niassa

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

Dados colhidos pela nossa reporta-
gem na manhã da última sexta-feira 

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

O plano preconiza acções de fiscal-
ização nas estradas da província, numa 
perspectiva que, segundo o respec-
tivo delegado, Eduardo Afonso, visa 
minimizar a ocorrência de acidentes 
na quadra festiva, período durante o 
qual o fluxo de pessoas e de viaturas 
tem sido maior.

Ao PÚBLICO, o delegado provincial do 
INATRO no Niassa disse que o plano para 
conter a sinistralidade rodoviária deve-se 
ao seu impacto, actualmente consid-
erado um problema de saúde pública, 
o que consequentemente faz crescer a 
necessidade de ter que se intensificar as 
acções de fiscalização, visando salvar o 
maior número possível de vidas.

Neste momento, o INATRO, como 
regulador e fiscalizador das actividades 
do ramo, já tem os seus profissionais 
posicionados nos três corredores tidos 
como críticos, nomeadamente N13 
Lichinga-Cuamba; N14 Lichinga-Mar-
rupa e N361 Lichinga-Lago, para além 
da ER 248 Marrupa-Maúa; ER248 Maúa-
Cuamba e R733 Lichinga-Sanga.

O controlo de velocidade, do cadas-
tro do condutor e carta compatível, 
do estado técnico do veículo, dos 
pneumáticos e iluminação, lotação e 
lista no transporte de passageiros, me-
didas de prevenção da Covid-19, uso 
de cinto de segurança, são parte das 
actividades da operação, segundo o 
delegado do INATRO.

Falando em jeito de balanço, Eduar-
do Afonso disse que durante os últimos 
10 meses do ano em curso a província 
do Niassa registou 22 casos de aciden-
tes de viação, contra 29 de igual período 
do ano passado, o que correspondente 
a um decréscimo na ordem de 24%.

Os acidentes ocorridos no período 
em análise, conforme estatísticas avan-

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

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

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

ARTIGO 1

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

ARTIGO 2

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

ARTIGO 3

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

ARTIGO 4

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

ARTIGO 5

(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária  obrigatória de 14 dias consecutivos todas as 
pessoas que tenham  tido contacto directo com casos confirmados da COVID-19.
2. Todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) mesmo que ostentem o cartão de vacinação, apresentar  um comprovativo de teste de Reacção em 
Cadeia da  Polimerase (PCR) com resultado negativo ao SARSCoV-2, realizado no país de origem nas 
últimas 72  horas antes da partida, ficando isentos de regime  de quarentena; e
b) ser submetidos ao isolamento obrigatório, quando  o teste realizado à entrada no país seja positivo,  
segundo as normas das autoridades sanitárias.
3. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos  ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório, se não tiverem  critérios médicos para o internamento; 
b) isolamento institucional ou internamento  em estabelecimento de saúde apropriado para  fins tera-
pêuticos, se tiverem critérios médicos  para o internamento definido pelas autoridades  competentes; e
c) os critérios para a alta do isolamento domiciliar  são definidos pelo Ministério que superintende a 
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área  da Saúde.
4. A violação do disposto na alínea b) do número 2 do presente  artigo dá lugar ao confinamento em 

domicílio ou estabelecimento  adequado, com objectivos preventivos.
5. A validade do teste de PCR para SARS COV-2 é de 7 dias,  contados a partir da data de colheita da 
amostra, para os cidadãos  de nacionalidade moçambicana ou estrangeira que necessitam  de entradas 
múltiplas no país num curto espaço de tempo ou que  façam uma viagem de curta duração ao exterior. 
6. Os cidadãos nacionais que estejam a regressar de viagem  e que não apresentem o teste PCR para SARS 
COV-2 válido,  ficam sujeitos ao regime de quarentena ou sujeitam-se ao teste  às expensas próprias.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade, desde que não  apresentem sintomas, ficam isentas de apre-
sentar o teste da  COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas ao teste de PCR para fins  de viagem é autorizado pelo Ministro que 
superintende a área  da Saúde.

ARTIGO 6

(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. Nos estabelecimentos hospitalares é permitida a visita de  duas pessoas por dia por cada doente internado.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.

ARTIGO 7

(Alargamento da Escala de Despiste e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com  as privadas, devem criar condições necessárias para 
o alargamento  da escala de despiste da COVID-19 e realização de testes.

ARTIGO 8

(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de  contágio pela COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 60 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo  com as orientações das autoridades sanitárias,  
designadamente, os imuno-comprometidos, os doentes  renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes  
cardiovasculares, os portadores de doença respiratória  crónica e os doentes oncológicos; e
c) as gestantes, com gravidez de risco e as que prestam  as suas actividades em locais considerados de 
alto risco  de contaminação, desde que tal esteja devidamente  comprovado pelas autoridades sanitárias.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior,  quando detentores de vínculo laboral com 
entidade, pública ou  privada, que deve prestar serviço no período de vigência da  Situação de Calami-
dade Pública, têm prioridade na dispensa da  actividade laboral presencial.

ARTIGO 9

(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais  de aglomeração de pessoas, nos espaços públi-
cos, nos mercados,  nos estabelecimentos industriais, comerciais, centros comerciais  e de prestação de 
serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos  e semi-colectivos de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso  de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou  outro material, com a finalidade de cobrir o 
nariz e a boca, nos  termos recomendados pelo Ministério que superintende a área  da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo,  quando se trate de casos relativos a prática 
de actividade física  ou contra-indicação médica de uso de máscara devidamente  comprovada.

ARTIGO 10

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

ARTIGO 11

(Validade dos Documentos Oficiais)
1. É autorizada a emissão dos seguintes documentos oficiais,  por via da pré-marcação: 
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de Condução;
c) Passaporte; 
d) Documento de Identificação e Residência para  Estrangeiros e vistos temporários; e
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, com a excepção  das alíneas a), c) e d), quando caduca-
dos, são considerados válidos  durante a vigência do presente Decreto.

ARTIGO 12

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

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

ARTIGO 13

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

ARTIGO 14

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

ARTIGO 15

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

ARTIGO 16

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

1. É autorizada a abertura de museus, galerias e similares,  em observância rigorosa do protocolo emitido 
pelas autoridades  sanitárias.
2. É autorizada a abertura das piscinas públicas, não devendo  exceder a lotação de 50% da sua capacida-
de máxima em  observância rigorosa do protocolo sanitário para a prevenção da  COVID-19.
3. São encerradas as discotecas.
4. É autorizada a abertura dos teatros, cinemas, salas de jogo,  centros culturais, auditórios e similares, para a 
realização das  suas actividades incluindo espectáculos musicais, não devendo  exceder 40% da sua capaci-
dade máxima, em observância rigorosa  do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
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5. É autorizada a frequência às praias, das 05:00 horas às  17:00horas, como local de recreação para 
banhistas, sendo  interdita a venda ou consumo de bebidas alcoólicas, realização  de jogos recreativos 

e os aglomerados, em observância rigorosa  do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
6. Exceptuam-se do número anterior, as seguintes praias:
a) Costa do Sol e KaTembe, na Cidade de Maputo;
b) Ponta d’Ouro e Macaneta, na Provincia de Maputo;
c) Bilene e Xai-Xai, na Província de Gaza;
d) Tofo, Barra e Guinjata, na Província de Inhambane;
e) Estoril, Macúti e Ponta Gêa, na Cidade da Beira;
f) Zalala, na Cidade de Quelimane;
g) Rio Révubuè, na Cidade de Tete;
h) Fernão Veloso e Chocas-Mar, na Província de Nampula;
i) Wimbe, Maringanha, Sagal e Inos, na Cidade de Pemba; e
j) Chuanga – Metangula, na Província de Niassa.
7. É autorizada a realização de eventos sociais privados, cujo  número de participantes não deve exceder 
50 e 100 pessoas em  locais fechados e abertos, respectivamente, não devendo exceder  a lotação de 
30% da capacidade máxima do local, em observância  rigorosa do protocolo sanitário para prevenção 
da COVID-19.
8. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer  e competições desportivas de escalões inferiores 
e séniores  amadores.
9. É autorizada a retoma dos treinos e competições das equipas  de alta competição e de formação dos 
campeonatos provinciais,  mediante o cumprimento rigoroso do protocolo sanitário para a  prevenção 
da COVID-19, incluindo testagens obrigatórias.
10. É autorizada a prática dos treinos das selecções e equipes  nacionais, com compromissos interna-
cionais, sob supervisão estrita da Comissão de Controlo e Monitoria das Medidas  de Contenção da 
Propagação da COVID-19 no Desporto.
11. É autorizada a retoma do campeonato nacional de futebol,  denominado “Moçambola”, com obser-
vância do protocolo  sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
12. É autorizada a presença de espectadores nos jogos dos  campeonatos nacionais de todas as moda-
lidades, não devendo  exceder a lotação de 25% da capacidade máxima do local, com  observância do 
protocolo sanitário emitido pelas autoridades  sanitárias.
13. A retoma das competições é condicionada à realização de 
testes regulares de COVID-19, sendo que, os atletas que testarem  positivo, serão submetidos ao regime 
previsto no artigo 5 do  presente Decreto.
14. Com a criação da Comissão de Monitoria da COVID-19 no  Desporto, na Secretaria de Estado do 
Desporto, ficam obrigados  os responsáveis de todas as modalidades em competição a reportar  a esta 
entidade toda a informação relativa à incidência de casos  de COVID-19 nas suas respectivas instituições.
15. É autorizada a abertura dos ginásios das Classes  Polivalentes e de Grande Dimensão, com uma lota-
ção que não  deve exceder 50% da sua capacidade máxima e os ginásios  de Classe de Média Dimensão 
com uma lotação que não deve  exceder 30% da sua capacidade máxima.
16. É autorizada a abertura dos ginásios de pequena dimensão, 
não devendo exceder 20% da sua lotação máxima em observância 
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
17. É autorizada a abertura dos casinos, devendo-se observar  o protocolo sanitário emitido pelas auto-
ridades sanitárias.
18. É autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf,  pesca desportiva, de ténis, mergulho, na-
tação, automobilismo,  motociclismo, ciclismo, atletismo, golfe, patinagem, tiro, vela  e canoagem, nas 
modalidades individuais, devendo apresentar  os respectivos planos de regularização das competições, 
face  à COVID-19.
19. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos  termos da legislação específica.
20. O horário de funcionamento dos centros comerciais é das  9:00 horas às 20:00 horas, de Segunda-
-feira a Sábado, e das 9:00  horas às 18:00 horas, aos Domingos, feriados e dias de tolerância  de ponto, 
sendo que os demais estabelecimentos comerciais e de  prestação de serviços é das 8:00 horas às 18:00 
horas, mantendo-se  encerrados aos Domingos, feriados e dias de tolerância de ponto.
21. A venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos  referidos no número anterior deve obedecer o 
horário do seu  funcionamento. 
22. O horário de funcionamento dos estabelecimentos de  comércio a grosso, armazenistas, talhos e 
ferragens é das 7 horas  às 17 horas, de Segunda-feira a Sábado mantendo-se encerrados  aos Domingos, 
feriados e dias de tolerância de ponto.
23. Os bottle stores, independentemente da sua localização,  passam a adoptar o horário das 9:00 horas 
às 18:00 horas, de  Segunda-feira a Sábado permanecendo encerrados aos Domingos,  feriados e nos 
dias de tolerância de ponto, sendo proibidos  o consumo de bebidas alcoólicas no local e o serviço de 
entrega  ao domicílio.
24. A distribuição e comercialização de produtos alcoólicos  pelos distribuidores oficiais obedece ao 
horário normal  de funcionamento, que é das 7:00 horas às 20:00horas, de Segunda  a Sábado e das 7:00 
horas às 13:00 horas aos Domingos, feriados  e dias de tolerância de ponto.
25. É autorizada a abertura dos bares, desde que tenham  áreas devidamente ventiladas, devendo funcio-
nar das 9:00 horas  às 21:00 horas, não excedendo 20% da sua capacidade máxima no  interior e 50% no 
exterior, em observância rigorosa do protocolo  sanitário para a prevenção da COVID-19.
26. Os serviços de restauração, take away e serviços de entrega  ao domicílio devem funcionar em estrita 
observância às medidas  de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, sendo  permitida a sua 
abertura a partir das 6:00 horas e encerramento  às 21:00 horas. 
27. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima  não deve exceder o limite de 4 e 6 pessoas, 
por mesa, no interior e  exterior, respectivamente, devendo observar-se o distanciamento  mínimo de 1,5 
metros e observância rigorosa do protocolo  sanitário para prevenção da COVID-19.
28. Nos estabelecimentos comerciais, de restauração e nas  piscinas públicas, é obrigatória a definição 
da capacidade máxima  e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição,  sendo que os 
gestores destes estabelecimentos são responsáveis  pelo seu cumprimento.
29. As barracas de venda de produtos alimentares devem  funcionar no seu horário normal, de acordo 

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

ARTIGO 17

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

ARTIGO 18

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

ARTIGO 19

(Cultos, Conferências e Celebrações Religiosas)
É autorizada a abertura dos locais de cultos, conferências  e celebrações religiosas, em todo o território 
nacional, cujo  número de participantes não deve exceder 100 e 250 pessoas  em locais fechados e aber-
tos, respectivamente, não excedendo  a lotação de 50% da capacidade máxima do local, em observância  
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.

ARTIGO 20

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

ARTIGO 21

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

ARTIGO 22

(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
1. O funcionamento das instituições públicas e privadas  deve observar as medidas de prevenção e 
combate à pandemia  da COVID-19.
2. No atendimento ao público, as instituições públicas  e privadas devem privilegiar o uso de meios 
electrónicos.
3. O atendimento ao público nas instituições públicas dedicadas  à emissão de documentos deve ser feito 
utilizando a modalidade  de pré-marcação.
4. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia  da COVID-19, para além das previstas 
no artigo 4 do presente  Decreto, as seguintes:
a) medição da temperatura corporal antes do início da  jornada laboral;
b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções  recomendadas; e
c) arejamento das instalações.
5. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória  a definição da capacidade máxima e sua res-
pectiva afixação em  locais bem visíveis da instituição, sendo que, os gestores destas  instituições são 
responsáveis pelo seu cumprimento.
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6. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas  gripais, não devem fazer-se presente nas 
instalações de trabalho,  devendo comunicar a entidade patronal a qual emitirá orientações  neces-

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

ARTIGO 23

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

ARTIGO 24

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

ARTIGO 25

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

ARTIGO 26

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

ARTIGO 27

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

ARTIGO 28

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

ARTIGO 29

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

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

ARTIGO 30

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

ARTIGO 31

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

ARTIGO 32

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

ARTIGO 33

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

ARTIGO 34

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

ARTIGO 35

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

ARTIGO 36

(Desobediência)
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime de desobediência e 
punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente. 
3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo de 10 dias, o juiz ordena o 
cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias de multa.

ARTIGO 37

(Transgressões e Penalizações no Domínio da Actividade Económica)
1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da actividade económica, 
em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes termos:
a) multas, a determinar com base na legislção específica;
b) suspensão temporária da actividade ecnómica, por um período de 1 a 3 meses, emfunção da gravi-
dade da infracção; e
c) cassação da Licença ou Alvará.
2. É entidade competente para a cobrançadas multas decorrentes das transgressõesprevistas no número 
anterior, a INAE.
3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é instaurado o competente 
processo no Tribunal  Judicial da área de ocorrência da infracção.

ARTIGO 38

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

O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário
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O Produto Interno Bruto (PIB) 
cresceu 3.35 porcento no terceiro 
trimestre de 2021 corrente, devido 
à recuperação de todos os secto-
res da economia, com destaque 
para o crescimento da hotelaria e 
restauração (5,09%), da indústria 
extractiva (5,01%) e da agricultura 
(4,88%). Falando em Nampula de-
pois de inaugurar, quinta-feira, as 
novas instalações da Filial do Ban-
co de Moçambique, o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, fez sa-
ber que as novas infra-estruturas 
revestem-se de suma importância, 
uma vez que irão dinamizar o po-
tencial económico da província de 
Nampula, através da melhoria do 
sistema de pagamento e redução 
dos custos de transacções finan-
ceiras, bem como consolidar os es-
forços de bancarização e inclusão 
financeira, enquadrados no pro-
jecto governamental “Um Distrito, 
Um Banco”.

Dezasseis empresas inscritas no 
chamado concurso Acelere o Seu 
Negócio, promovido pelo Stan-
dard Bank, qualificaram-se para 
a segunda fase do certame, que 
visa proporcionar oportunidades 
de avaliar as perspectivas de seu 
crescimento, com base no modelo 
de negócio.

Economia nacional enrobustecida 

Empresas passam à segunda fase 

Metical, e na promoção da economia 
nacional. 

Para o Presidente da República, 
um sistema financeiro estável, abran-
gente e resiliente permite a criação de 
condições para promover uma maior 
competitividade da economia e im-
pulsionar um crescimento económico 
inclusivo e sustentável. 

“Daí ressalta a evolução positiva da 
cobertura da rede bancária nos distri-
tos, que passou de 87, corresponden-
tes a 68% porcento, em 2015, para 
127 distritos, equivalente a 82.5% de 
cobertura em 2021”, destacou Filipe 
Nyusi, para de seguida exortar o Banco 
de Moçambique para continuar a din-
amizar esta iniciativa, de modo a atin-
gir mais zonas no país. 

Por seu turno, o Governador do 
Banco de Moçambique (GBM), Ro-
gério Zandamela, reconheceu que, 
para além do novo edifício ser parte 
integrante do processo de modern-
ização das infra-estruturas e expansão 
da instituição por todas as capitais 
provinciais, o mesmo visa responder 
aos desafios impostos pela dinâmica 
económica da província de Nampula. 

“O enorme potencial económico 
que a província de Nampula apresen-
ta, caracterizado pela constante trans-
formação infra-estrutural e melhoria 
do ambiente de negócios, já exigia 
uma presença marcante do Banco de 
Moçambique, com vista a responder 
de forma eficaz e eficiente aos desafios 
impostos pelo crescimento do volume 
de transacções económicas”, disse. 

Conforme precisou Zandamela, 
o edifício ora inaugurado irá contri-
buir igualmente para colocar em cir-
culação, de forma tempestiva e em 
condições mais adequadas, notas e 
moedas do Metical, para além de es-
tar ao serviço da economia como um 

crescimento e investimento, criar um 
panorama financeiro sustentável, entre 
outros aspectos.

Após a realização do bootcamp, 
uma equipa do Standard Bank, com 
o suporte da ideiaLab, entidade que 
desenvolve e implementa o concurso 
“Acelere o Seu Negócio”, vai seleccionar 
10 PME que passarão para a fase se-
guinte, na qual os finalistas vão subme-
ter o "pitch", plano de investimento e o 
plano de negócio, a serem avaliados 
pelo júri, com vista a apurar-se os vence-
dores das três categorias.

Dirigindo-se aos representantes das 
PME apuradas, no encontro virtual de 
início do bootcamp, ocorrido terça-feira, 
23 de Novembro, João Guirengane, di-
rector da Banca de Negócios e Clientes 
Comerciais do Standard Bank, referiu 
que o concurso “Acelere o Seu Negócio” 
é de extrema importância para o Banco, 
na medida em que vai auxiliar as PME 
no seu crescimento.

“Quando lançámos o concurso 
questionámo-nos se não podíamos 
incluir as startups moçambicanas, con-
tudo, sentimos que este segmento 
empresarial já era contemplado pelo 
apoio do Banco, através da Incubadora 
de Negócios do Standard Bank, bem 
como de outras iniciativas de incuba-

todo, atendendo às reclamações dos 
utentes do sistema financeiro e a out-
ras solicitações que se enquadram nas 
competências do Banco Central. 

O novo edifício da Filial de Nampula 

dispõe de uma área total de sete mil 
e quinhentos metros quadrados e foi 
construído de raiz, com uma estrutura 
em betão armado. É composto por 
quatro pisos, onde se localizam, de 

O mais alto magistrado da Nação in-
stou o Banco Central a empreender es-
forços que proporcionem fácil acesso 
ao crédito para áreas produtivas, como 
são os casos da agricultura e pescas, 
e aprimorem os mecanismos de su-
pervisão das instituições financeiras, 
em particular os serviços financeiros 
digitais, que nos últimos tempos têm 
sido usados para a prática de crimes 
financeiros, como é o caso do financia-
mento do terrorismo. 

O Chefe de Estado instou ainda o 
Banco de Moçambique a priorizar a 
sincronização das políticas monetárias 
e fiscais, na medida em que há neces-
sidade de reduzir a tensão existente 
entre os objectivos orientados para 
o crescimento por via do estímulo à 
procura agregada, por um lado, e, por 
outro, os que pretendem uma taxa de 
inflação mais baixa.

“Encoraja-nos saber que o PIB cres-
ceu para 3.36% no terceiro trimestre 
do corrente ano, após ter contraído 
em 1.18% em igual período de 2020”, 
disse.

Este crescimento foi impulsionado 
pelo crescimento de todos sectores, 
com destaque para a indústria de ex-
tracção mineira e a agricultura, que 
registaram taxas de 5.01% e 4.88%, 
respectivamente. 

Para o efeito, Filipe Nyusi disse ser 
necessário o Banco de Moçambique 
consolidar a estabilidade macro-
económica, sendo por isso imperioso 
conservar a qualidade da moeda na-
cional, conferindo a credibilidade que 
se exige e real que resulte numa taxa 
de juro mais reduzida a longo prazo.

Na ocasião, o estadista moçambi-
cano mostrou-se impressionado pelo 
papel de vanguarda que o Banco de 
Moçambique tem desempenhado 
na preservação da moeda nacional, o 

Trata-se das empresas Mobi, Lia & 
Luana Serviços, Anário Francisco Chi-
combo, Winnua, Camy Travel Advisor, 
Mozambique Scientific, Giquira Investi-
mentos, Take Away 2+1 & Restaurante, 
Alumaq, Casa Lenice, Technoplus, ABC-
Trading, Calumias, Margin Industrial 
Services e Papers & Services.

Estas Pequenas e Médias Empresas 
(PME) foram apuradas para a segunda 
fase do concurso, de um universo de 
cerca de 80 inscritas, e vão ter igual-
mente a oportunidade de identificar as 
áreas onde irão investir, de modo a po-
tenciar os seus negócios durante cinco 
dias de sessões de capacitação, unindo 
a prática à teoria, em imersões dinâmi-
cas e produtivas.

No decurso da capacitação farão 
ainda uma reflexão sobre como repen-
sar o modelo de negócio, obter visão 
de crescimento, reforçar o posiciona-
mento estratégico, analisar cenários de 

-Indústria extractiva e agricultura foram determinantes

entre outras, áreas de escritórios e de 
atendimento público, refeitório, biblio-
teca, sala de conferências e uma cave 
onde se encontra o parque de estac-
ionamento.

PIB cresceu 3.36% no terceiro trimestre

No âmbito do concurso "Acelere o Seu Negócio”

ção parceiras do Banco”, explicou, acres-
centando ter-se concluído haver neces-
sidade de apoiar agentes económicos 
de outros segmentos negligenciados 
por outras iniciativas.

A expectativa em relação ao con-
curso, conforme enfatizou João Guiren-
gane, é ajudar as PME a ultrapassar os 
desafios temporários de carácter macro-
económico e globais, como a Covid-19. 

Constitui pretensão do Banco fazer 
com que as PME moçambicanas pos-
sam competir noutros escalões domi-
nados por multinacionais. “Isso é impor-
tante para nós. 

Com este concurso pretendemos 
capacitar PME para poderem subir de es-
calão e, com facilidade, ombrearem com 
outras nesses espaços”, indicou, realçan-
do o facto de o concurso disponibilizar às 
PME mentoria adequada, abertura para 
os parceiros e um financiamento de 18 
milhões de meticais, em prémios.

Por sua vez, a co-fundadora da idei-
aLab, Tatiana Pereira, considerou que a 
fase de apuramento das 16 empresas, 
que vão participar no bootcamp, foi 
bastante disputada. “É o primeiro con-
curso a nível nacional com um grande 
impacto. Chegámos a esta fase com 
projectos muito ambiciosos”, concluiu a 
co-fundadora da ideiaLab.
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Antecedida de negociações descri-
tas como bem sucedidas, a assinatura 
dos dois memorandos de entendi-
mento no sector mineiro obrigam os 
dois países a cooperarem juntos no 
desenvolvimento de projectos de hi-
drocarbonetos, sobretudo nas áreas 
de petróleo e gás na Bacia do Rovuma.

Estas informações foram divulga-
das, em Lilongwe, em conferência de 
imprensa que marcou o final da visita 
de Estado de três dias que o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, efectuou ao 
Malawi.

cessidades energéticas domésticas, mas 
também a nível regional e global.

“Estamos estrategicamente local-
izados para nos tornarmos num actor 
relevante no mercado mundial de for-
necimento de Gás Natural Liquefeito 
e pretendemos aproveitar esta opor-
tunidade histórica para promover o 
desenvolvimento industrial, contribuir 
para os esforços globais de descarbon-
ização e para garantir uma maior inte-
gração de Moçambique na economia 
mundial”, afirmou Max Tonela.

Acrescentou que neste momento, 
o Governo está a trabalhar com as 
concessionárias que operam nos prin-
cipais blocos e que se encontram a de-
senvolver estratégias que assegurem 
um desenvolvimento sustentável e 
inclusivo destes recursos, tomando em 
consideração, entre outras, questões 
de  ordem ambiental.

Na ocasião, o ministro dos Recur-
sos Minerais e Energia fez saber que a 
atribuição de licenças de exploração 
dos hidrocarbonetos pelo Estado tem 
vindo a ser feita por via de concursos 
públicos internacionais, desde 1984.

“Estamos hoje reunidos para teste-
munhar o lançamento da sexta ronda de 
concursos para a pesquisa e prospecção 
de petróleo e gás em 16 novas áreas, 
distribuídas em 4 regiões distintas, sendo 
que 5 estão localizadas na Bacia do Ro-
vuma, 7 em Angoche, duas no delta do 
Zambeze e duas no Save”, disse, tendo 
apelado à participação no curso do em-
presariado nacional e internacional.

Segundo Max Tonela, com es-
tas iniciativas o Executivo pretende 
continuar a promover a pesquisa e 
prospecção de recursos naturais de 
modo a alavancar o desenvolvimento 
sócio-económico do país e para pro-
mover melhores condições de vida 
das populações.

No entanto, observou que o Gov-
erno tem a consciência da rapidez 
com que o mundo está a avançar, em 
particular nas medidas de mitigação 
das alterações climáticas que visam 
alcançar a neutralidade carbónica em 
2050, em linha com o Acordo de Paris, 
como foi recentemente reafirmado na 
Cimeira da COP26. 

“Vivemos uma era de transição 
energética, e, no nosso entender, o 
gás natural apresenta-se como a al-
ternativa que irá desempenhar um 
papel instrumental para promover a 
penetração das energias renováveis 

que se apresentam ainda como inter-
mitentes e garantir a substituição de 
combustíveis mais poluentes, e deste 
modo contribuir para a redução das 
emissões de dióxido de carbono na 
região e no mundo”, frisou. 

Com efeito, Max Tonela salientou 
que na perspectiva do Governo, 
Moçambique deverá dispor de mais 

investimento com vista ao fortaleci-
mento da economia nacional, utilizar 
a janela de oportunidades por forma a 
identificar recursos gasíferos com vista 
a sustentar a  transição energética a 
nível regional e global com projectos 
de produção de hidrogénio e manter 
a previsibilidade da periodicidade do 
processo de licenciamento de áreas de 
pesquisa e  produção.

informação sobre os recursos energé-
ticos de que dispõe para que possa 
decidir em que momento os mesmos 
deverão ser explorados. 

“Devemos também ter em conta 
que face às medidas globais para 
redução de emissões de dióxido de 
carbono, estes recursos poderão de-
ixar de ter valor económico”, disse, para 
de seguida afirmar que “estamos to-
talmente comprometidos em realizar 
um processo aberto e transparente, 
que permita a selecção de investidores 

mediante critérios baseados na capa-
cidade técnica, robustez financeira, ex-
periência comprovada no desenvolvi-
mento de projectos de Petróleo e Gás 
e que adoptem medidas de mitigação 
das alterações climáticas”. 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
PESQUISA E PRODUÇÃO

No entanto, informações disponibi-
lizadas durante a apresentação do 
concurso indicam que o vencedor terá 
direito de fazer a pesquisa num período 
máximo de 8 anos, com exclusividade 
na condução de operações petrolíferas, 
assim como de construir e operar infra-
estruturas de produção. Entretanto, não 
terá o direito de exclusividade de con-
struir e operar infra-estruturas de trans-
porte (oleoduto e/ou gasoduto).

E, em caso de descoberta, terá igual-
mente direito exclusivo de avaliar a com-
erciabilidade, por um período máximo 
de 2 anos, e de desenvolver e produzir 
por um período máximo de 30 anos.

Aliás, este concurso visa contribuir 
para a promoção e massificação do 
uso dos hidrocarbonetos para o de-
senvolvimento e 

industrialização do país, criar opor-
tunidades das empresas moçambi-
canas associarem-se a empresas es-
trangeiras para

participarem no processo de pes-
quisa e produção, e no fornecimento 
de bens e serviços e fortalecer o papel 
da Empresa Nacional de Hidrocar-
bonetos, conferindo uma participação 
acrescida  nos contratos de concessão.

Pretende igualmente estimular o 

Ao lançar concursos para a pesquisa e prospecção de petróleo e gás em 16 novas áreas, o Governo pretende 
alavancar o desenvolvimento sócio-económico do país e promover melhores condições de vida das popu-
lações. Estas considerações foram feitas pelo ministro dos Recursos Minerais e Energia, Ernesto Max Tonela, 
no acto do lançamento, quinta-feira, da sexta ronda de concursos para a pesquisa e prospecção de petróleo 
e gás em 16 novas áreas, distribuídas em 4 regiões distintas, sendo que 5 estão localizadas na Bacia do Ro-
vuma, 7 em Angoche, duas no delta do Zambeze e duas no Save.

Hidrocarbonetos na melhoria 
de vida da população 

Acordos de cooperação no domínio de comércio, que recentemente 
foram assinados entre Moçambique e Malawi, vão efectivamente facilitar 
as trocas comerciais entre os dois países, através do estabelecimento de 
um posto de paragem única, bem como a simplificação e harmonização 
do controlo fronteiriço entre os dois Estados membros da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Comércio mais facilitado

Numa declaração conjunta emitida 
no final das negociações bilaterais em 
Silima, 130 quilómetros de Lilongwe, 
e divulgada semana passada,  os dois 
países reafirmaram o seu comprometi-
mento em manter as consultas políticas 
e diplomáticas na busca de soluções de 
interesse mútuo, incluindo os conflitos 
armados, terrorismo, paz, segurança, 
desenvolvimento, mudanças climáti-
cas, Covid-19, entre outros.

Foi igualmente acordado que a 
Comissão Permanente Conjunta para 
a Cooperação (JPCC) deverá se reunir 
regularmente, estando agendada a 
próxima reunião deste órgão para o 
próximo ano, na capital malawiana, 
enquanto a Comissão Permanente 
Conjunta para as Áreas de Defesa e 
Segurança (JPCDS) deverá reunir em 

ficados está relacionado com o fornec-
imento de energia eléctrica ao Malawi 
a partir de Moçambique.

A este respeito, o Presidente Filipe 
Nyusi enalteceu a intervenção do 
seu homólogo na remoção dos con-
strangimentos que inviabilizavam o 
processo.

Por seu turno, o Presidente mala-
wiano destacou as excelentes relações 
actualmente existentes entre os dois 
países, considerando ter sido também 
nesse contexto que foi atribuída a 
chave da cidade de Lilongwe ao Chefe 
de Estado moçambicano. 

Relativamente ao projecto de for-
necimento de energia, Lazarus Chak-
wera disse que o mesmo irá colocar 
definitivamente o Malawi na rede eléc-
trica da África Austral.

- Max Tonela, ministro dos Recursos Minerais e Energia, no lançamento de concursos para a pesquisa e 
prospecção de petróleo e gás no país

ANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

Intervindo perante representantes do 
sector empresarial do petróleo e gás, o 
ministro dos Recursos Minerais e Energia 
recordou que Moçambique é detentor 
de grandes reservas comprovadas de 
gás natural, o que oferece condições de 
excelência para satisfazer não só as ne-

Maputo, também no próximo ano.
Na conferência de imprensa, o Presi-

dente da República, Filipe Nyusi, classi-
ficou a visita de histórica, frisando  que 
esta é uma prova de que ninguém 
pode travar o vento com as mãos.

“O vento são os nossos povos e, por 
isso, como líderes, não nos resta mais 
nada a não ser  facilitar este movimen-
to. Os resultados desta visita provam, 
mais uma vez, que juntos podemos 
desenvolver os nossos países”, disse.

O Chefe de Estado  enfatizou tam-
bém que um dos problemas identi-

Entre Moçambique e Malawi

Presidente de Moçambique e do Malawi

Max Tonela, MIREME
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A plataforma, que estará ancorada ao 
largo da costa de Cabo Delgado e cuja 

A título de exemplo, Júlio Parruque 
fez saber que Moçambique tem um 
potencial enorme na área de hidro-
carbonetos, sobretudo no gás, onde o 
Governo, através do Instituto Nacional 
de Petróleos, lançou quinta-feira finda 
o sexto concurso público para pes-
quisa e produção de hidrocarbonetos 
em 16 novas áreas, distribuídas em 4 
regiões distintas, sendo que 5 estão 
localizadas na Bacia do Rovuma, 7 em 
Angoche, duas no delta do Zambeze e 
duas no Save.

E como referência, o governante 
apontou a primeira plataforma flutu-
ante no mundo para a extracção de 
gás natural liquefeito em águas pro-
fundas, recentemente inaugurada na 
República da Coreia do Sul pelo Chefe 
de Estado Filipe Nyusi, assim como 
os esforços que têm vindo a ser de-
senvolvidos na estabilização do país, 
mormente no combate ao terrorismo 
e ao extremismo violento, em Cabo 
Delgado, e à autoproclamada Junta 
Militar da Renamo, na região Centro, 
então liderada por Mariano Nhongo, 
recentemente morto em combate nas 
matas da serra da Gorongosa pelas 
Forças de Defesa e Segurança.

Júlio Parruque recordou ainda que 
a agricultura é e continua a ser a apos-
ta do Governo e a base do desen-
volvimento do país, cujo sector con-
heceu na última campanha agrária 
um crescimento histórico, sendo por 

Júlio Parruque promove potencialidades 
da província de Maputo 

Estão criadas as condições para o arranque da exploração e produção de Gás Natural Liquefeito (GNL), a partir do 
primeiro semestre de 2022, na Bacia do Rovuma, província de Cabo Delgado, com a conclusão da construção da 
Plataforma Flutuante de Gás Natural Liquefeito (FLNG), que na última terça-feira partiu dos estaleiros da divisão 
industrial da Samsung, em Geoje, Coreia do Sul, com destino a Moçambique.

A província de Maputo esteve presente na Feira Internacional de Negócios do Porto, em Portugal, realizada nos dias 25 e 26 de Novembro corrente, 
cuja delegação foi encabeçada pelo seu governador, Júlio Parruque, Shafee Sidat, administrador do distrito de Marracuene, e pelos directores pro-
vinciais dos Transportes e Comunicações, Paulo Cossa, e da Indústria e Comércio, Pedro Manhice. Intervindo na qualidade de orador, Júlio Parruque 
promoveu sexta-feira as potencialidades do país e da província de Maputo, em particular, tendo na ocasião exortado os participantes a olhar para 
Moçambique como destino preferencial dos seus investimentos. 

Standard Bank financia plataforma 
flutuante 

uma fábrica de liquefacção, um módulo 
de oito andares, onde podem viver 350 
pessoas, e uma pista para helicópteros.

Esta é a primeira e maior plataforma 
de gás em águas profundas em África, 
e resulta de um investimento de aproxi-
madamente 8 biliões de dólares norte-
americanos. A sua chegada ao país e 
consequente arranque da exploração e 
produção de GNL vai marcar o início de 
uma nova era em Moçambique, que 
deverá posicionar-se como produtor e 
fornecedor regional e global deste im-
portante recurso energético.

A sua construção contou com o 
financiamento do Standard Bank, 
o único banco nacional envolvido 
nesta operação e o maior credor do 
projecto, em conjunto com o Banco 
Industrial e Comercial da China (ICBC), 
que detém 20% das acções do Grupo 
Standard Bank.

A participação do Standard Bank 
nesta operação, que vai ajudar 
Moçambique a retomar o ritmo acel-
erado de crescimento, reflecte o poder 
da sua parceria para impulsionar o 
crescimento do país, e resulta do 
seu compromisso de, a longo prazo, 
apoiar consistentemente o potencial 
de Moçambique como um futuro gi-
gante de produção e exportação de 
gás natural offshore.

O Banco congratula os principais 
intervenientes neste projecto pelos 
avanços registados e acredita que a 
conclusão da construção da plata-
forma é um sinal importante das 
perspectivas de crescimento a longo 
prazo de Moçambique.

construção iniciou em 2017, conta com 
432 metros de comprimento e possui 

isso atractivo. 
No mesmo diapasão, falou ainda 

do sector do turismo, indústria, em-
prego e inovação tecnológica, que 
também constituem uma priori-
dade do Governo.

Ainda no mesmo dia, o governa-
dor da província de Maputo teve 
um encontro de cortesia com a Se-
cretária de Estado de Valorização 
do Interior, Isabel Ferreira, nascida 
em Nampula, com a qual conversou 
longamente e trocou experiências, 
bem como expôs as potencialidades 
desta parcela de país.

Para completar a agenda, a delega-
ção moçambicana em Portugal visi-
tou a Estação de Tratamento de Águas 
Residuais Industriais (ETAR), onde se 
inteirou do seu funcionamento. Mas 
antes, na quarta-feira, Júlio Parruque 
falou para um auditório da Univer-
sidade Católica do Porto, constituído 
por empresários portugueses, ango-
lanos, alemães e do resto da Europa, 
África e Ásia, onde apresentou as po-
tencialidades da província de Maputo 
e as oportunidades de investimento 
que esta região do país oferece.

No entanto, à sua chegada a del-
egação moçambicana foi recebida 
por Joaquim Bule, embaixador de 
Moçambique em Portugal, onde para 
além da habitual apresentação dos 
propósitos que norteavam a  visita 
passou-se em revista as linhas de inter-
câmbio entre Moçambique e Portu-
gal, em vários domínios.

Refira-se que o Fórum Internacional 
de Negócios do Porto juntou mais de 
400 participantes de vários países do 
mundo.

depósitos de armazenamento no casco 
e 13 módulos por cima deles, incluindo 

Que está a caminho de Moçambique

Na Feira Internacional de Negócios do Porto

Delegação moçambicana no FIN do Porto
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A Universidade Politécnica realizou sábado, 20 de Novembro, em Maputo, a sua XXII cerimónia de graduação, du-
rante a qual foram colocados no mercado 560 quadros, formados em diversas áreas de saber, sendo 102 mestres 
e 458 licenciados. Além da graduação, a cerimónia foi marcada pela tomada de posse de Narciso Matos, recondu-
zido ao cargo de Reitor da Universidade Politécnica, para mais um mandato de quatro anos.

O lote de vacinas contra a Covid-19 da Johnson & Johnson, que chegou semana passada a Moçambique, conta 
com 840.000  doses da Iniciativa COVAX e é financiado pelo Governo dos Estados Unidos da América.

Narciso Matos reconduzido ao 
cargo de Reitor da Apolitécnica

Moçambique recebe 840.000 doses da 
Iniciativa COVAX 

Trata-se de estudantes que con-
cluíram os cursos de licenciatura em 
Administração e Gestão de Empresas, 
Administração Pública, Assessoria 
de Direcção, Ciência Política, Ciências 
da Comunicação, Ciências Jurídicas, 
Contabilidade e Auditoria, Gestão de 
Empresas, Economia, Educação de 
Infância, Engenharias (Ambiental, Civil, 
Eléctrica, Informática e de Telecomuni-
cações), Gestão Financeira e Bancária, 
Psicologia Clínica e de Aconselhamen-
to, Psicologia das Organizações e do 
Trabalho, Turismo e Gestão de Empre-
sas Turísticas, Ciências da Educação, En-
sino de História e Geografia, Gestão de 
Recursos Humanos, ministrados pelo 
Instituto Superior de Gestão, Ciências 
e Tecnologias (ISGCT) e Instituto Supe-
rior Aberto (ISA), respectivamente. 

Os restantes 102, que concluíram 
com êxito o grau de mestrado, foram 
graduados pelo Instituto Superior de 
Altos Estudos e Negócios (ISAEN), nas 
áreas de Administração Pública, Au-
ditoria, Contabilidade, Fiscalidade e 
Finanças Empresariais, Direito Empre-
sarial, Estratégia e Desenvolvimento 
de Negócios, Gestão Empresarial, For-
mação de Formadores em Gestão e 
Administração em Saúde, Gestão Estra-
tégica de Recursos Humanos, Gestão 
Social e Desenvolvimento Local.

Na ocasião, o Reitor da Universidade 
Politécnica, Narciso Matos, referiu que 
a graduação representa o ponto mais 
alto da celebração dos 25 anos de 
existência da instituição, que, desde 
1996, tem contribuído para a forma-
ção de quadros com qualidade, bem 
como para o desenvolvimento inclu-
sivo e equilibrado do país. 

Aos graduados, instou-os a não ol-
harem para esta etapa como o fim da 
caminhada, pois “o mundo está em 
permanente e rápida mudança. Por 
isso não fiquem atrás. Não parem de 
estudar e de aprender. Vejam os im-
perativos de adaptação à vossa volta: 
a pandemia da Covid-19, as cheias e as 
secas regulares e cíclicas, as variações 
do mercado de trabalho, entre outros. 
São mudanças, e exigem adaptação”.

O Governo esteve representado 
pelo Secretário de Estado na Cidade 
de Maputo, Vicente Joaquim, que, na 
sua intervenção, disse esperar que os 
graduados sejam impulsionadores de 
mudanças qualitativas do processo 
de construção e desenvolvimento do 
país, em todas as frentes da vida social, 
económica, política, e, sobretudo, da 
vida profissional, onde deverão pôr 
em prática o conhecimento adquirido. 

“O capital humano, devidamente 
formado, constitui um activo indispen-
sável para a construção de uma nação 
forte, próspera e competitiva, por isso 
contamos com o contributo de cada 
um dos graduados”, afirmou Vicente 
Joaquim. 

Num outro desenvolvimento, o 
dirigente enalteceu a Universidade 
Politécnica por ter logrado colocar 
quadros no mercado num momento 
literalmente atípico, devido à pan-
demia da Covid-19, “que tornou o en-
sino e aprendizagem desafiante, visto 
que no mundo e, no caso particular 

O COVAX, pilar de vacinas do acel-
erador de acesso a ferramentas contra 
a Covid-19 (ACT), é co-liderado pela 
Coligação para Promoção de Inova-
ções em prol da Preparação para 
Epidemias (CEPI), da Aliança Mundial 
para Vacinas e Imunização (GAVI) e da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
– que trabalham em parceria com o 

Fundo das Nações Unidas para a Infân-
cia (UNICEF), como parceiro-chave na 
execução, bem como com organiza-
ções da Sociedade Civil, fabricantes de 
vacinas, Banco Mundial, e outros.

No caso deste lote, o COVAX enviou 
as informações sobre as 840.000 doses 
ao Ministério da Saúde de Moçam-
bique, estando todo o processo 

logístico dessa entrega a ser feito pelo 
Governo com a assistência do UNICEF.

As 840.000 doses de vacina Johnson 
e Johnson da Covid-19 são adiciona-
das às 4.249.420 doses anteriores rece-
bidas este ano, totalizando 5.089.420 
(41%) de um total de 12.481.420 doses 
atribuídas ao país através do mecanis-
mo COVAX.

Desde o início da pandemia, o Siste-
ma das Nações Unidas em Moçam-
bique tem vindo a trabalhar com as 
autoridades nacionais, empresas e 
Sociedade Civil para identificar e sat-
isfazer as necessidades da população 
na resposta à crise sanitária e aos seus 
efeitos socioeconómicos.

O plano do COVAX é fornecer vaci-
nas para 20% da população de cada 
país participante ao longo de 2021. Há 
dois grupos de países e territórios par-
ticipantes: os auto-financiados, países 
de média e alta renda, que pagam 
pelas vacinas, e os de baixa renda que 
recebem as vacinas sem custo. No caso 
da África Austral, todos os países da 
região, excepto a República da África do 
Sul, fazem parte do segundo grupo.

Até que a maioria da população 
esteja completamente vacinada, será 
fundamental manter todas as medi-
das preventivas de resposta à pan-
demia. Para as autoridades de saúde 
pública, isso significa fazer sistemática 
e massivamente testes de diagnóstico, 
rastreamento de contactos, isolamen-
to, quarentena assistida e atendimen-
to de qualidade. Para os indivíduos, sig-
nifica evitar aglomerações, continuar 
com o distanciamento físico, higienizar 
as mãos regularmente com sabão ou 
álcool-gel a 70%, usar máscaras e man-
ter os ambientes bem ventilados. 

como tema “Temos um Compromisso 
com o Passado, com o Presente e com 
o Futuro”, esteve centrada no papel de 
cada um de nós na sociedade, cujos 
desafios mudam de geração em ge-
ração.  

“Estamos num mundo em que 
questões vitais, tais como a Covid-19, 
o silêncio ou a cegueira dos moral-
izadores, as mudanças climáticas, os 
desníveis sociais chocantes, o terror-
ismo, a decadência dos valores morais 
e as várias formas de violência, são 
realidades incontornáveis. Todos estes 
devem ser encarados com compro-
misso, tirando lições do passado, dis-
cernindo o presente e o futuro, e avan-
çando sempre, formando, estudando, 
trabalhando e cooperando, missão 
que diz respeito a todos nós presentes 
e aqueles a quem representamos. Re-
iteramos que vivemos como resultado 
da acção dos outros e tentamos, talvez 
com certo sucesso, viver para os out-
ros. O nosso compromisso é promover 
a dignidade humana, pois existimos 
para os outros e por causa dos outros”, 
sublinhou Dom Dinis Sengulane.

Importa realçar que, para além da 
graduação, a cerimónia foi marcada 
pela tomada de posse de Narciso Ma-
tos, reconduzido ao cargo de Reitor 
da Universidade Politécnica, para mais 
um mandato de quatro anos.

da realidade moçambicana, as insti-
tuições de ensino, estudantes, profes-
sores e outros actores-chave nunca 
tinham passado por uma situação que 
obrigasse a uma mudança estrutur-
ante repentina do sistema educativo”.

Por seu turno, os graduados, rep-
resentados por Judy Rachid Sucá, 
mostraram-se felizes por ter concluído 
mais uma etapa da sua formação, que 
“é resultado de muita determinação 
e persistência. Estamos melhor pre-
parados para enfrentar os desafios da 
vida profissional, e esperamos que esta 
conquista impulsione novas buscas e 
abra novos horizontes”.

A XXII cerimónia de graduação con-
tou com a presença do Bispo Emérito 
da Igreja Anglicana, Dom Dinis Sen-
gulane, na qualidade de convidado 
de honra, cuja intervenção, que teve Narciso Matos, Reitor da Apolitécnica

Govero da Améria doa vacinas à Moçambique
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Interdito transporte de 
toros de madeira

Nacala Logistics transportou 
mais de 60 mil passageiros 

Está interdita desde a última terça-feira a circulação nas estradas, estac-
ionamento nas bermas das estradas e parqueamento nas zonas de pro-
tecção das estradas, em toda a rede nacional de estradas, de veículos de 
transporte de toros de madeira anormais, no período nocturno (das 18 
às 05 horas), a partir da data da publicação deste comunicado.

A Nacala Logistics transportou, durante o 3º trimestre deste ano, um 
total de 62.574 pessoas nos seus comboios de passageiros, mais 8.085 
comparativamente ao trimestre anterior. Este aumento corresponde a 
uma subida na ordem dos 14%, face ao segundo trimestre de 2021.

A interdição foi decretada pela Ad-
ministração Nacional de Estradas (ANE) 
que, em nota de imprensa enviada à 
Redacção deste semanário, refere que 
no âmbito da implementação de me-
didas de segurança rodoviária nas es-
tradas, o sector de estradas tem vindo 
a desenvolver reforços na fiscalização 
do limite de carga por eixo dos veícu-
los automóveis pesados nas estradas 
de todo o território nacional. 

madeira, que de forma reiterada exce-
dem o limite de carga e os contornos 
envolventes dos camiões na arruma-
ção desta carga, bem como a imobili-
zação dos camiões à beira da estrada, 
principalmente no período nocturno, 
aumentando sobremaneira a pos-
sibilidade de ocorrência de acidentes 
rodoviários. 

Neste sentido, no uso dos poderes 
de autoridade que lhe são conferidos 

Fonte oficial da empresa refere que 
os resultados foram influenciados pelo 
abrandamento das medidas restritivas 
do coronavírus e a retoma gradual da ac-
tividade económica, em Moçambique, 
especialmente no Corredor de Nacala.

Refira-se que a Nacala Logistics in-
troduziu bilhetes electrónicos para o 
serviço de transporte de passageiros, 
medida que se enquadra no pro-
jecto de modernização do sistema de 
gestão de passageiros, visando ga-
rantir maior eficiência operacional nas 
suas rotas: Nampula - Cuamba; Cuam-
ba - Lichinga e Cuamba - Entre Lagos.

A Nacala Logistics mantém o seu 
compromisso de servir as comuni-

Esta iniciativa inclui a sensibilização 
aos utentes para o adequado uso 
das estradas e das suas zonas de pro-
tecção, visando preservar os investi-
mentos realizados na rede de estradas 
e promover a seguração rodoviária.

Contudo, a ANE explica que verifi-
ca-se a continuada violação das ob-
rigações fixadas por lei do transporte 
rodoviário de carga e do uso das es-
tradas e suas zonas de protecção por 
parte de transportadores de toros de 

pelas alíneas c) e e) do nº 1 do artigo 6 
do Decreto nº 65/2019 de 30 de Julho, 
a Administração Nacional de Estradas-
IP comunica que fica interdita a circula-
ção nas estradas, estacionamento nas 
bermas das estradas e parqueamento 
nas zonas de protecção das estradas 
em toda a rede nacional de estradas 
de veículos de transporte de toros de 
madeira anormais, no período noctur-
no, das 18 às 05 horas, a partir da data 
da publicação deste comunicado.

dades ao longo do corredor, garantin-
do transporte de baixo custo e aces-
sível às populações.

Refira-se que a Nacala Logistics é 
responsável pela gestão e operação 
do sistema ferro-portuário de mais de 
1600 quilómetros, fazendo a logística 
de carvão, carga geral e transporte de 
passageiros. Nacala Logistics é a marca 
que representa as empresas do Cor-
redor de Nacala, nomeadamente Cor-
redor do Desenvolvimento do Norte 
- CDN, Corredor Logístico Integrado 
de Nacala - CLN, Central EAST African 
Railways – CEAR, CLA - Companhia 
Logística de África e Vale Logistics Lim-
ited - VLL.

No período nocturno
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- Segundo a Subsecretária-Geral das Nações Unidas e Directora Executiva da ONU Mulheres, Sima Bahous

A violência contra as mulheres é 
uma crise global, sendo que mais 
de 70% das mulheres em todo o 
mundo já sofreram violência base-
ada no género, classifica a Subse-
cretária-Geral das Nações Unidas 
e Directora Executiva da ONU Mul-
heres, Sima Bahous, na sua decla-
ração alusiva ao Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência con-
tra as Mulheres, assinalado quinta-
feira. De acordo com Sima Bahous, 
em todos os bairros há mulheres e 
raparigas a viver em perigo. 

Os países da Comunidade de De-
senvolvimento da África Austral 
(SADC) estão em permanente 
busca de integridade e credi-
bilidade nos processos eleitorais. 
Para o alcance deste desiderato, 
a capital do país, Maputo, foi 
palco da XXIII Conferência Geral 
Anual do Fórum das Comissões 
Eleitorais dos Países da SADC 
(ECF-SADC) sobre os mecanismos 
para reforço e assegurar a integ-
ridade e credibilidade dos proces-
sos eleitorais, consolidando desta 
forma as jovens democracias. 

Mais de 70% das mulheres já sofreram violência

SADC em busca de credibilidade nas eleições 

justiça, são princípios fundamentais 
do direito internacional. 

“E sabemos que a liderança e segu-
rança das mulheres, em toda a sua di-
versidade, desempenha um papel vital 

no progresso económico, bem-estar 
da comunidade, saúde e educação das 
crianças, e muito mais. Toda a vida hu-
mana beneficia quando os direitos hu-
manos das mulheres são defendidos, e 

todos nós sofremos quando esses direi-
tos são violados”, referiu.

Mas há esperança, afirmou, indi-
cando que nos últimos anos muito 
foi realizado para prevenir e reduzir a 
violência contra mulheres e raparigas. 

Para Sima Bahous, o desafio agora é 
de expandir os esforços globais e fazer 
a diferença em mais vidas. 

“Devemos assegurar que os ser-
viços essenciais estejam disponíveis 
e acessíveis a mulheres de todas as 
idades. Temos de apoiar ambientes, 
online e offline, nos quais as mulheres 
possam participar em segurança na 
tomada de decisões”, apelou, apontan-
do que surgem novas oportunidades. 

A título de exemplo, fez saber que re-
centemente, como parte de um com-
promisso de 40 mil milhões de dólares 
para com as mulheres e raparigas de 
todo o mundo, o Fórum Geração Igual-
dade lançou a Coligação de Acção so-
bre a Violência Baseada no Género.

A Coligação reúne uma vasta gama 
de grupos de mulheres, particular-
mente jovens, Sociedade Civil, insti-
tuições religiosas, filantropia, sector 

privado, organizações internacionais e 
Estados membros da ONU.

Haverá compromissos financeiros e 
políticos concretos, e iniciativas em áreas 
críticas, tais como em serviços de apoio 
aos sobreviventes, quadro legal e mais 
recursos para organizações de base.

Nesse contexto, a Subsecretária-
Geral das Nações Unidas e Directora 
Executiva da ONU Mulheres considera 
que o Dia Internacional para a Elimina-
ção da Violência traz algumas esperan-
ças animadoras.

Inicia a campanha anual dos "16 
Dias contra a Violência Baseada no 
Género" com uma série de eventos 
destinados a criar uma verdadeira 
mudança. Este ano de 2021, o tema 
é "Pinte o Mundo de Laranja": Pare já 
com a Violência Contra as Mulheres!".  
"Laranja" simboliza um futuro mais 
brilhante, livre de violência. 

Grupos de mulheres e pessoas preocu-
padas em todo o lado têm sido vitais para 
o progresso até aqui alcançado, e prosse-
guindo juntos podemos tornar a vida 
melhor e mais brilhante para muito mais 
raparigas e mulheres em todo o mundo.

A cerimónia de abertura da Con-
ferência Geral Anual do Fórum das 
Comissões Eleitorais dos Países da SADC 
(ECF-SADC), que decorreu sob o lema 
“Realização de eleições no contexto da 
COVID-19”, foi orientada pelo Primeiro-
ministro Carlos Agostinho do Rosário, 
que para ele foi uma demonstração, 
mais uma vez, da determinação e von-
tade conjunta em continuar a consolidar 
os processos eleitorais democráticos nos 
países da região. 

Para o Primeiro-ministro, a conferên-
cia decorreu num período ímpar para 
os países da região austral e do mundo 
em geral, que é caracterizado, por um 
lado, a nível global, pela prevalência da 
Covid-19, e, por outro, pela ameaça das 
acções terroristas na nossa região da 
SADC, que actualmente afectam algu-
mas zonas de Moçambique, como é 
o caso de alguns distritos do norte da 

província de Cabo Delgado. 
Esses factos, de acordo com Carlos 

Agostinho do Rosário, aliados aos impac-
tos das mudanças climáticas que nos úl-
timos tempos têm ocorrido com maior 
frequência e intensidade nos países da 
região, constituem desafios para que os 
órgãos de gestão eleitoral possam or-
ganizar e realizar eleições de forma mais 
inclusiva e participativa. 

“É assim que, no âmbito da consoli-
dação das nossas jovens democracias, 
esperamos que através deste fórum e de 
outros mecanismos existentes os órgãos 
de gestão eleitoral dos nossos países 
busquem soluções para ultrapassar 
estes desafios, e desta forma assegurar 
a organização e realização de eleições 
livres, justas, transparentes, inclusivas e 
participativas”, desafiou. 

E porque os processos eleitorais são 
normalmente caracterizados por afluên-
cia massiva dos cidadãos no processo 
de recenseamento, campanha eleitoral, 
votação e comemorações dos resulta-
dos, a pandemia da Covid-19 desafia a 
todos a reinventar-se para que estes pro-
cessos não se transformem em foco de 
propagação desta doença, que tem um 
impacto negativo na vida económica e 
social dos nossos países. 

Para o efeito, Carlos Agostinho do 
Rosário disse que os dois dias de trabalho 
reforçaram a parceria existente entre os 
órgãos eleitorais dos países da região, 
no que concerne, de entre outros, ao 
desenvolvimento de leis orientadas por 
princípios de boas práticas 

regionais e internacionais de gestão 
eleitoral, desenvolvimento de program-
as de educação cívica eleitoral, facilitação 
do acesso e partilha de experiências, in-
vestigação e tecnologia, e na elaboração 
de directrizes para mecanismos alterna-
tivos de resolução de disputas eleitorais. 

Relativamente aos desafios impos-
tos pela Covid-19, o Primeiro-ministro 
recomendou aos órgãos eleitorais da 
SADC para encontrar soluções, através 
da partilha de conhecimentos e de troca 
de experiências para que os processos 
eleitorais a realizar nos próximos anos, 
em alguns dos países, não coloquem em 
risco a saúde dos agentes eleitorais e dos 
eleitores, assim como garantam a credi-
bilidade e integridade destes pleitos. 

Referiu ainda que no âmbito do pro-

cesso eleitoral, a comunicação social e as 
redes sociais desempenham um papel 
importante na divulgação de informa-
ções e na educação cívica eleitoral que 
permitem aos cidadãos eleitores exercer 
o seu direito de voto de forma consci-
ente e livre. 

No entanto, o governante observou 
que a imprensa, na sua actuação, joga 
um papel importante na promoção da 
igualdade de oportunidades, através da 
divulgação dos manifestos eleitorais dos 
partidos políticos e candidatos que con-
correm às eleições, assegurando a impar-
cialidade e o pluralismo político.

Contudo, na actualidade, a activi-
dade dos órgãos de comunicação social 
tradicionais tem sido confrontada com 
alguns desafios relacionados com a di-
vulgação e rápida circulação de falsas 
informações, as chamadas fake news, 
sobretudo através das redes sociais.

“A circulação de falsas informações 
nos processos eleitorais gera consequên-
cias negativas nos diversos intervenien-
tes, sendo que uma das mais salientes 
é a interferência negativa nas escolhas 
dos potenciais votantes”, disse, tendo 
observado que para se ultrapassar estes 
desafios, que decorrem da circulação de 
falsas informações, os órgãos eleitorais 
da SADC são chamados a estabelecer 
mecanismos educativos de forma a 
dotar os cidadãos de conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessárias para 
identificar e proteger-se das chamadas 
fake news. 

ATALIA CAVELE                                                 
Email: caveleataliasilva@gmail.com

Para ilustrar a crise global que se trans-
formou num fenómeno, a Subsecretária-
Geral das Nações Unidas e Directora 
Executiva da ONU Mulheres revela tam-
bém que em todo o mundo, conflitos, 
catástrofes naturais relacionadas com o 
clima, insegurança alimentar e violações 
dos direitos humanos estão a exacerbar 
a violência contra as mulheres. 

“Mais de 70% das mulheres já sofre-
ram de violência baseada no género 
em alguns cenários de crise. E em países 
ricos e pobres o preconceito de género 
tem alimentado actos de violência con-
tra as mulheres e raparigas”, aponta.

Sima Bahous acrescentou que “hoje, 
25 de Novembro, é o Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência contra 
as Mulheres. Nas Nações Unidas, e em 
todo o mundo, estamos a celebrar 
aqueles que trabalham para proteger 
as mulheres e raparigas e defender os 
seus direitos humanos”. 

Para o efeito, a Subsecretária-Geral 
das Nações Unidas e Directora Execu-
tiva da ONU Mulheres fala da neces-
sidade de serem acolhidos novos 
parceiros - governos, organizações, 
instituições, grupos comunitários, 
pessoas de todo o mundo para se 
juntarem à organização para levanta-
rem as suas vossas vozes, “de modo a 
trabalharmos juntos para transformar 
vidas, não apenas durante os 16 Dias 
de Activismo, mas todos os dias”.

Entretanto, na sua declaração, Sima 
Bahous fez saber que a violência con-
tra as mulheres é frequentemente não 
denunciada, é silenciada pelo estigma, 
vergonha, medo dos perpetradores e 
medo de um sistema de justiça que 
não funciona para as mulheres. 

“A pandemia da Covid-19, com todo 
o seu isolamento e distanciamento, 
tem permitido uma violência invisível: 
uma segunda ‘pandemia-sombra’ de 
violência contra mulheres e raparigas, 
onde muitas vezes se encontram pre-
sas com os seus agressores. Em todos os 
cantos do mundo, as linhas de apoio à 
violência contra as mulheres viram um 
aumento das denúncias”, disse. 

Paralelamente, os direitos huma-
nos das mulheres, incluindo o direito 
à segurança, dignidade, igualdade e 

Sima Bahous, ONU

Carlos Agostinho do Rosário, PM
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

CULTURA

Espíritos Makonde e Macua reconhecidos 
O papel e a contribuição das artes, 
sobretudo as cerâmicas usadas por 
Reinata Sadimba, inspiradas em 
desenhos e espíritos da etnia Ma-
konde para valorizar a mulher, a 
maternidade ou o parto, e os desen-
hos cartoons de Justino Cardoso, na 
resistência do povo moçambicano 
contra o poder colonial de Portugal 
e na história recente do país, na pro-
moção da educação sobre os prob-
lemas sociais, principalmente das 
doenças como Ébola e dos efeitos 
negativos dos casamentos infan-
tis, foram reconhecidos pela Uni-
versidade Rovuma, em Nampula, 
através da atribuição do título de 
Doutor Honoris Causa, na categoria 
de artes gráficas. Os dois artistas, 
nomeadamente Justino Cardoso 
e Renata Sadimba, receberam os 
títulos pela Universidade Rovuma, 
em Nampula, numa cerimónia que 
contou com a presença do Chefe de 
Estado, Filipe Nyusi. 

Reinata Sadimba foi a primeira mulher 
escultora em Moçambique.

Em 1975, depois de se divorciar e 
acabar com uma relação abusiva, Sad-
imba deu um giro ao seu trabalho e 
passou a acrescentar enfeites próprios 
às suas obras que actualmente adop-
tam formas consideradas ‘estranhas’.

As suas peças se inspiram em de-
senhos e espíritos da etnia Makonde 
e representam aspectos como a femi-
nilidade, a maternidade ou o parto. A 
artista é conhecida por fabricar peças 
numa velocidade frenética, por estar 
sempre inspirada em criar figuras no-
vas e por não se alterar quando uma 
peça se parte no forno.

Devido à guerra civil que teve lugar 
em Moçambique, em 1980 Reinata 
emigrou para a Tanzania, onde residiu 
até 1992, ano em que voltou a Moçam-
bique e instalou-se em Maputo. 

Na capital do país, Renata Sadimba 
recebeu bastante apoio de Augusto 
Cabral, então director do Museu de 
História Natural de Moçambique, o 
qual ofereceu um atelier dentro do 
próprio museu. 

Em 1998 realizou no museu uma 
semana de ensino sobre cerâmica 
tradicional.

Reinata tem exposições permanen-
tes das suas obras no Museu Nacional 
de Arte de Moçambique, no Museu 
Nacional de Etnografia (Lisboa), em 
Portugal, na Colecção de Arte Africana 
da Culturgest (Lisboa) e no Museu de 
l’Art Brut (Lausana), na Suíça.

Tanto na Literatura como no Cin-
ema procurou registar-se a vida de 
Reinata. Em 2003, o cineasta Licínio de 
Azevedo produziu o documentário 
“Mãos de barro”, que relaciona a vida 
de Reinata Sadimba e sua arte com a 
cultura Makonde. 

Por outro lado, em 2010 o arqui-
tecto italiano Gianfranco Gandolfo 
realizou uma bibliografia de Renata, 
denominada “Não somos iguais, es-
tamos diferentes”, publicada em três 
línguas, nomeadamente português, 
italiano e inglês.

Além desta outorga de Doutor Hono-
ris Causa, a ceramista recebeu vários pré-
mios e fez exposições em vários países, 
como Bélgica, Suíça, Portugal, Dinamar-
ca, Itália, África do Sul e Tanzânia. 

Os seus trabalhos estão represen-
tados em várias instituições, como no 
Museu Nacional de Arte (Maputo) e 
Museu de Etnologia de Lisboa. Fazem 
parte da Colecção de Arte Moderna de 
Culturgest e de numerosas colecções 
privadas em todo o mundo.

DESENHOS QUE CONTAM A 
HISTÓRIA DO PAÍS

Por sua vez, o cartoonista Justino 
Cardoso disse aos órgãos de comuni-

cação social presentes no evento que 
“estou a ter muita surpresa neste sen-
tido. Surpresa porque existe uma valo-
rização constante dos meus trabalhos”, 
regozijou-se o artista.

Nascido em 1960, em Namapa, no 
distrito de Eráti, província de Nampula, 
Justino Cardoso é um desenhista e 
cartoonista moçambicano. Filho de 
um professor, Cardoso aprendeu a de-
senhar quando criança. 

Em 1978, a Revista Tempo publicou 
os seus primeiros quadrinhos sobre a 
história da resistência ao poder colo-
nial de Portugal. Em Abril de 1984, o 
artista foi detido no Malawi, sob o re-
gime de Hastings Kamuzu Banda, por 
cerca de um mês.

 Em 1989, Cardoso participou de 
uma exposição de quadrinhos em 
Pyongyang, durante o 13º Festival 
Mundial de Jovens e Estudantes. Fun-

dou o grupo de interesse para histórias 
em quadrinhos em Nampula.

Entre 1979 e 1984, trabalhou com 
a Frente de Libertação de Moçam-
bicana (FRELIMO) e criou uma série 
de pósteres para o então Presidente 
Samora Machel. 

Durante esse período, conheceu o 
pintor e escultor Malangatana e fundou 
o Muhupi, primeiro jornal indepen-
dente em Nampula, e participou acti-
vamente da vida cultural da cidade e 
continuou o seu trabalho como artista. 

Cardoso trabalhou como coordena-
dor da Fundação Friedrich Ebert, em 
Nampula, e começou a usar quadrin-
hos em 2005 para reformar o sector 
público. 

Ao longo dos anos, o artista abor-
dou as várias faces da corrupção e seus 
efeitos em inúmeras exposições.

Cardoso também é considerado 
o historiador do seu país. Os seus de-
senhos em preto e branco contam 
a história de Moçambique desde a 
chegada de Vasco da Gama até aos 
dias actuais. Seus livros e exposições 
mostram esse lado do seu trabalho. 

Em 2011 mostrou uma exposição no 
Museu Etnográfico de Nampula com 
gráficos sobre a vida do primeiro Presi-
dente de Moçambique, Samora Machel. 

Em 2012, Cardoso apresentou 

Título de Doutor Honoris Causa 

- Trata-se dos artistas Reinata Sadimba e Justino Cardoso, cuja cerimónia contou com a presença do Presidente da República, Filipe Nyusi

O evento decorreu nas novas in-
stalações do Centro Cultural da Uni-
versidade Rovuma, no mesmo dia 
(quinta-feira, 25 de Novembro) da sua 
inauguração pelo Chefe de Estado. 
No mesmo auditório foram também 
graduados 25 mestres em diversas 
áreas de conhecimento.

Incidindo na homenagem feita aos 
dois artistas, Filipe Nyusi referiu que 
“não tínhamos a dimensão que aqui 
foi descrita dos nossos compatriotas. 
Aliás, nós também como Governo já 
reconhecemos, fizemos homenagens, 
por causa disso condecoramos esses 
irmãos. Assim, saudamos e reconhec-
emos, em nome do povo moçambi-
cano, a UniRovuma pela decisão sábia 
de galardoar os dois artistas e através 
deste evento reconhecemos os seus 
feitos extraordinários e excepcionais 
que servirão como inspiração para os 
jovens, dentro e fora da academia”. 

O Chefe de Estado apelou à valori-
zação dos fazedores das artes no país, 
tendo elogiado o Conselho Científico 
da UniRovuma pelos títulos honorífi-
cos atribuídos.

Apesar de não ser pela primeira vez 
que recebiam a distinção de Doutor 
Honoris Causa, Reinata Sadimba e Jus-
tino Cardoso eram no final da cerimónia 
duas pessoas muito felizes. A única dife-
rença com a primeira outorga reside no 
facto de que, desta vez, os dois artistas 
amealharam cada um, uma quantia 
monetária de 240 mil meticais, doada 
por diferentes instituições nacionais.

Nascida em 1945, na aldeia de 
Nemu, no distrito de Mueda, em 
Cabo Delgado, filha de camponeses, 
recebeu uma educação tradicional 
Makonde, que incluía a fabricação de 
objectos utilitários em barro.

Considerada em alguns círculos 
como uma das mulheres mais impor-
tantes no mundo das artes africanas, 
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CULTURA

TIPOS E ESPECIALIDADES DOS 
CURANDEIROS (3)

VAKITHY NYAMBUWE

Assim como o espírito guerreiro, 
este após organizar os seus aliados e 
bem armados dirigem-se em guerra 
à família que tem a pessoa que reúne 
as condições desejadas e quem trava 
a guerra contra aquela alma são os 
defuntos, se estes forem vencidos ao 
espírito será feita a sua vontade e vice-
versa. Situação, comparativamente, 
emanada no Livro Sagrado de S. Mate-
us 12: 45: “[…] então, procura parceiros 
espíritos para os convidar à guerra, […] 
os mais poderosos que ele e entram 
(na pessoa) e ficam nela…”                                                

O NYAMUSORO- é um curandeiro 
que se caracteriza pelo exercício de 
funções cujo protagonismo está a 
cargo dos espíritos “ngunes” (vangoni) 
e “ndaus” (vandau) encarnados a si, 
no momento da acção em trance. O 
espírito “ndau” dispõe de capacidade 
de interceptar e captar os defuntos de 
quem quer que seja que se apresenta 
como cliente ou paciente do nyamu-
soro, e nesse âmbito tornar possível 
um diálogo entre os mortos e os vivos.

Normalmente, os viventes têm 
pedido a protecção, sendo sua ob-
rigação, e, em algumas vezes, os mais 
ousados chegam a lamentar junto aos 
ente queridos, em jeito de condená-
los, quando estes se mostram inaptos 
em prover a tal protecção face às inves-
tidas dos feiticeiros nas suas vidas.  E, 
quando é o caso, é comum os mortos, 
pela sua vez, se justificarem em termos 
de devolução das culpas aos vivos por 
incumprimento de algumas obriga-
ções que consistem em prestar culto 
alusivo aos antepassados ou realização 
de cerimónias capazes de fortalecê-los 
e armá-los contra os provedores das 
desgraças de vária ordem.

Em outros círculos, respondendo 
às mesmas preocupações dos vivos, 
os mortos denunciam a existência 
de membro (os) da família que, para 
benefício próprio, tenham contrata-
do, em comunhão com a prática de 
“uloy”, um “xindotani” (mau espírito) 
que é mais forte que os defuntos; 
estes também se tornam vítimas de 
ameaças do mesmo, deste modo os 
retira de estarem cómodos na com-
panhia dos vivos.

 Ainda pior, são feitos escravos na 
machamba e diversas ocupações em 
benefício do feiticeiro. Por conta disso, 
também vivem desprotegidos ao 
relento, expostos à carga de tempest-

ades como chuvas, frio, cacimba e do 
sol. Em semelhança na óptica dos Su-
mérios visto por Impuia-Gilgamesh 
(H8, 2008), (o mundo dos mortos), 
no ponto de vista sobre a vida dos 
defuntos: (...) vi os reis da terra, com as 
suas coroas retiradas para sempre (...). 
Aqueles que estiveram no lugar dos 
deuses (...), estavam agora como cria-
dos (...) 

Uma vez que ambas as partes, os 
vivos e os mortos, estão em igualdade 
de circunstâncias de serem vítimas, 
em conjunto propõem a ida da família 
a mhondzweni, no sentido de desven-
dar e neutralizar o malfeitor.    

A outra capacidade atribuída ao 
nyamusoro, também provinda do 
espírito “ndau”, consiste na intercepta-
ção do “vhure”, que é a alma astral do 
feiticeiro ou da pessoa simples, mas 
tão invejosa que guarda ardente-
mente o rancor e ciúmes, então, lhe 
faz de prisioneira e ser colocada, essa 
alma, frente-a-frente com os lesados, 
acto conhecido por "ku khoma vhure". 
E, mesmo que essa pessoa esteja dis-
tante, a alma dela será encarnada ao 
nyamusoro em transe, portanto, o 
seu estado de sentimento, atitudes 
comportamentais, isto é, a alma feiti-
ceira ou da invejosa é surpreendida e 
feita prisioneira, até junto dos lesados, 
então, nesse momento torna-se a oc-
asião de o maligno poder explanar os 
motivos da sua ira ou rancor perante 
a sua vítima.

Salienta-se que após a encarnação 
completa do vhure no nyamusoro 
ver-se-á pela mudança das atitudes 
do nyamusoro, pois o espírito pro-
tagonista deste cede a ocupação do 
espaço no corpo fisiológico do nya-
musoro e passa a ser ocupado pela 
alma maligna. Já o vhure em on-line, 
sentado (ocupar o corpo que serve-
se do assento), linguagem típica dos 
espíritos ndaus e ngunes, referindo a 
encarnação do corpo do curandeiro, 
se a alma for de um homem ou de 
uma mulher, sentar-se-á na posição 
conforme o género e na fala, onde a 
sua voz e os gestos serão consoante 
o sexo, assim reflectir nitidamente a 
forma de ser do feiticeiro cúmplice, 
de modo a vítima reconhecê-lo, por 
vezes sem precisar da sua auto-iden-
tificação verbal. 

Uma vez que a encarnação não foi 
algo negociado, mas sim compulsiva, 
então a alma em causa terá sido sur-
preendida quanto à sua comparência 
naquela cerimónia. Lógico, ficou assus-
tada ao perceber que se encontrava 
ali por força de captação mágica do 
curandeiro. 

Sublinhamos, a respeito da voz em 
si esclarecemos que tanto os defun-
tos assim como as variedades dos 
maus espíritos em relação à voz: não 
sai nítida, mas sim fala no modo aos 
cochichos, mas suficiente para a per-
cepção de quem sabe quem fala no 
momento. 

CINEMA
CAÇA-FANTASMAS: O LEGADO

THE SOUND OF MASKS

Em 1984, Hollywood inventou uma 
história absurda e hipnotizante de um 
grupo de homens desempregados 
que, em plena Nova Iorque, salvava 
a cidade de uma infestação inacredi-
tável de...fantasmas (!), como se fossem 
exterminadores lidando com pragas 
domésticas, trazendo um humor ácido 
e uma pitada de sustos ao lado de um 
elenco carismático composto por Bill 
Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, 
Ernie Hudson, sob a direcção do real-
izador Ivan Reitman. Em 1989 saiu a 
sequela e, em 2016, pelas mãos de Paul 
Feig, houve um remake feminino, com 
Melissa McCarthy e Kristen Wiig, que 
deu para o torto nas bilheteiras e na 
crítica.

Agora, Jason Reitman, filho do 
realizador dos dois primeiros Caça-
Fantasmas, regressa ao mesmo tema 
do seu pai e aí está Caça-Fantasmas: 
O Legado, um filme sobre pais, filhos, 
avós e netos. O que melhor do que a 
conexão entre os Reitmans para levar 
a mensagem para a tela grande?

Na trama, Callie (Carrie Coon) é uma 
mãe solteira que resolve mudar-se 
com os dois filhos para a casa do pai 

Mais uma sessão habitual do Cine-
Clube do Centro Cultural Franco-
Moçambicano (CCFM). Hoje passa este 
filme realizado pela portuguesa Sara 
CF Gouveia (2018), uma co-produção 
entre Portugal e África do Sul, já exibida 
entre nós aquando do ciclo Maputo 
Fast Forward (MFF) em 2019.

Tendo como personagem cen-
tral Atanásio Nyusi, um contador de 
histórias e dançarino de Mapiko, o 
documentário leva-nos através de uma 
viagem que cruza o limiar entre o real e 
o imaginário e que entrelaça a política 

do passado colonial de Moçambique 
com o seu presente. É a história de uma 
colisão entre o passado e o presente 
que nos leva a uma viagem visual-
mente dramática. O filme usa uma mis-
tura saudável de imagens de arquivo 
e contemporâneas para realmente re-
alçar o trabalho da vida deste homem; 
para preservar a história de Moçam-
bique através da dança, embora agora 
se trate mais de ser preservado do que 
qualquer outra coisa. 

Em exibição no CCFM, hoje às 18 
horas

recém- falecido numa cidade peque-
na do interior. O sujeito era conhecido 
pelas excentricidades com o sobre-
natural e logo descobrimos que ela é 
filha de Egon Spengler, interpretado 
originalmente por Harold Hamis que 
faleceu em 2014 e é um dos Caça-
Fantasmas originais. 

A partir daí segredos serão desco-
bertos e a neta de Spengler, Phoebe 
(Mckenna Grace), apaixonada por ciên-
cia como o avô, será o fio condutor da 
narrativa numa história cuja ameaça é 

um vilão conhecido do clássico de 1984 
e só tem uma forma de acabar com a 
ameaça: chamar os Caça-fantasmas!

Vale a pena prestar atenção nas 
duas cenas (uma mais divertida e out-
ra mais emotiva) que rolam durante 
os créditos finais. Elas devem indicar o 
caminho que a série deve seguir, caso 
faça sucesso nas bilheterias. De uma 
forma ou de outra, é muito bom ver os 
Caça-Fantasmas de volta à acção!

  Em exibição na NU Metro, Sexta, 
Sábado e Domingo

EXPOSIÇÕES 

2010: participação na exposição 
conjunta internacional The Origin - 
Uma viagem entre Ciência e Arte, com 
artistas da Europa e Moçambique no 
Museu Scuderie Aldobrandini em 
Frascati [3] , no Centro Cultural Jean 
Monet em Saint-Genis-Pouilly e na 
Universidade de Genebra.

2011: Rasto de um Cometa, Museu Na-
cional de Etnografia de Nampula; 2012: 
Imagens de pessoas. Les Makuas du 
Mozambique - Traditions and coutumes, 
Associação de Funcionários do CERN em 
Genebra; 2015: História da prostituição no 
Tempo Coloniale, Nampula; 2017: partici-

pação na exposição LIBERDADE - arte de 
Moçambique e Tanzânia, Hofkabinett 
Linz; 2017: participação na exposição Arte 
sem Fronteiras, Centro Cultural Marko 
Cepenkov, em Prilep.

PUBLICAÇÕES 

O cartoonista de Namapa já es-
creveu ao longo de décadas de carreira 
cerca de 20 livros de banda desenha-
da, contando a história do país, e to-
dos foram publicados no estrangeiro, 
alegadamente por sentir que a nível 
interno não era compreendido.

Justino Cardoso vive e trabalha em 
Nampula.

uma exposição sobre a vida e obra 
de Eduardo Mondlane, o primeiro 
presidente da FRELIMO, por ocasião 
do 50º aniversário da fundação da 
FRELIMO.

Os seus trabalhos actuais mostram 
o seu compromisso com a educação 
sobre os problemas sociais no seu 
país. Em 2015 ilustrou com o “Sorriso 
da Ébola” os perigos dessa doença 
mortal e como impedir que ela se 
espalhe.

 Em 2016, Cardoso fez uma ex-
posição sobre os efeitos negativos dos 
casamentos infantis, um problema 
actual e preocupante na província de 
Nampula.
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Avoluma-se a esperança de ver 
Moçambique, sobretudo a região 
Norte do país, e Cabo Delgado em 
particular, livre do terrorismo e do 
extremismo violento, pelo facto de 
na última quinta-feira ter sido encer-
rada a formação e apresentação de 
uma força policial especializada na 
protecção do território e de acção em 
questões complexas, relacionadas 
com a insegurança, já posicionada 
em 12 distritos das províncias de Cabo 
Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia 
e Inhambane. Trata-se do cumpri-
mento das recomendações emana-
das pelo Presidente da República e 
Comandante-Chefe das FDS no 21º 
Conselho Coordenador da Polícia da 
República de Moçambique, realizado 
em Maio último, no sentido de formar 

Publicidade

XIBAKELA XA BUD

BONS EXEMPLOS

Pancada Pública

comandantes de pelotões e membros 
capazes de proteger as sedes distritais 
e também para agirem em situações 
complexas, no que concerne à se-
gurança, como se regista, a título de 
exemplo, em alguns distritos do norte 
da província de Cabo Delgado, a bra-
ços com o fenómeno do terrorismo e 
extremismo violento, onde as FDS, em 
conjunto com as tropas da SADC e do 
Ruanda, encontram-se no teatro das 
operações. 

Por isso, nesta edição, a nossa distin-
ção, pelo bom exemplo, vai para Filipe 
Nyusi, Presidente da República e Co-
mandante-Chefe das FDS, e Bernardino 
Rafael, Comandante-Geral da PRM, por 
ter sabido materializar as orientações de-
ixadas pelo Comandante-Chefe. 

Bem-haja.


