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Dois Anos de Governação

Retoma do Julgamento

Expectativa

O Presidente Filipe Nyusi completou sábado, 15 
de Janeiro de 2022, dois anos do segundo man-

dato, numa altura em que as atenções estão 
centradas na segurança, desenvolvimento e 

Unidade Nacional.
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DESTAQUE

ue no dia 24 com Miguel António Gui-
marães Alberty e Márcio Dinis Morais 
Ferreira, devendo no dia seguinte ser 
ouvidos João Manuel da Silva Ferreira, 
Glória Laurinda Simione e Alexandre 
Miguel Regado Ferreira, conforme o 
calendário das audições, cuja cópia 
está na posse do Jornal PÚBLICO.

O mesmo documento indica que 
no dia 27 irão comparecer perante o Tri-
bunal os declarantes Elcy Cebyl Tholecy 
Venichand e Leopoldo Dinis Buque, ir-
mão da ré Ângela Leão, enquanto no dia 
28 serão ouvidos Caice Merana Duarte 
Salé e Eugénio Albertina Mapanzane.

No dia 31 de Janeiro, conforme o 
calendário, serão ouvidos Carlos Pedro 
Malate e Eduardo Teodoro França Maga-
ia, enquanto no primeiro dia de Fevereiro 
a sessão estará reservada à audição de 

cumprirem a procura, causando uma 
ligeira diminuição dos inventários.

Embora se tenha notado custos 
mais elevados das matérias-primas e 
o enfraquecimento das taxas de câm-
bio, os preços dos meios de produção 
em geral cresceram, em Dezembro, ao 
ritmo fraco dos últimos sete meses. A 
inflação dos custos com pessoal e das 
aquisições conheceu um valor mais 
baixo comparativamente aos níveis 
verificados em Novembro. 

O aumento geral dos preços dos 
meios de produção fizeram-se sentir 
junto dos clientes através de um cres-
cimento modesto dos encargos com 
a produção. O desempenho da cadeia 
de fornecimento

melhorou em toda a economia 
moçambicana, em Dezembro, tendo 
as empresas assistido a uma ligeira 
redução dos prazos médios de entrega, 
registando-se os tempos mais rápidos 
desde Agosto. Os membros do painel 
atribuíram esta melhoria a uma maior 
concorrência entre fornecedores e ao 
alívio das medidas relativas à Covid-19.

Por último, a perspectiva para o ano 
seguinte permanece forte, tendo, no en-
tanto, registado o nível mais frágil desde 
Agosto. De uma forma geral, as empre-
sas permanecem confiantes de que irão 
conseguir expandir os seus negócios 
em 2022, através de mão-de-obra mais 
sólida, maior base de clientes e um alar-
gamento do âmbito geográfico.

Audições retomam com 
três declarantes

Abranda crescimento dos 
novos negócios 

Moçambique entre países interditos na China

Após um mês de interrupção por força da consulta processual, o julgamento do mais mediatizado caso das “dívi-
das ocultas” retoma esta segunda-feira, no recinto do Estabelecimento Penitenciário Especial de Máxima Segu-
rança, na província de Maputo, com a audição de três declarantes, seguidos pelo causídico Alexandre Chivale, que 
deverá prestar declarações em Tribunal, esta terça-feira.

Dados do último inquérito do PMI do Standard Bank Moçambique indicam 
uma expansão menos acentuada da economia do sector privado de Moçam-
bique, no final de 2021, tendo o crescimento dos novos negócios conhecido o 
valor mais baixo dos últimos quatro meses. Relativamente aos resultados do 
inquérito, Fáusio Mussá, Economista-chefe do Standard Bank - Moçambique, 
afirmou que “embora os dados do PMI apontem para um crescimento contín-
uo da economia durante o quarto trimestre, depoisdo crescimento anual de 
3,4% verificado no terceiro trimestre, face ao período homólogo, será natural 
que a taxa de crescimento sofra uma desaceleração”.

A transportadora aérea estatal 
chinesa China Southern Airlines an-
unciou recentemente a suspensão 
do transporte de passageiros oriun-
dos de 38 países, incluindo Moçam-
bique, com destino à China. 

Victor Borges, ex-ministro das Pescas Alberto Mondlane, ex-ministro do Interior Alexandre Chivale, advogado

Julgamento das “dívidas ocultas” Nos últimos quatro meses

- Amanhã, terça-feira, será a vez do causídico Alexandre Chivale depor como declarante, com a obrigação de ter que 
colaborar com o Tribunal, dizendo a verdade, só a verdade do que sabe neste processo 

- Refere inquérito do PMI do Standard Bank Moçambique

À Sexta Secção do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo (TJCM) abrirá 
a sessão ouvindo novamente o réu 
Zulficar Ahmad, para depois atender 
os declarantes Imran Ahmad e Osman 
Mahomed.

Já amanhã, terça-feira, estão reser-
vadas as audições do advogado Al-
exandre Chivale e Hafiz Muhammad 
Tarik Wahaj, para depois observar-se 
o descanso de um dia, fixado no início 
do julgamento para quarta-feira.

Na quinta-feira, 20 de Janeiro cor-
rente, seguirá a audição de Nordin 
Issufo Amade Aboo Bacar e Taiob da 
Silva Cadangue, devendo no dia se-
guinte ser chamados Italma Ariane 
Costa Simões Pereira e Fernando Jorge 
de Carvalho Pacheco Pereira.

A audição dos declarantes prosseg-

A produção cresceu igualmente em 
menor escala, enquanto os números 
referentes ao emprego subiram ligeira-
mente pelo segundo mês consecutivo.

Entretanto, os esforços de redução 
do impacto dos custos elevados dos 
transportes deram origem a que as 
empresas adiassem as novas aqui-
sições e utilizassem os stocks de meios 
de produção. Numa nota positiva, a 
taxa global da inflação dos custos dos 
meios de produção foi a mais ligeira 
desde o mês de Maio.

O principal valor calculado pelo 
inquérito é o Purchasing Managers’ 
Index™ (PMI). Valores acima de 50,0 
apontam para uma melhoria nas 
condições das empresas no mês an-
terior, ao passo que valores abaixo de 
50,0 mostram uma deterioração.

O valor de 50,6 do PMI em Dezem-
bro foi indicativo de uma melhoria 
ligeira em termos de saúde da

economia do sector privado 
moçambicano. O índice caiu para 52,0 
em Novembro, o valor mais baixo dos 
últimos três meses.

A melhoria das condições das em-
presas foi limitada por um crescimento 
bastante mais ligeiro de novos negó-
cios no último mês do ano. A taxa de 
crescimento desceu para o valor mais 
baixo dos últimos quatro meses, sendo 
que várias empresas indicaram uma 
menor procura por parte dos clientes 
e problemas relacionados com o fluxo 
de caixa. Como resultado, os níveis de 
produção expandiram de forma ligeira 
e num ritmo menos acentuado do que 
o verificado em Novembro.

Esta quebra ajudou as empresas a 
cumprir encomendas em atraso, que 
diminuíram ligeiramente em Dezem-
bro. Como consequência, o ritmo de 
criação de emprego continuou baixo.

Os custos de transporte relativa-
mente altos levaram a que as empre-
sas moçambicanas reduzissem a sua 
actividade de aquisição pela primeira 
vez em quatro meses. Isto deu origem 
a que algumas empresas utilizassem os 
seus stocks de meios de produção para Em comunicado, a companhia justi-

ficou a decisão, que afecta passageiros 
vindos de países como a Nigéria, África 
do Sul, Índia, Filipinas, Irão, Rússia e Méxi-
co, com "a necessidade de prevenção e 
controlo da pandemia" da Covid-19. 

Em Abril de 2020, a China Southern 
Airlines tinha já deixado de transportar 

passageiros vindos do Brasil com des-
tino à China, devido à pandemia. 

A China Southern Airlines referiu que 
a suspensão "temporária" abrange to-
dos os passageiros, incluindo cidadãos 
chineses, que pretendessem regressar 
à China através de um outro país. 

A cidade de Xangai, no leste da Chi-
na, registou a 17 de Dezembro um caso 
importado de Covid-19, um cidadão 
chinês que, após ter estado a trabalhar 
em Moçambique, regressou à China. 

A Covid-19 é provocada pelo Sars-
CoV-2, detectado no final de 2019 em 
Wuhan, cidade do centro da China. 

Após a detecção em Novembro 
de uma nova variante, a Ómicron, 
considerada preocupante e muito 
contagiosa pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), muitos Estados 
fecharam as suas fronteiras a voos vin-
dos da África Austral. 

Após a Ómicron se tornar domi-
nante em pelo menos 110 países, a 
maioria das restrições foi levantada. A 
10 de Janeiro, Taiwan retirou Moçam-
bique e mais nove países da África 
Austral da lista de alto risco. 

A Comissão Nacional de Saúde da 
China anunciou recentemente a de-

Carolina da Piedade Alexandre dos Reis 
e Naldo Adércio Jossias Manjate.

Já no dia 04 de Fevereiro, o cardápio 
tem como declarantes Tomás Mab-
jaia, Gilberto da Conceição Mabjaia e 
Salomão Mabjaia, sendo que no dia 
07 será ouvido Nuno Simião Sofar Mu-
cavele e Fanuel Samuel Paunde.

O antigo ministro das Pescas, Vic-
tor Borges, e Filipe Eugénio Silvestre 
Januário serão ouvidos no dia 08 e 
no dia 10 Alberto Ricardo Mondlane, 
antigo ministro do Interior, prestará as 
declarações em Tribunal, seguido pelo 
ministro da Economia e Finanças, Adri-
ano Maleiane, e Mahomed Fekhih.

Armando Guebuza, antigo Presi-
dente da República, será o último 
declarante a ser ouvido, no dia 17 de 
Fevereiro. 

tecção de 190 casos de Covid-19, nas 
últimas 24 horas, 124 dos quais por 
contágio local. 

A doença respiratória provocou 

5.503.347 mortes em todo o mundo 
desde o início da pandemia, segundo 
o mais recente balanço da agência 
France Press. 
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Apesar das restrições e constrangimentos de vária ordem

AT ultrapassa metas na 
cobrança de receitas

Presidente da República promulga leis

pacidade de arrecadação de receitas 
provenientes de recursos internos e 
externos, factores que se associaram 
à conjuntura internacional decorrente 
da proliferação rápida da Covid-19, 
outro factor que concorreu para a 
desestabilização da capacidade de co-
brança no período em análise.

A nível interno, a Autoridade Tribu-
tária continuou a enfrentar desafios 
decorrentes dos elevados níveis de 
corrupção, contrabando, fuga ao fisco 
e outros crimes fiscais.

“Este cenário teve implicações pro-
fundas no modelo de organização 
do sistema tributário nacional, que 
levou à implementação de medidas 
de política tributária e aduaneira para 
assegurar uma maior versatilidade 
da economia e reduzir a elasticidade 
negativa decorrente dos fenómenos 
já referidos”, frisou a PAT.

 Referiu ainda que o sucesso das 
políticas tributárias e aduaneiras resul-
tou ainda do esforço conjugado que 
decorreu da implementação crite-
riosa, pelo Governo, de medidas res-
tritivas visando a redução dos níveis de 
propagação da Covid-19 e estimular a 
retoma gradual da economia.

E como resultado das medidas 
que induziram ao ajustamento do 
comportamento da economia e da 
sociedade face aos diversos factores 
exógenos, observou-se o crescimento 
do Produto Interno Bruto no III trimes-
tre de 2021, em 3,4%, comparado ao 
período homólogo de 2020, onde se 

destacaram os sectores da hotelaria 
e restauração com uma variação de 
5,09%, indústria extractiva com 5,01% 
e sector da agricultura com 4,88%.

 
REALIZAÇÕES DE 2021

No cômputo das prioridades esta-
belecidas pela Autoridade Tributária 
em 2021, Amélia Muendane destacou, 
na vertente da gestão de recursos hu-
manos, a conclusão com sucesso do 
processo de transição para a carreira 
única, iniciado em 2016, beneficiando 
3.833 funcionários que permaneciam 
estagnados sem evolução profissional, 
desde 2012, bem como a realização de 
141 actos administrativos que benefi-
ciaram igual número de funcionários, 
em resposta aos requerimentos sub-
metidos para o efeito.

Indicou ainda o início do processo 
de mobilidade de 500 funcionários 

provenientes de outras instituições 
do Estado, em resposta ao concurso 
público de mobilidade promovido 
pela Autoridade Tributária de Moçam-
bique, em 2020, visando aumentar 
a capacidade de resposta às neces-
sidades de recursos humanos para a 
cobertura do défice nacional nas uni-
dades de cobrança tributárias e adua-
neiras, a nível nacional.

Destacou igualmente a construção 
do Centro Médico da Autoridade 
Tributária, na cidade de Maputo, cuja 
inauguração está prevista para Março 
próximo, assim como a identificação 
de espaços para o funcionamento 
dos gabinetes médicos nas delega-
ções provinciais, prevendo-se que es-
tes iniciem as suas actividades ainda 
este ano, e fortalecimento do sistema 
de controlo interno e combate à cor-
rupção, entre outras infracções que 
resultaram na instauração de 48 pro-
cessos disciplinares, envolvendo 57 
funcionários, o que resultou em 6 
expulsões, 7 demissões, 19 despro-
moções, 14 multas, 4 repreensões 
públicas e 7 absolvições.

  
NO ÂMBITO DA GESTÃO DO 

COMÉRCIO EXTERNO

Neste capítulo, a AT iniciou em 2021 
a implementação da selagem elec-
trónica de carga em trânsito, tendo 
sido aplicados um total de 139.815 sel-
os nas regiões Norte, Centro e Sul, dos 
quais 57.150 de carga contentorizada, 
39.683 de carga a granel e 42.982 de 
combustíveis; aprimoramento dos 
procedimentos de controlo e fiscaliza-
ção da selagem de bebidas alcoólicas 
e tabaco manufacturado, que resulta-
ram na abertura de 276 processos de 
apreensões de bebidas alcoólicas, dos 
quais 274 por contrabando, cujo im-
posto aduaneiro foi estimado em 22.3 
milhões de meticais, dos quais foram 
cobrados 8.54 milhões de meticais. 

A Autoridade Tributária de 
Moçambique (AT) faz uma aval-
iação positiva do seu desem-
penho em 2021, pese embora as 
restrições e constrangimentos de 
vária ordem, sobretudo ao anal-
isarmos a capacidade de resposta 
às necessidades de arrecadação 
de receitas demonstradas pe-
los funcionários aduaneiros e 
tributários, a vários níveis, que 
resultaram no fortalecimento da 
capacidade técnico-operativa no 
combate ao contrabando, corrup-
ção e outros crimes fiscais. Em ter-
mos de cobrança, a Presidente da 
AT, Amélia Muendane, anunciou 
na primeira Sessão do Conselho 
Directivo de 2022, realizada se-
mana passada, em Maputo, que 
os dados apurados até à data in-
dicam a arrecadação de 278,86 
mil milhões de meticais, em 2021, 
o que corresponde a uma realiza-
ção bruta de 105,01% em relação 
à meta orçamental de 265,60 mil 
milhões de meticais e líquida de 
101,00%, que corresponde ao re-
sultado da dedução de 16,5% de 
provisão para o reembolso do Im-
posto sobre o Valor Acrescentado, 
nos termos da Lei Orçamental.

Relativamente a cigarros manu-
facturados foram abertos 4 proces-
sos de apreensões, dos quais 3 por 
contrabando, sendo o imposto adua-
neiro estimado em 239 mil meticais, 
apontando ainda a implantação de 
11 unidades de fiscalização territorial, 
que tiveram um papel preponderante 
no combate ao contrabando ao longo 
das fronteiras nacionais, cujas activi-
dades resultaram na abertura de 276 
processos de apreensão de bebidas al-
coólicas, 222 processos de apreensão 
de viaturas, 311 processos de apreen-
são de mercadoria diversa, o que resul-
tou na recuperação de 67.8 milhões de 
meticais.

NO ÂMBITO DOS IMPOSTOS 
INTERNOS

Aqui, a PAT revelou que foi con-
cluída a aplicação electrónica do e-
tributação, o que permitiu a adesão 
de 9802 contribuintes que passaram a 
efectuar o pagamento das obrigações 
fiscais por esta via, e para o presente 
ano espera-se a adesão de pelo menos 
10 mil sujeitos passivos, assim como a 
disponibilização ao público de uma 
plataforma electrónica de impressão 
de cartas de NUIT, via Internet, o que 
reduziu a pressão sobre as unidades 
de cobrança de responder aos pedi-
dos de impressão de NUIT.

META PARA 2022

Para 2022, Amélia Muendane infor-
mou que foi estabelecida uma meta 
anual de 293,92 mil milhões, o que cor-
responde a um aumento de 28,32 mil 
milhões de meticais em relação à meta 
de 2021 e um crescimento nominal de 
10,7%. 

“Estes níveis de crescimento da 
meta orçamental constituem um de-
safio redobrado para o jovem sistema 
tributário moçambicano e exigirá de 
cada um de nós um esforço acrescido 
visando assegurar o cumprimento ca-
bal da nossa missão”, sublinhou a PAT.

Para o efeito, fez saber que foram 
estabelecidas como prioridades para 
2022 a melhoria de mecanismos de 
controlo e fiscalização de cobrança; 
expansão da carteira de contribuintes 
que recorrem ao pagamento elec-
trónico; realização de auditoria e fiscal-
ização às casas de câmbio, seguradoras 
e instituições financeiras, e a conclusão 
da implementação das máquinas fis-
cais visando incrementar a capacidade 
interna de administração do IVA.

- Para 2022, a meta anual estabelecida é de 293,92 mil milhões, o que corresponde a um aumento de 28,32 mil 
milhões de meticais em relação a 2021 e um crescimento nominal de 10,7% 

Assim, segundo Amélia Muendane, 
os impostos internos tiveram uma 
contribuição agregada de 204.03 mil 
milhões de meticais, que corresponde 
a 77% da receita fiscal total, tendo os 
impostos externos contribuído com 
74.83 mil milhões de meticais, corre-
spondente a 23% da receita fiscal total.

No que concerne aos impostos so-
bre rendimento, a Presidente da AT fez 
saber que tiveram uma prestação de 
104,74%, mercê das retenções na fonte e 
dos pagamentos à final, enquanto o Im-
posto sobre o Valor Acrescentado teve 
uma realização de 101,29%, resultado da 
dedução do imposto nas importações e 
nas transacções internas. Os outros imp-
ostos nacionais, por seu turno, tiveram 
um desempenho correspondente a 
339,87%, influenciado pelas entregas ex-
traordinárias do imposto de selo.

Para além dos impostos ora refe-
ridos, contribuíram ainda para o de-
sempenho alcançado os seguintes 
impostos: Específico da Actividade 
Petrolífera com 124,46%, influenciado 
em grande medida pela procura 
de energia no mercado internacio-
nal, devido a retoma da actividade 
económica global, e o Imposto Sim-
plificado dos Pequenos Contribuintes, 
que teve uma realização de 132,87%, 
correspondente a um crescimento de 
609% em relação a 2021.

“O desempenho deste imposto 
resultou da introdução de 11 postos 
móveis em todo o território nacional, 
em 2021, que dinamizaram as activi-
dades de cobranças e as campanhas de 
educação fiscal”, destacou a dirigente.

Entretanto, no início da sua inter-
venção, Amélia Muendane disse que 
em 2021 o país observou uma con-
juntura política, económica e social 
nacional adversa, caracterizada pela 
desestabilização política nas províncias 
de Sofala e Manica, e pelas manifesta-
ções terroristas em algumas regiões 
das províncias de Cabo Delgado e 
Niassa, com impacto negativo na ca-

O Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, no uso das com-
petências que lhe são conferidas 
pelo número 1 do artigo 162 da 
Constituição da República, pro-
mulgou e mandou publicar várias 
leis, recentemente aprovadas pela 
Assembleia da República e sub-

metidas ao Presidente da República 
para promulgação, tendo o Chefe 
de Estado verificado que as mesmas 
não contrariam a Lei Fundamental. 
Trata-se da Lei de Revisão da Lei nº 
10/2017 de 01 de Agosto, que apro-
va o Estatuto Geral dos Funcionários 
e Agentes do Estado (EGFAE), e da 

Lei Orgânica do Conselho Constitu-
cional.

O Chefe de Estado promulgou 
igualmente a Lei de Saúde Pública.

Filipe Nyusi promulgou e mandou 
publicar a Lei Orgânica do Ministério 
Público e o Estatuto dos Magistrados 
do Ministério Público.

Amélia Muendane, presidente da AT
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De volta à carga laboral!Editorial
Após alguns dias de interrupção 

dos serviços de produção e forneci-
mento deste jornal, por motivo dos 
festejos do Natal e de Fim de Ano de 
2021, o PÚBLICO volta à carga, tendo 
como pontapé de saída a presente 
edição.

O ano transacto, como destacou o 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
foi de “Auto-superação, Reversão das 
Tendências Negativas e Conquista da 
Estabilidade Económica”, mas tam-
bém foi, quanto a nós, um ano de mui-
tos desafios, o que pode ser explorado 
no processo de produção de propos-
tas de solução para os problemas que 
o país enfrenta, onde o espectro de 
ameaça à paz provou-nos que vale a 
pena estarmos unidos na luta contra 
o inimigo do que estarmos divididos.

As férias deram-nos uma lufada de 
ar fresco, mas também foi um período 

para uma análise aprofundada sobre 
como melhorar a nossa performance 
para melhor servir e satisfazer os nos-
sos leitores, parceiros comerciais e o 
público em geral, a razão principal da 
nossa existência.

Por isso, para o presente ano, as ex-
pectativas estão numa fasquia consid-
eravelmente alta, porque acreditamos 
que com a planificação feita e estraté-
gias abordadas chegaremos a bom 
porto, nesta caminhada de moldar o 
mundo a partir de uma informação 
produzida com isenção, imparciali-
dade e muita responsabilidade.

Editorialmente, renovamos o com-
promisso de irmos cada vez mais ao 
encontro das expectativas dos nossos 
leitores, parceiros comerciais e o pú-
blico em geral, levando o jornal a de-
sempenhar cabalmente o seu papel 
formativo e informativo.

Esperamos que o país acerte o 
passo rumo ao desenvolvimento sus-
tentável, com uma visão mais equi-
tativa para o equilíbrio social, político, 
económico, sobretudo com as opor-
tunidades de emprego e de trabalho, 
com plataformas seguras para o com-
bate contra a pobreza, o mal que ainda 
grassa o grosso da população moçam-
bicana.

Aos moçambicanos, apelamos para 
uma boa atitude ao olharem para o 
ano 2022, devendo fazê-lo de forma 
diferente e responsável, tendo em 
conta as dissemelhanças existentes 
entre este e o ano transacto. 

O presente ano, que por ser ainda 
bebé carece de carinho e amor de 
todos nós, com ele nasceram novos 
desafios. São desafios que, para serem 
ultrapassados, precisam de contri-
buição de cada um dos moçambica-

nos no processo de busca de soluções 
aplicáveis aos problemas que o país 
atravessa de momento, na perspec-
tiva de salvaguardar o seu futuro e o 
amanhã das gerações vindouras.

Os moçambicanos devem continu-
ar a reflectir sobre o que foi o ano findo 
e traçar perspectivas que possam 
contribuir para que o novo ciclo, cuja 
primeira página, faz hoje 17 dias, seja o 
melhor de todos os tempos.

Ao reflectir sobre as inúmeras 
realizações e desafios que o país 
enfrentou, não devemos esquecer 
as dinâmicas do crescimento e des-
empenho macro-económico, cujos 
registos apontam que, a nível global, a 
economia continuou a ser fortemente 
abalada pelos efeitos do surgimento 
das novas variantes do novo coro-
navírus, com reflexo negativo no des-
empenho sócio-económico. 

Ao lado do Governo, cada moçam-
bicano deve continuar a lutar para 
minimizar os impactos da Covid-19 e 
de outros fenómenos, como o terror-
ismo, raptos e a corrupção que mina o 
bom funcionamento das instituições 

públicas e privadas.
Como se pode ver, os desafios que 

o país enfrenta são enormes, mas vale 
recorrer às palavras do Presidente 
Nyusi, quando disse, na apresenta-
ção do seu informe anual referente 
ao ano 2021, que “todos nós temos a 
consciência dos grandes desafios, mas 
eu tenho ainda mais certeza de que 
podemos cumprir esses sonhos”. 

Com estas palavras, entendemos 
que o Presidente Nyusi quer dizer que 
o caminho a trilhar, neste momento, é 
de muito trabalho para a consolidação 
dos avanços e superação das metas 
que foram alcançadas no ano passado.

Nós também, no nosso cantinho, 
onde a nossa acção se restringe à 
transformação de um mundo pacato 
e desenvolvido a partir de informação 
para o desenvolvimento, almejamos 
superar a meta do ano passado, neste 
domínio, fazendo de tudo para mel-
horar a nossa performance e o nível 
de satisfação dos nossos leitores, par-
ceiros comerciais e o público em geral 
que, entretanto, é a razão da nossa 
existência.

O Canhão

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

O casamento quase sempre 
começa como um mar de rosas, ao 
ponto de se fazer juras de amor com 
o objectivo de cimentar mais a re-
lação dos dois. É difícil acreditar que 
em algum momento a relação pode 
romper-se, apesar de vários anos de 
paixão, possa transformar-se em raiva 
e amargura e que justamente aquela 
qualidade que via no seu parceiro seja 
o factor motivador de muitas rixas. Isso 
significa que cerca de mil moçambi-
canos, com 20 anos ou mais, se divor-
ciam num ano. A traição e o ciúme 
têm sido a maior motivação destes 
divórcios.

A traição é uma das causas mais 
recorrentes entre os casais que pedem 
o divórcio. A traição em si só não é um 
motivo para a separação, pois costuma 
vir sempre acompanhada de outras 
coisas que se alastram até certas acusa-

ções. As ligações de números descon-
hecidos, perfumes nas roupas, ati-
tudes estranhas, falta de atenção para 
com o (a) parceiro (a), entre outros têm 
a ver com o amor. Se ama e acha que o 
teu parceiro ou parceira tem uma rela-
ção extraconjugal ou vulnerável, senta-
se e fala-se dos problemas, mas nunca 
atribuir adjectivos, porque isso irá vos 
fazer mal e a relação pode romper-se a 
qualquer momento. 

Se a sua esposa vende-se, enquanto 
não a surpreende, nunca acusá-la de 
prostituta, pois isso faz mal para o bom 
relacionamento. Se ela amantiza com 
o colega, não fale, só depois de ter pro-
vas factuais, aí chame-a à razão. São es-
tes pontos que devem ser respeitados 
para uma relação duradoura.  

Um outro factor à volta da sepa-
ração tem a ver com o dinheiro. O 
dinheiro na mão é um vendaval, mas 
longe dele é zanga das feias! A falta de 
dinheiro, excesso de gastos e até men-
tiras sobre aquela compra que não foi 
grande coisa podem fazer com que o 
casamento se desgaste aos poucos e 
até acabar em divórcio. A violência do-
méstica é também um outro assunto, 
um factor bem sério que costuma 

gerar muitas separações entre casais. 
A pessoa que sofreu violência do-

méstica vê-se obrigada a deixar o 
parceiro ou parceira, mas que, nalguns 
casos, essa é uma necessidade e não 
um desejo de se separar. A pessoa 
agredida, na maioria das vezes mul-
heres, entende que se não acabar com 
o casamento correrá o risco de novas 
agressões, sejam físicas ou psicológicas 
até à morte. 

Há também o problema de parceiros 
que não involuem na vida. A mulher 
matuta sozinha e o homem nas bebe-
deiras, mas no final do dia quer ver a 
comida na mesa, mesmo sabendo 
que ele não deixou dinheiro para as 
compras. Às vezes, os dois reclamam 
da falta de uma mudança na postura 
do parceiro, sem perceber que algumas 
das suas atitudes também seguem inal-
teradas, mesmo com queixas recorren-
tes do companheiro. Esta pode ser uma 
das razões mais profundas do divórcio, 
já que estamos sempre a querer mudar 
o outro, ao invés de aceitar seus defeitos 
e aprender com eles. 

Esta é a forma que encontrei como 
motivadora de divórcios nalgumas 
situações. Até à próxima…

Causas comuns para 
o divórcio

OPINIÃO
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Debaixo de adversidades materiais e em condições difíceis 

Nyusi estancou evolução do terrorismo

mais de 500 mil pessoas, e o terrorismo 
em Cabo Delgado, com tentáculos 
para outras províncias, a instabilidade 
militar na zona Centro, a corrupção 
que mina o bom funcionamento das 
instituições públicas e privadas, entre 
outros fenómenos que retardam o 
desenvolvimento. Portanto, os dois 
últimos anos do presente mandato de 
Filipe Nyusi foram de luta permanente 

dos moçambicanos contra estes desa-
fios que se associam aos já conhecidos 
como a pobreza.

Para suplantá-los, medidas estrutur-
ais e arrojadas foram adoptadas pelo 
Governo visando tornar Moçambique 
um país seguro, pacífico e até livre do 
terrorismo. 

Incontornavelmente, quando se 

fala da luta contra o terrorismo, desta-
ca-se sempre o papel assumido pelo 
Chefe de Estado na busca de soluções 
para este fenómeno. 

Debaixo de adversidades materiais 
e em condições difíceis, Filipe Nyusi 
mobilizou recursos para uma resposta 
adequada ao terrorismo, impedindo 
o seu avanço pelo país. Hoje, com o 
apoio das forças militares do Ruanda 

Em apenas dois anos do seu se-
gundo e último mandato como 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, em condições difíceis e ad-
versas, conseguiu mobilizar recur-
sos para uma resposta adequada 
ao fenómeno do terrorismo, im-
pedindo a sua evolução pelo país, 
numa engenharia visando tornar 
Moçambique mais seguro, pací-
fico e hospedeiro, a condição “sine 
qua non” para solidificar o desen-
volvimento sustentável em diver-
sos campos, sociais e económicos.  

e da Comunidade de Desenvolvim-
ento da África Austral (SADC), as Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) estão a 
vencer a batalha contra o terrorismo, 
e a paz será novamente uma realidade 
no Norte do país.

Na verdade, as forças nacionais, em 
combinação com as tropas ruande-
sas e da SADC, têm estado a fazer um 

conjuntas, no terreno, estar a obedec-
er a uma hierarquia que tem garantido 
que não haja atritos nem desarticu-
lação entre as forças moçambicanas 
e estrangeiras. Algo aliciante nestas 
operações militares é que os moçam-
bicanos é que estão na vanguarda, 
sendo eles que asseguram a direcção 
estratégica das operações, em estrito 

denominada SAMIM, no combate ao 
terrorismo e extremismo violento em 
alguns distritos da província de Cabo 
Delgado.

O que neste encontro era ex-
pectante foi efectivado, com a exten-
são do tempo de permanência das 
tropas da SADC em Moçambique, 
incluindo o apoio operacional dos 
objectivos da SAMIM, visando res-
taurar a paz e estabilidade em Cabo 
Delgado. Tal acontece numa altura 
em que o Ruanda acabava de assinar 
com Moçambique, a partir de Kigali, 
um acordo para alargar a cooperação 
entre as FDS de ambos os países e 
melhorar as operações actualmente 
em curso no combate ao terrorismo 
em Cabo Delgado.

A permanência da Missão Militar 
da SADC e do Ruanda foi estendida 
em Moçambique, pois ainda há muito 
trabalho a ser feito, até à derrota do úl-
timo terrorista. Aliás, basta referir que 
os terroristas conseguiram entrar na 
vizinha província do Niassa, depois 
de terem sido escorraçados de Cabo 
Delgado, o que, mais uma vez, fun-
damenta o facto de Moçambique ter 
que continuar com as forças estrangei-
ras por mais tempo, para apoiar as FDS 
na luta contra os promotores do fenó-
meno terrorismo.  

Refira-se que a recente Cimeira da 
SADC foi realizada em tempo oportu-
no, a julgar pelos ganhos que têm sido 
reportados como resultado das opera-

- A julgar pelas experiências vividas nos primeiros dois anos do presente mandato do Presidente da República, acredita-se que o ano 2022 será o melhor, com novas vitórias e avanços que resultarão 
da entrega abnegada ao trabalho
- Em Dezembro passado, recorde-se, no âmbito de apresentação do seu Informe Anual à Assembleia da República, o Chefe de Estado disse que, “pela frente, o caminho a trilhar é de muito trabalho 
para a consolidação dos avanços e superação das metas”

Último sábado, Filipe Nyusi com-
pletou dois anos do seu segundo e 
último mandato como Presidente da 
República, sendo este o momento 
propício para uma reflexão sobre o 
seu desempenho ao longo do perío-
do em referência, para depois se lan-
çar as novas perspectivas para o novo 
ano da sua vigência, cuja primeira 
página se encontra aberta desde on-
tem, domingo. 

Ora, ao analisar os dois anos do pre-
sente mandato do Presidente Nyusi, 
qualquer avaliação a este respeito não 
teria como contornar a capacidade 
dos moçambicanos de se reinventa-
rem depois de enfrentar desafios tais 
como a pandemia da Covid-19, que 
continua a desestruturar famílias e a 
dilacerar o tecido sócio-económico, os 
desastres naturais, nomeadamente os 
ciclones Eloise e Guambe que atingi-
ram o Centro e Sul do país, afectando 

belíssimo trabalho no terreno, haven-
do já contenção e redução, em grande 
medida, do número de agressões ter-
roristas, o que está a permitir que parte 
considerável das pessoas atingidas pe-
los ataques se encontre, agora, abriga-
da em lugares mais seguros em Cabo 
Delgado e noutras províncias do país.

É também de louvar o facto de a 
actuação das forças moçambicanas e 

respeito à questão da soberania, além 
de, obviamente, serem os que conhe-
cem melhor o terreno e, ademais, os 
mais interessados na restauração da 
estabilidade no país.

Recentemente, Chefes de Estado 
e de Governo da SADC estiveram 
reunidos em sessão extraordinária, 
para  avaliar os progressos alcançados 
pela Missão Militar da organização, 

ções conjuntas e combinadas entre as 
FDS, as forças da SADC e do Ruanda. 

Aos avanços alcançados no campo 
de luta contra o terrorismo junta-se 
também o bem-sucedido processo 
de Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR), conduzido num 
espírito de confiança mútua e de co-
laboração entre o Governo e a Renamo, 
os parceiros internacionais, o que 
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permite assegurar aquilo que é, des-
de há muito tempo, um sonho de 

todos nós, que é o de sarar as feridas de 
uma guerra que tanta dor e luto seme-
ou no seio das famílias moçambicanas.

Também foi importante, ao longo 
deste período, o conjunto de medidas 
que se foram tomando para mitigar e 
controlar a evolução da Covid-19. O 
Chefe de Estado, por várias vezes, dirig-
iu-se à Nação para anunciar medidas 
básicas de prevenção, diagnóstico e 
tratamento. Desempenhou um papel 
decisivo na mobilização da população 
para aderir às campanhas de vacina-
ção, até porque o Governo adoptou 
um Plano Nacional de Vacinação con-
tra a Covid-19 que prevê vacinar, até 

Por isso, quando iniciou o presente 
mandato centrou as suas atenções na 
implementação do processo de De-
sarmamento, Desmobilização e Rein-
tegração (DDR) dos homens residuais 
da Renamo, no âmbito do Acordo de 
Paz e Reconciliação Nacional que ha-
via assinado em Agosto de 2018 com 
o líder da Renamo, Ossufo Momade.

Este processo, como se sabe, tem 
sido conduzido num espírito de 
confiança mútua e de colaboração 
profícua entre o Governo, a Renamo 
e os parceiros internacionais, e a eq-
uipa dirigida pelo enviado especial do 
Secretário-Geral das Nações Unidas, 
António Guterres. 

O Acordo de Paz e Reconciliação 
Nacional permitiu, junto da Comu-
nidade Internacional, a mobilização 
de recursos financeiros necessários 
para desenvolver programas que in-
cluem a desactivação de 16 antigas 
bases da Renamo. Destas, ao que o 
PÚBLICO apurou, 11 já foram comple-
tamente desmanteladas e encerradas, 
nomeadamente as bases de Savane, 
Muxúnguè, Inhaminga, Chemba, 
Marínguè, Mabote, Tambara, Mos-
surize, Báruè, Zóbuè e Murrupula, ao 
longo dos primeiros dois anos do se-
gundo mandato do Presidente Nyusi.

No decurso do processo foram tam-
bém desmobilizados e reintegrados 
3.267 antigos guerrilheiros da Rena-
mo, representando 63% do número 
total, dos quais 156 mulheres e 3.141 
homens.

No total, o processo deverá abrang-
er 5.221 pessoas, estando agora a 
aguardar pela sua desmobilização um 

Só de Janeiro a Novembro de 2021, 
o país registou 52 ataques terroristas. 
No mesmo período, os terroristas lan-
çaram 160 ataques. As forças governa-
mentais foram capazes de não apenas 
conter, mas reduzir em três vezes o 
número de agressões terroristas. 

Parte considerável das pessoas 
atingidas pelo terrorismo encontra-se 
abrigada em lugares mais seguros na 
província de Cabo Delgado e noutras 

províncias do país.
Por causa do terrorismo em Cabo 

Delgado e da instabilidade causada 
pela “defunta” Junta Militar da Rena-
mo, na zona Centro do país, existem 
hoje, em Moçambique, pouco mais 
de 948 mil pessoas deslocadas, ou seja, 
são mais de 177 famílias e quase 400 
mil crianças que se viram obrigadas a 
abandonar os seus lares. 

Além de luto e dor, a acção ter-

rorista contribuiu para a destruição 
de infra-estruturas sócio-económicas, 
património público e do tecido em-
presarial, causando uma quebra dos 
níveis de actividade, caracterizada pelo 
fecho de empresas e repartições da 
Administração Pública. 

Um dos impactos da agressão crimi-
nosa é a redução da nossa capacidade 
produtiva, o aumento do desemprego 
e o retrocesso nos níveis de bem-estar 
social. Nos distritos a Norte da provín-
cia de Cabo Delgado a situação carac-
teriza-se por estabilização gradual e 
crescente, apesar de focos esporádicos 
que tendem a expandir-se para os dis-
tritos limítrofes da província do Niassa. 

As bases sinalizadas dos terroristas 

Dezembro do presente ano (2022), 
um total de 16 milhões e 825 mil pes-
soas com idade igual ou superior aos 
18 anos. Todo este exercício é no sen-
tido de luta pela vida dos moçambi-
canos, dando valia ao adágio popular, 
segundo o qual a vida é a coisa mais 
preciosa.

Ao passar em revista as inúmeras 
realizações e desafios que o país en-
frentou ao longo dos dois anos do pre-
sente mandato do Presidente Nyusi, 
seria um dos erros crassos esquecer 
as dinâmicas do crescimento e des-
empenho macro-económico, onde 
registos apontam que, a nível global, a 
economia continuou a ser fortemente 
abalada pelos efeitos do surgimento 

contingente bastante reduzido de ho-
mens residuais da Renamo.  

Uma vez terminado o processo de 
DDR, o Governo, segundo o Presiden-
te da República, terá dado um grande 
passo para uma vitória colectiva, o que 
vai permitir assegurar aquilo que é, 
desde há muito, um sonho de todos 
os moçambicanos, que é o de sarar as 
feridas de uma guerra que tanta dor 
e luto semeou entre todas as famílias 
moçambicanas.

RECONCILIAÇÃO

A promoção da cultura de paz não 
é uma tarefa exclusiva de uns nem de 
outros. É uma responsabilidade trans-
versal de todas as esferas da sociedade, 
em que cada um dos moçambicanos 
deve ser um construtor da Paz. 

"Somos nós os moçambicanos que 
escolhemos enterrar, definitivamente, 
a confrontação armada e a violência, 
porque sabemos quão nefastos são os 
horrores da guerra para as presentes 

das novas variantes do novo coro-
navírus, com reflexo negativo no des-
empenho sócio-económico. 

O ambiente macro-económico 
registado no período em análise per-
mitiu a realização de várias acções es-
truturantes nos sectores económico 
e social essenciais, resultando em im-
pactos positivos na vida dos moçam-
bicanos.

Outro dado que mostra que a eco-
nomia não ficou do lado está associa-
do à euforia popular, na sequência da 
chegada ao país da plataforma flutu-
ante ligada ao gás natural liquefeito, 
importada da Coreia do Sul, o que dará 
início à exploração daquele recurso, 
cujo negócio catapultará a economia 

e futuras gerações", dizia o Presidente 
Nyusi numa das suas mensagens 

nacional para altos patamares, mun-
dialmente. 

Um pouco por todo o país teste-
munhou-se, ao longo dos dois anos 
do presente Mandato do Presidente 
Nyusi, o surgimento e a consolidação 
das infra-estruturas para o abastec-
imento de água, expansão de energia 
eléctrica, estradas e pontes que lan-
çam as bases para o aumento de quali-
dade de vida da população e investi-
mentos futuros, e fazendo jus à tese de 
que a situação geral do país é mesmo 
de auto-superação e da conquista da 
estabilidade económica.

No ramo da energia, por exemplo, 
o Governo continuou a promover in-
vestimentos públicos e privados de 

alusivas ao Dia da Paz e Reconciliação 
Nacional, uma dada que anualmente 
se assinala a 06 de Agosto. 

A Paz nasce de acções concretas 
que os moçambicanos praticam to-
dos os dias. A Paz não é apenas a aus-
ência de guerra. É um modo de vida 
que nasce de pequenos passos, como 
por exemplo deixar de discriminar os 
outros; deixar de cometer violência 
física ou verbal contra um irmão, irmã, 
esposa, esposo, mãe, pai, avô ou avó. 

A Paz nasce ao deixar de ter medo 
da diversidade de opiniões. A Paz fica 
mais forte quando se deixa de culpar 
os outros pelas nossas próprias falhas. 

Moçambique, segundo o Presi-
dente Nyusi, precisa de Paz como 
uma cultura, como um modo de 
vivência e convivência mútua, e pre-
cisa igualmente de Paz porque só as-
sim se pode contribuir para o desen-
volvimento do país.

É neste espírito de reconciliação e de 
consolidação da Paz que, até muito re-
centemente, o Presidente da Repúbli-
ca presidiu à cerimónia de graduação 
de 36 quadros da Polícia da República 
de Moçambique (PRM), na Escola de 

reforço e expansão das infra-estruturas 
eléctricas para o aumento da capacid-
ade de geração e distribuição de ener-
gia a nível nacional, e também para es-
timular o desenvolvimento industrial.

A julgar pelas experiências vividas 
nos primeiros dois anos do presente 
mandato de Filipe Nyusi, acredita-se 
que o ano 2022 será melhor, com no-
vas vitórias e avanços que resultarão 
da entrega abnegada ao trabalho. 

Em Dezembro passado, recorde-
se, no âmbito de apresentação do 
seu Informe Anual à Assembleia da 
República, o Chefe de Estado disse 
que, “pela frente, o caminho a trilhar é 
de muito trabalho para a consolidação 
dos avanços e superação das metas”.

Sargentos Tenente- General Assael 
Tazama, em Metuchira, na província 
central de Sofala. Esses graduados 
eram antigos guerrilheiros da Renamo 
que se juntaram a uma dezena de 
oficiais anteriormente treinados e en-
quadrados. 

Todos estes actos ajudam a criar 
um clima verdadeiro e sustentado de 
harmonia e de concórdia e é preciso 
que estes ganhos sejam consolidados 
por programas de educação de toda a 
sociedade. 

É neste sentido que o Ministério 
da Educação e Desenvolvimento Hu-
mano procura formas de promover 
uma educação para a paz. Assim, a 
partir do presente ano (2022) vai iniciar 
uma campanha denominada “Paz é 
nossa Cultura”, com representantes 
de organizações políticas e confissões 
religiosas e demais intervenientes da 
sociedade civil.

Desta feita, as mensagens de paz 
serão criadas e disseminadas a partir 
das escolas de todo o país, lançando-
se apelo para que todos os moçambi-
canos cultivem o espírito de tolerância, 
inclusão e reconciliação.

Calar as armas para desenvolver o país

O terror e avanços no seu combate 

O Presidente Filipe Nyusi iniciou 
o seu segundo e último mandato 
a 15 de Janeiro de 2020, com um 
discurso de esperança e segu-
rança, condensado em apenas 
duas palavras, designadamente 
a paz e estabilidade, porque já se 
tinha apercebido, ao longo do seu 
primeiro mandato, de que sem a 
paz e estabilidade haveria de se 
tornar difícil alavancar o desen-
volvimento do país.

Desde a eclosão do fenómeno do terrorismo, em Outubro de 2017, al-
guns distritos da província de Cabo Delgado, nomeadamente Mocím-
boa da Praia, Palma, Nangade, Quissanga, Muidumbe e Macomia, foram 
alvos de ataques terroristas. Os ataques resultaram no assassinato cu-
mulativo de mais de dois mil cidadãos e forçaram a deslocação de mais 
de 817 mil pessoas das suas casas. 

Filipe Nyusi e Ossufo Momade na assinatura do AGP de Maputo
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Na Zona Centro, onde a Junta Mili-
tar da Renamo protagoniza(va) actos 
contra a ordem pública, a situação de 
segurança tende a normalizar. Esta 
criação de normalidade deve-se, em 
grande medida, ao sucesso do proces-
so de Desarmamento, Desmobiliza-
ção e Reintegração (DDR), bem como 
à determinação das Forças de Defesa e 
Segurança em defender os mais altos 
valores e interesses do Estado. 

É também nesse contexto que a 
Agência de Desenvolvimento Inte-
grado do Norte (ADIN) mantém-se 
activa no terreno, implementando um 
amplo programa de prevenção e resil-

foram, na sua maioria, desactivadas. 
Neste momento prosseguem acções de 
perseguição aos terroristas. As operações 
conjuntas e combinadas entre as Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique, 
as Forças da SADC e do Ruanda têm 
registado progressos assinaláveis, com 
impacto imediato na neutralização da 
capacidade combativa dos terroristas, o 
que tem estado a alimentar a esperança 
da população deslocada em retornar às 
zonas de origem. 

De forma resumida, destaca-se 
como resultados operativos a captura 
de 245 terroristas suspeitos, que após 
as necessárias diligências foram objecto 
de um processo da reintegração nas 
suas comunidades no distrito de Palma. 

Em combate foram abatidos cerca 
de 200 terroristas, incluindo seus 
principais líderes que, para além de 
comandantes militares, eram ideólo-
gos radicais e extremistas, nomeada-
mente os Sheiks Muhamud Siyai, Njire 
North, Abubacar Suleimana Khafizu, 
Hamza Abdulai Issufo, Amisse Dade, 
Chemo Saide, Kibwana Ndevo, Cas-
simo Andrenemi, Ibraimo Tawabo e 
Rajabo Fakir, considerado o número 
três da hierarquia, que foi posto fora 
de combate no passado dia 18 de 
Novembro de 2021, na povoação de 
Nahavara, que fica entre os postos ad-
ministrativos de N´Gapa e Negomano.

Também foram capturados, re-
centemente, dois dos cabecilhas dos 
terroristas, um dos quais identificado 
por Amade Muahamed Daude, nas-
cido há 32 anos, na Tanzânia.

Foi também capturado diverso 
material, com dezenas de armas e 
munições de diversos tipos e calibres, 
viaturas, motorizadas, geradores eléc-
tricos, rádios de comunicação, com-
putadores, telefones satélites, para 
além de vária documentação, incluin-
do manuais tácticos e documentação 
religiosa, usada para doutrinação dos 
jovens terroristas. 

Foi reforçado o controlo de grande 
parte das zonas anteriormente críti-
cas, nomeadamente o distrito de 
Mocímboa da Praia (aldeias Maputo, 
Awasse, Chinda, Mumo, Ntotoe, Zâm-
bia, Quelimane, Diaca, Mbaú e a Vila de 
Mocímboa da Praia); distrito de Palma 
(Vila de Palma e Quionga); distrito de 
Muidumbe (aldeia Chitunda, Xitaxi e 

iência contra conflitos. Esse programa 
atinge um valor superior a 100 milhões 
de dólares americanos.

De igual forma, aprovou-se o Plano 
de Reconstrução da Província de Cabo 
Delgado para o período 2021-2024, 
orçado em cerca de 300 milhões de 
dólares americanos. 

O que se pretende com este Plano é 
apoiar a recuperação das zonas afecta-

Miengueléua); e distrito de Macomia 
(aldeia Chai, Litamanda e N t́chinga).

Para o Presidente Nyusi, não há uma 
narrativa racional por detrás das acções 
de terrorismo. “O que estamos a enfren-
tar é banditismo puro, movido pela 
“cobiça” alheia contra uma Nação que 
está prestes a dar um salto qualitativo e 
quantitativo no processo do seu desen-
volvimento”, afirma o Presidente Nyusi. 

TROPAS ESTRANGEIRAS EM 
MOÇAMBIQUE

 
Ao abrigo do acordo de coopera-

ção que existe com o Ruanda, desde 
a década de 1990, Moçambique cele-
brou um Memorando de Entendi-
mento com o Governo da República 
do Ruanda sobre a cooperação no 
sector da Defesa e Segurança e o 
acordo relativo ao Estatuto da Força 
de Apoio no Combate ao Terrorismo 
em Moçambique. Portanto, as forças 
do Ruanda estão no país, desde o ano 

os dias aos soldados que as defendem. 
A actuação das forças no terreno 

obedece a preceitos preconizados em 
instrumentos próprios e no âmbito de 
uma estrutura de comando previa-
mente aprovada. Essa hierarquia e essas 
linhas de comando garantem que não 
haja atritos e nem desarticulação entre 
as nossas forças e as forças estrangeiras. 
Salvaguarda, igualmente, que não haja 
discrepâncias entre as diversas forças 
internacionais que possam vir a ser em-
penhadas no nosso país. 

Está absolutamente claro que os 
moçambicanos é que estão na van-
guarda. São os nossos quadros que 
asseguram a direcção estratégica das 
operações. Assim acontece por uma 
questão de soberania. E assim acon-
tece porque são os nossos quadros 
que conhecem melhor o terreno e 
que são os mais interessados na res-
tauração da estabilidade em Moçam-
bique e, por extensão, na região e 
continente. 

das, através das acções de assistência 
humanitária, recuperação de infra-
estruturas e actividade económica 
e financeira com projectos, a curto e 
médio prazo. 

Este Plano de Cabo Delgado tem o 
seu foco nas zonas onde as FDS expul-
saram a presença dos terroristas.

Até ao presente momento foram 
realizadas acções de impacto imediato 

no domínio de assistência humani-
tária e no domínio das infra-estruturas 
económicas e sociais. Estas interven-
ções têm estado a contribuir para a 
normalização das condições de vida, 
o retorno em segurança da popula-
ção aos seus locais de origem com 
condições para a sua subsistência, 
auto-suficiência e também a retoma 
da actividade económica local.

passado, ao abrigo do acordo bilateral 
entre os dois países, no âmbito da se-
gurança. 

Isto foi dito à Nação pelo Chefe de 
Estado, no dia 25 de Julho de 2021, e 
em Dezembro do mesmo ano o Presi-
dente voltou a falar disso durante a 
apresentação do seu Informe Anual à 
Assembleia da República.

Já nessa altura, o Presidente Nyusi 
dizia que a participação do Ruanda 
se enquadra no princípio da solidarie-
dade e na defesa de uma causa nobre 
e comum. Dizia ainda que esse esforço 
de defesa não tem preço. Trata-se de 
salvar vidas humanas, trata-se de evi-
tar a decapitação de pessoas. Trata-se 
de evitar a destruição de bens e infra-
estruturas públicas e privadas. 

De facto, as forças ruandesas en-
contram-se no terreno a dar a vida de 
alguns dos seus melhores filhos. Este 
sacrifício só pode merecer o máximo 
carinho e respeito por parte do povo 
moçambicano. 

Para além da força ruandesa está no 
país o contingente da SADC, que está 
a apoiar Moçambique, no quadro do 
Tratado, Pacto de Defesa Mútua da 
SADC e do Protocolo de Cooperação 
nas Áreas de Política, Defesa e Segu-
rança, todos ratificados por Moçam-
bique, e ainda no Acordo Operacional 
Básico – Acordo de Estatuto de Forças 
(SOFA) para a Missão da SADC em 
Moçambique (SAMIM). 

O mandato das forças estrangeiras é 
de ajudar as FDS no terreno a restaurar 
a segurança, tranquilidade e permitir a 
retomada da normalidade para con-
solidar a paz definitiva.

Todas estas forças devem ser sau-
dadas e acarinhadas. É essa gratidão e 
carinho que as populações afectadas 
em Cabo Delgado expressam todos 

Portanto, não existe nenhuma 
razão para se recear a presença e inter-
venção, nem das Forças da SADC, nem 
do contingente do Ruanda. Ninguém 
pediu uma recompensa a Moçam-
bique por estar a salvar as vidas de 
moçambicanos.

TERROR EQUIPARADO A VÍRUS

O terrorismo é como um vírus. Não 
se combate apenas dentro das fron-
teiras de cada país. Nesta luta não há 
estrangeiros. Todos lutamos por uma 
mesma bandeira que flutua acima das 
nações. E essa bandeira é uma África 
Austral livre do terrorismo. 

Juntos e de forma coordenada, sob 
o comando prestigiado do Exército 
moçambicano, as forças nacionais e 
estrangeiras irão vencer a batalha 
contra o terrorismo em Moçambique. 
Essa vitória será dos moçambicanos, 
da África Austral e, também, será do 
mundo inteiro.

ADIN e Plano de Reconstrução de Cabo Delgado 
Na estratégia de prevenção e con-
trolo do extremismo violento, a 
acção governamental não se re-
sume às medidas combativas. Em 
paralelo, estão a ser colocados em 
prática programas intensivos de 
promoção de desenvolvimento, 
formação e criação de oportuni-
dades de emprego nas províncias 
de Cabo Delgado, Niassa e Nam-
pula. 
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Homem certo para desafios 
contemporâneos

o florescimento do clima de harmonia 
e concórdia entre os moçambicanos.

Estas iniciativas incluem o diálogo 
com diversas forças vivas da 
sociedade, particularmente 
líderes religiosos, partidos 
com e sem assento na As-
sembleia da República e 
jovens.

Entretanto, realçou 
a necessidade de a Re-
namo olhar para este 
processo de DDR com 
seriedade e deve fazer 
a sua parte de modo a 
que seja encerrado em 
definitivo.

TROPAS ESTRANGEI-
RAS NO COMBATE AO 
TERRORISMO 

Aqui, para a Frelimo, Filipe Nyusi 
conseguiu através da sua diplomacia 
angariar apoio que culminou com 
a vinda das tropas da SADC e da 
República do Ruanda a Moçambique 
para apoiar no combate ao terrorismo 
em Cabo Delgado.

Manasse sublinhou que com a pre-
sença de tropas estrangeiras em solo 
pátrio, Moçambique não só foi capaz 
de conter, mas também de reduzir três 
vezes o número de agressões terroris-
tas, sendo que hoje, parte considerável 
das pessoas atingidas pelo terrorismo 
encontra-se abrigada em lugares mais 
seguros, na província de Cabo Delga-
do e noutras zonas do país.

Por isso, "a Frelimo saúda o Presiden-
te Nyusi pela sua participação nos dias 
11 e 12 de Janeiro corrente, em Lilon-

No âmbito dos primeiros dois 
anos do segundo mandato do 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, último sábado assinalados 
no país, o PÚBLICO entabulou 
uma conversa com o deputado 
da Assembleia da República e 
porta-voz da Frelimo, Caifadine 
Manasse, que descreveu os mar-
cos mais importantes dos dois 
anos da presidência de Nyusi, de-
stacando o rigor e pragmatismo 
na questão do combate ao ter-
rorismo em Cabo Delgado, dos 
ataques militares que eram pro-
tagonizados pela Junta Militar da 
Renamo, no Centro do país, a con-
solidação da paz, através do De-
sarmamento, Desmobilização e 
Reintegração dos ex-guerrilheiros 
da Renamo, e da Unidade Nacio-
nal, e particularmente a estabili-
dade e o rigor macro-económico, 
factores que realçam a confiança 
e credibilidade a nível nacional, 
regional e internacional, como 
atesta a disponibilidade das agên-
cias internacionais como o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e o 
Banco Mundial, que garantiram 
a retoma de ajuda ao Orçamento 
do Estado.

gwe, na República do Malawi, na Ci-
meira Extraordinária da Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), que decidiu por unanimidade 
prorrogar o mandato da Missão Militar 
da SADC (SAMIM), envolvida no com-
bate ao terrorismo nas províncias de 
Cabo Delgado e Niassa, por mais três 
meses".

No mesmo diapasão e graças 
à diplomacia do Presidente Nyusi, 
Moçambique e Ruanda assinaram, há 
dias, um acordo que permite alargar a 
cooperação entre as Forças de Defesa 
e Segurança e o reforço e adopção de 
novas estratégias de combate ao ter-
rorismo nas províncias de Cabo Del-
gado e Niassa.

“Isto é mais uma demonstração 
inequívoca de que quando o assunto 

é paz, o Presidente da 
República não mede 

esforços, fazendo 
tudo ao seu al-

cance para 
que o 

p o v o 

moçambicano viva em paz”, enalteceu 
Caifadine Manasse.

DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E SOCIAL

Nesta vertente, a Frelimo destaca a 
conclusão e chegada em Cabo Delga-
do, muito antes do tempo previsto, da 
plataforma flutuante Coral Sul FLNG, 
que vai produzir e liquefazer gás natu-
ral da Área 4 da Bacia do Rovuma.

De acordo com Caifadine Manasse, 
a chegada da plataforma flutuante 
revela que a exploração do gás será 
uma realidade e irá impulsionar a 
economia moçambicana, reforçar a 
balança de pagamentos e tornar o or-
çamento nacional robusto e construir 
a auto-suficiência.

De seguida, enalteceu os in-
vestimentos realizados nas infra-
estruturas sociais, sobretudo a 
priorização do desenvolvimento 
de estradas e pontes que ligam às 
zonas de grande potencial agrícola, 
bem como os principais corredores 
de desenvolvimento, por forma a 
dinamizar a produção, comercializa-
ção e a economia no geral.

A título de exemplo, indicou a con-
clusão das obras de construção da 
ponte sobre o rio Licungo, na provín-
cia da Zambézia, destruída pelas che-
ias em 2015; a construção, conclusão 
e a entrada em funcionamento do 
Aeroporto Filipe Jacinto Nyusi, e da 
estrada Caniçado-Mapai, na província 
de Gaza, bem assim a asfaltagem de 
138 quilómetros da estrada Cuamba-
Muíta, incluindo as vias da autarquia 
de Cuamba, no Niassa.

“Dada a importância inquestionável 
da Estrada Nacional N1, o Governo do 
Presidente Nyusi está a finalizar a mo-
bilização de 600 milhões de dólares 
americanos para a reabilitação pro-
funda de cerca de 1.200 quilómetros, 
nas províncias de Inhambane, Sofala, 
Zambézia, Nampula e Cabo Delgado”, 
revelou o porta-voz da Frelimo, para 
de seguida observar que, apesar do 
momento atípico que Moçambique 
vive, o país não parou.

AGRICULTURA COMO BASE DO 
DESENVOLVIMENTO

Para Caifadine Manasse, não restam 
dúvidas de que com Filipe Nyusi no 
poder o sector da agricultura ganhou 
sinais claros e visíveis da sua retoma e 
impulsionamento como base de de-
senvolvimento, segundo reza a Con-
stituição da República.

Ao longo dos dois anos em análise, 
Caifadine Manasse disse que o 

Governo do Presidente Nyusi 
intensificou a produção e 

a produtividade agrária, 
através da massifica-
ção de investimen-
tos, assistência ao 
produtor, gerando 
mais receitas, ren-
da e empregos. 

Pela primeira 
vez, referiu 
M a n a s s e , 

a agricultura, juntamente com a 
produção animal e a silvicultura, reg-
istou um crescimento de 8.2%, contra 
projecções de 4,1%, colocando a agri-
cultura na sexta posição do motor da 
retoma do crescimento económico 
em 2021.

E por forma a induzir a produção e 
a produtividade, o Governo lançou o 
Plano de Acção da Campanha SUS-
TENTA, que preconiza o aprovision-
amento dos insumos e outros meios 
de produção, monitoria e campanha 
de comercialização agrícola, cujos 
investimentos e intervenções per-
mitiram a criação de cerca de 65.542 
empregos. Aliás, a nível do investi-
mento público, o Programa SUS-
TENTA teve impacto na duplicação 
de extensionistas, incremento do 

-Caifadine Manasse, deputado da AR e porta-voz da Frelimo, falando ao PÚBLICO no âmbito dos primeiros dois anos 
do segundo mandato do Chefe de Estado, último sábado assinalados no país

Para Caifadine Manasse, a paz e 
a Unidade Nacional foram sempre 
apostas do Presidente Filipe Nyusi, 
como elementos fundamentais para o 
desenvolvimento.

Para o efeito, mobilizou os recursos 
financeiros necessários junto da comu-
nidade internacional para desenvolver 
programas que incluirão a desactiva-
ção, no âmbito do processo de Desar-
mamento, Desmobilização e Reinteg-
ração (DDR) dos ex-guerrilheiros 
da Renamo, de 16 antigas 
bases, algumas delas 
que eram 
p r i n -

cipais e estratégicas, sendo que 11 já 
foram completamente desmanteladas 
e encerradas, nomeadamente as bases 
de Savane, Muxúnguè, Inhaminga, 
Chemba, Marínguè, Mabote, Tambara, 
Mossurize, Báruè, Zóbuè e Murrupula.

Paralelamente, foram desmobiliza-
dos e reintegrados 3.267 antigos

guerrilheiros da Renamo, repre-
sentando 63% do número total, dos 
quais 156 mulheres e 3.141 homens, 
que é de 5.221 pessoas.

“Os dois anos foram de muita busca 
de paz e de consolidação do Estado de 
Direito Democrático”, frisou.

No âmbito da paz e reconcilia-
ção nacional, o deputado Caifadine 
Manasse referiu que o Chefe de Esta-
do tem estado a promover e a liderar 
várias iniciativas que concorreram para 

Presidente Nyusi

o florescimento do clima de harmonia 
e concórdia entre os moçambicanos.

Estas iniciativas incluem o diálogo 
com diversas forças vivas da 
sociedade, particularmente 
líderes religiosos, partidos 
com e sem assento na As-
sembleia da República e 
jovens.

Entretanto, realçou 
a necessidade de a Re-
namo olhar para este 
processo de DDR com 
seriedade e deve fazer 
a sua parte de modo a 
que seja encerrado em 
definitivo.

TROPAS ESTRANGEI-
RAS NO COMBATE AO 
TERRORISMO 

Reintegração dos ex-guerrilheiros 
da Renamo, e da Unidade Nacio-
nal, e particularmente a estabili-
dade e o rigor macro-económico, 
factores que realçam a confiança 
e credibilidade a nível nacional, 
regional e internacional, como 
atesta a disponibilidade das agên-
cias internacionais como o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e o 
Banco Mundial, que garantiram 
a retoma de ajuda ao Orçamento 
do Estado.

é paz, o Presidente da 
República não mede 

esforços, fazendo 
tudo ao seu al-

cance para 
que o 

p o v o 

Aeroporto Filipe Jacinto Nyusi, e da 
estrada Caniçado-Mapai, na província 
de Gaza, bem assim a asfaltagem de 
138 quilómetros da estrada Cuamba-
Muíta, incluindo as vias da autarquia 
de Cuamba, no Niassa.

“Dada a importância inquestionável 
da Estrada Nacional N1, o Governo do 
Presidente Nyusi está a finalizar a mo-
bilização de 600 milhões de dólares 
americanos para a reabilitação pro-
funda de cerca de 1.200 quilómetros, 
nas províncias de Inhambane, Sofala, 
Zambézia, Nampula e Cabo Delgado”, 
revelou o porta-voz da Frelimo, para 
de seguida observar que, apesar do 
momento atípico que Moçambique 
vive, o país não parou.

AGRICULTURA COMO BASE DO 
DESENVOLVIMENTO

Para Caifadine Manasse, não restam 
dúvidas de que com Filipe Nyusi no 
poder o sector da agricultura ganhou 
sinais claros e visíveis da sua retoma e 
impulsionamento como base de de-
senvolvimento, segundo reza a Con-
stituição da República.

Ao longo dos dois anos em análise, 
Caifadine Manasse disse que o 

Governo do Presidente Nyusi 
intensificou a produção e 

a produtividade agrária, 
através da massifica-
ção de investimen-
tos, assistência ao 
produtor, gerando 
mais receitas, ren-
da e empregos. 

Pela primeira 

Para Caifadine Manasse, a paz e 
a Unidade Nacional foram sempre 
apostas do Presidente Filipe Nyusi, 
como elementos fundamentais para o 
desenvolvimento.

Para o efeito, mobilizou os recursos 
financeiros necessários junto da comu-
nidade internacional para desenvolver 
programas que incluirão a desactiva-
ção, no âmbito do processo de Desar-
mamento, Desmobilização e Reinteg-
ração (DDR) dos ex-guerrilheiros 
da Renamo, de 16 antigas 
bases, algumas delas 
que eram 
p r i n -
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Dois anos do segundo mandato de Nyusi

Renamo quer aceleração do desenvolvimento

a investir nas zonas onde as vias lhes 
fazem gastar menos. Por exemplo, a 
EN1que é a espinha dorsal que liga 
o Norte e Sul do país está em estado 
avançado de degradação; é só ver o 
troço Pambara-Rio Save, Muxúnguè-
Inchope-Zambeze, é só olhar para 
a EN1, está em condições precárias 
por falta de manutenção. É inconce-
bível porque o Governo sabe que é 
a única espinha dorsal, não temos 
barcos nem ferrovia que liga o país 
de Norte a Sul; a única via é a EN 1 
que, apesar de ser a única via que 
alimenta o país, está degradada, isto 
agrava o custo de vida”, lamentou 
Manteigas.

Ainda sobre a necessidade de se dar 
mais atenção à EN1, a título ilustrativo, 
referiu-se às mercadorias que saem do 
Porto de Maputo, do Porto da Beira, 
que chegam ao resto do país via EN1.

“Por exemplo, em Lichinga (Niassa) 
o preço de um saco de cimento custa 

com o objectivo de melhorar a presta-
ção dos serviços públicos.

No mesmo contexto, apontou o re-
forço da integridade e a preocupação 
permanente com a transparência na 
Administração Pública, caracterizada 
pelo combate à corrupção.

“Temos testemunhado sinais claros 
dados pelo Presidente da República de 
combate à corrupção, e esta forma de 
ser e estar não só do Chefe de Estado, 
como também do Governo, de primar 
pela boa governação, transparência na 
gestão do orçamento público, e sobre-

No dia 15 de Janeiro de 2022, 
sábado, o Presidente da Repúbli-
ca de Moçambique, Filipe Jacinto 
Nyusi, completou dois anos de 
governação no seu segundo 
mandato na direcção do Estado 
moçambicano. O PÚBLICO con-
versou com José Manteigas, 
porta-voz do maior partido da 
oposição no país, a Renamo, para 
partilhar o seu ponto de vista so-
bre as realizações do Governo e o 
que gostaria que fosse feito.

680 meticais, um cidadão que não tem 
tractor usa a enxada de cabo curto 
para produzir, significa que o seu exce-
dente para comercialização não é mui-
to. Como é que vai conseguir adquirir 
cimento a 680 meticais o saco, tendo 
em conta que para um agregado fa-
miliar normal é necessário construir 
uma casa tipo três? A questão das 
infra-estruturas é muito importante; 
ao longo destes dois anos este cenário 
não mudou”, referiu.

HÁ MUITO POR FAZER

Ainda sobre os dois anos do se-
gundo mandato do Presidente Nyusi, 
José Manteigas reitera que “se formos 
a avaliar, há muito por fazer, primeiro, o 
custo de vida no cidadão faz-se sentir 
de forma profunda em todo o cidadão. 
Em todo o país não encontramos um 
cidadão sequer que não se queixa da 
difícil situação económico-financeira 

tudo pelo controlo do limite da dívida 
pública interna e externa, assiste-se 
no relançamento da confiança e 
credibilidade do país ao nível nacional, 
regional e internacional. E isto justifica 
a disponibilidade de agências interna-
cionais, como o FMI, Banco Mundial, 
entre outras, em retomar a ajuda ao 
desenvolvimento”, assinalou.

Relativamente às aspirações que os 
moçambicanos têm para o presente 
ano de 2022, Caifadine Manasse sub-
linha que a Frelimo tem confiança 
no Presidente Filipe Jacinto Nyusi na 

de todos os dias. Um dos elementos 
nocivos que agravam o custo de vida 
é o custo dos transportes, que é moti-
vado pela subida do preço dos com-
bustíveis. Agora o combustível subiu e 
aumentou as dificuldades no cidadão. 
O custo de combustível aumenta os 
insumos, os transportes, e tudo au-
menta em consequência do aumento 
do preço dos combustíveis”.

Este país é eminentemente agrícola, 
disse, citando o preceito constitucio-
nal, segundo o qual a agricultura é a 
base do desenvolvimento.

No que se refere à agricultura, citou 
o Programa SUSTENTA, que no seu en-
tender não se faz sentir na população, 
porque, segundo disse, o presidente 
(da Renamo) fez um périplo pelo país 
e não identificou os beneficiários.

“Qual é a consequência da falta da 
agricultura mecanizada? Estamos a 
assistir cidadãos que morrem à fome, 
não se deve admitir que num país 

condução dos destinos do país e na 
melhoria da vida e bem-estar dos 
moçambicanos. E acima de tudo, de 
acordo com o porta-voz da Frelimo, o 
Presidente Filipe Nyusi é o homem cer-
to para os desafios contemporâneos.

“E a prova de que é o homem certo 
é a sua capacidade de gestão do país 
num contexto de crises, por um lado, 
de índole natural, como as calami-
dades, e, por outro, humana, como 
o terrorismo, e acima de tudo de um 
país que tem estado a funcionar nos 
últimos sete anos sem financiamento 

com extensas terras aráveis as pessoas 
morram à fome. Foi triste ouvir que 
em Nampula alguns se alimentavam 
de tubérculos. Como é que em Nam-
pula, uma terra fértil, alguns vivem de 
raízes?”, questionou Manteigas.

No capítulo dos desastres naturais, a 
Renamo, através do seu porta-voz, en-
tende que o país não devia depender 
de apoios, porque já devia estar pre-
parado para se refazer caso os mes-
mos se façam sentir.

“Como é que esperamos apoios 
quando há calamidades? Não te-
mos agricultura à altura das neces-
sidades do país, como consequência, 
os nossos mercados dependem da 
produção de Eswatine, África do Sul e 
outros países; é inconcebível porque 
temos terra em Catuane, Matutuíne, 
Boane, Chókwè, Namarrói, Ile, ca-
paz de produzir tudo, o pior é que 
o cidadão quando produz e quiser 
vender no mercado para suprir as 
suas necessidades é forçado a ofer-
ecer o seu produto aos comerciantes 
bengalis, portugueses e de outras na-
cionalidades, porque esses impõem 
o preço, e de forma triste o camponês 
é obrigado a entregar porque se não 
vende não tem como atender às suas 
necessidades e também o produto 
pode se deteriorar, porque não tem 
condições de conservação. Este prob-
lema não é de hoje”, lamentou.

Outro problema que fez referência 
é que “ao longo destes dois anos as-
sistimos à intolerância política, porque 
enquanto o presidente da Frelimo de-
fende a convivência pacífica com out-
ros partidos, a nível de base acontece 
o contrário, encontramos secretários 
de bairro que até proíbem outros 
partidos de içarem bandeira nas suas 
sedes”.

Um dos problemas que José Man-
teigas gostaria de ver erradicado é a 
corrupção, por no seu entender ser 
um grande nó de estrangulamento 
do desenvolvimento. “Isto é um vírus 
sistémico. É nosso desejo que nos 
próximos tempos a vida dos moçam-
bicanos mude para o melhor”.

externo e ter mantido as instituições 
a funcionar normalmente e o Estado 
intacto”, observou.

Por outro lado, o porta-voz da Fre-
limo referiu ainda que “o Presidente 
Nyusi é um exemplo de líder pela inde-
pendência económica não somente 
de Moçambique, como também para 
outros estadistas africanos pela sua 
capacidade de resiliência, tendo em 
conta que, mesmo diante destas crises 
todas, foi capaz de relançar a econo-
mia nacional e ter assegurado a presta-
ção de serviços essenciais”.

“Não devemos relaxar perante desafi os” – José Manteigas, porta-voz da Renamo

José Manteigas reconhece que os 
dois anos de governação de Nyusi 
passaram em meio a muitos desafios, 
com mais incidência para o recrudes-
cimento do terrorismo em Cabo 
Delgado, a Covid-19 e as intempéries 
naturais, mas avança que tais factores 
não devem ser motivo nem razão de 
relaxamento porque os desafios sem-
pre existirão.

Para o porta-voz da Renamo, a acel-
eração do desenvolvimento através 
da construção de infra-estruturas, 
sobretudo rodoviárias, o combate à 
corrupção e criação de condições nas 
escolas deve ser o foco da governação 
de Filipe Nyusi, porque “a vida de um 
país é constituída de desafios, é como 
uma família, em todos os dias há de-
safios, uns maiores que os outros, mas 
nem com isso devemos relaxar por es-
tarmos no meio de muitos problemas. 
Por exemplo, não devemos baixar a 
guarda por causa do terrorismo, por 
causa da Covid-19, nem por causa de 
desastres naturais”, referiu.

Para o porta-voz da Renamo, apesar 
de inúmeros desafios gostaria de ver 
as vias de acesso a serem construídas 
e/ou reabilitadas. O nosso interlocu-
tor disse não entender como é que a 
Estrada Nacional Número Um (EN1), 
mesmo sendo a espinha dorsal de 
ligação do país de Norte a Sul, encon-
tra-se degradada.

“Outros aspectos têm a ver com as 
vias de acesso que devem permitir o 
escoamento de produtos e circula-
ção de veículos nas zonas recôndi-
tas. Os investidores são motivados 

uso de fertilizantes, no emprego, 
nos equipamentos diversos e outros 
insumos agrícolas.

Ainda segundo o porta-voz da Fre-
limo, a promoção de boa governação 
constitui uma das grandes prioridades 
do Chefe de Estado.

Prova disso é o depósito e aprova-
ção pela Assembleia da República das 
Propostas de Leis de Revisão do Esta-
tuto Geral dos Funcionários e Agentes 
do Estado e da Fixação dos Critérios de 
Remuneração, recentemente promul-
gadas pelo Presidente da República, 
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Desempenho sectorial versus 
principais realizações 

As realizações do Executivo de Fil-
ipe Nyusi, ao longo dos primeiros 
dois anos do seu segundo man-
dato, iniciado a 15 de Janeiro de 
2015, são inúmeras, mas de forma 
resumida e sectorizada acompan-
he, nas linhas seguintes, as mais 
relevantes, a começar pelo:   

SECTOR DE AGRICULTURA E 
PECUÁRIA

A agricultura continuou a ser prio-
ridade na governação, pelo que se 
intensificou a produção e a produ-
tividade agrária, através da massifica-
ção de investimentos, assistência ao 
produtor, gerando mais receitas, renda 
e empregos. 

A agricultura, juntamente com a 
produção animal e a silvicultura, reg-
istou um crescimento de 8.2%, contra 
projecções de 4,1%, colocando a agri-
cultura na sexta posição do motor da 
retoma do crescimento económico, 
isto em 2021. 

Por forma a induzir a produção e a 
produtividade, o Governo lançou o 
Plano de Acção da Campanha SUS-
TENTA, que preconiza o aprovision-
amento dos insumos e outros meios 
de produção, monitoria e campanha 
de comercialização agrícola. 

No acesso ao financiamento e no 
âmbito do SUSTENTA, o Governo 

A produção de leguminosas cres-
ceu em 2021 8%, onde se destacam 
feijões, representando 10% do cresci-
mento. 

Nas oleaginosas, o crescimento 
foi de 26%, com a cultura do giras-

vamente ao ano anterior de 2020. 
Ainda nas amêndoas e no que res-

peita à Macadâmia, em seis províncias 
do país, empregando perto de 2.371 
trabalhadores permanentes, o país 
produziu cerca de 2.690 toneladas, o 

toneladas para África do Sul e China, ao 
preço de sete dólares por quilograma.

No subsector de outras culturas foi 
registado um crescimento do tabaco 
a 2%, da cana de-açúcar a 2% e do 
chá a 5%.

Nas frutas, o crescimento foi de 
cerca de 44%, sendo que o impacto 
maior foi da banana, papaia e abacate, 
culturas de alto rendimento. 

No cômputo geral, os investimen-
tos e intervenções realizadas no sector 
da agricultura permitiram a criação de 
cerca de 65.542 empregos, através do 
fomento agrícola e pecuário, maiori-
tariamente para jovens, contribuindo 
para geração de renda e o bem-estar 
das famílias moçambicanas. 

A nível do investimento público, 
destacamos o Programa Sustenta, 
que teve impacto na duplicação de 
extensionistas, incremento do uso de 
fertilizantes, no emprego, nos equi-
pamentos diversos e outros insumos 
agrícolas. 

No domínio da pecuária, o cresci-
mento global foi de 9%, e produziu-se 
157 mil toneladas de carnes diversas 
e 21,2 milhões de dúzias de ovos, o 

equivalente ao crescimento de 16%, 
respectivamente.

Os ganhos na segurança alimen-
tar e nutricional foram também por 
inclusão no Programa de Fortificação 
de Alimentos de 56 novas pequenas 
indústrias, entre salineiras e moageiras, 
nas províncias da Zambézia, Sofala e 
Inhambane. 

Moçambique melhorou a quali-
dade nutricional, ao mesmo tempo 
que assegurou uma reserva alimen-
tar de cerca de 12.500 toneladas de 
produtos diversos.

PESCA E AQUACULTURA

No domínio das pescas e aquacul-
tura, o foco foi a provisão de infra-estru-
turas de produção e processamento 
de pescado, capacitação e assistência 
técnica, financiamento, contribuindo 
para o incremento da produção e 
produtividade, melhoria dos níveis de 
segurança alimentar e nutricional e 
geração de receitas. 

Nesta senda, lançou e está em 
implementação o Projecto de Desen-
volvimento da Aquacultura de Peque-
na Escala (PRODAPE), no valor de 49 
milhões de dólares americanos. 

Este projecto está orientado para a 
pequena indústria de aquacultura, nas 
províncias de Niassa, Cabo Delgado, 
Nampula, Zambézia, Tete, Manica e 
Sofala. 

O projecto visa produzir 28 mil tone-
ladas de pescado e criar 17 mil em-
pregos até 2026. O Governo encetou 
esforços para aumentar a disponibi-
lidade de pescado, construindo 326 
unidades de produção aquícola, das 
quais 226 tanques e 100 gaiolas flutu-
antes, tendo repovoado 433 unidades 
de produção aquícola com 1.055.826 
alvinos. 

Em resultado dos investimentos re-
alizados nas pescas e aquacultura reg-
istou-se um incremento da produção 
do pescado, tendo alcançado um total 
de 323.242 toneladas de pescado, cor-
respondentes a um desempenho de 
67% face ao plano anual e um cresci-
mento de 4%, em comparação com o 
ano de 2020. 

Nas exportações do pescado, alca-
nçamos 6.114 toneladas de pescado 
diverso, valoradas em 34.899.000 

disponibilizou cinco (5) produtos fi-
nanceiros para apoio a produtores 
agrícolas comerciais emergentes 
(PACE), nomeadamente Sustenta 
Agro (dirigido a Pequenos Agricultores 
Comerciais Emergentes); Sustenta Bio 
(dirigido apenas a projectos do distrito 
de Sussundenga, ao redor da Reserva 
Nacional de Chimanimani); Sustenta 
Emergência (oportunidades desen-
volvidas para o financiamento a 34 
empresas nacionais afectadas nega-
tivamente pela COVID-19; para além 
do Sustenta Comunidade e Sustenta 
Jovem.

Assim, nas culturas alimentares, 
destaca-se a produção, só em 2021, 
de 2,2 milhões de toneladas de cereais, 
representando um incremento de 
12% em comparação com igual perío-
do homólogo (2020), impulsionado 
pelo crescimento da produção de ar-
roz em 19% e o milho em 10%. 

sol a crescer 55%, o algodão 37%, a 
soja 35%, e o gergelim, como cultura 
revelação, cresceu 25%.

Destaca-se ainda a produção de 2,9 
milhões de toneladas de hortícolas 
com um incremento de 5%, em com-
paração com 2020 e 7,2 milhões de 
toneladas de raízes e tubérculos, com 
um incremento de 2%, com ênfase 
para mandioca com 6,1 milhões de 
toneladas. 

Ainda sobre as culturas de rendi-
mento, destacamos o algodão, onde 
se alcançou uma produção de 43.339 
toneladas, que correspondem a um 
crescimento de 37%. 

Na cadeia de valor de amêndoas, na 
castanha de caju, que emprega mais 
de 1,4 milhões de famílias, foi possível 
comercializar cerca de 144.823 tonela-
das, maioritariamente nas províncias 
de Nampula e Cabo Delgado, repre-
sentando um incremento de 1% relati-

que significou o crescimento de 157%. 
Foram igualmente exportadas 2.384 
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dólares americanos. 

Este valor corresponde a uma real-
ização de 50% das metas, pese embo-
ra se tenha registado um decréscimo 
de 18%, em comparação com o ano 
de 2020, devido às restrições da CO-
VID-19.

O desempenho das exportações 
do pescado foi maioritariamente influ-
enciado pelo incremento, em mais de 
100%, nas exportações da lagosta, do 
caranguejo vivo, da tilápia de aquacul-
tura e o aumento em 50% das expor-
tações dos cefalópodes e da kapenta, 
com impacto no aumento de divisas. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

No domínio da indústria, o Gov-
erno lançou o “Programa Industrializar 
Moçambique”, com foco na industri-
alização integrada do país, dinâmica 
da cadeia de valor agro-industrial e 
mercados nacional e externo, renda e 
empregos. 

Criámos bases para implantar no-
vos projectos, tramitando e aprovando 
181 novos projectos de investimento 
no valor de 1,8 mil milhões de dólares 
americanos, susceptíveis de criar 11. 
732 postos de trabalho. 

Só em 2021 foram licenciados 118 
estabelecimentos industriais, entre mi-
cro, pequena, média e grande dimen-
são, com um valor de investimento de 
cerca de 41,4 mil milhões de meticais, 
que contribuíram para a criação de 1. 
637 novos postos de trabalho. 

Destaque vai para a nova Fábrica de 
Cervejas 2M, em Marracuene, contan-
do com mais de 200 trabalhadores; a 
Dugongo Cimentos, na localidade de 
Mudada, Posto Administrativo de Bela 
Vista, distrito de Matutuíne, na provín-
cia de Maputo, empregando um total 
de 350 trabalhadores; a Fábrica Beleza 
Moçambique, no Parque Industrial de 
Beluluane, que criou até à data 2.992 
postos de emprego, do total de 5.000 
previstos; a Indústria de Processamento 
Agrobusiness, no distrito de Malema, 
para o processamento de cereais, com 
potencial para criar 90.000 empregos, 
entre directos e indirectos; a revitaliza-
ção da Indústria Cometal Mometal, 
no Posto Administrativo da Machava, 
tendo gerado 150 postos de emprego 
fixos e 30 flutuantes; o investimento em 
pavilhões para produção de frango, no 
Posto Administrativo de Mafavuka, em 
Namaacha, podendo gerar 50 postos 
de emprego local directos e 150 indi-
rectos; entre outros empreendimentos 
ao longo de todo o país. 

Ainda no que se refere à Agro-indús-
tria, já está a operar a unidade de pro-
cessamento de gergelim, em Nacala, 
província de Nampula; a unidade de 
processamento de carnes vermelhas 
em Inhambane; em operacionaliza-
ção o Complexo Industrial do Chókwè, 
para o descasque do arroz, e em insta-
lação a unidade de processamento de 
banana, no distrito da Moamba.

Em resultado das intervenções feit-
as, registou-se uma produção industri-
al global de 77,8 mil milhões de metic-
ais, correspondente a um crescimento 
de 12% em relação ao ano 2020, com 

Norte ao Sul do país.
Assim, no quadro do reforço da ger-

ação de energia eléctrica, foi retomado 
o desenvolvimento do projecto Hidro-
eléctrico de Mphanda Nkuwa, com a 
liderança da EDM e da HCB, criando, 
para tal, um Gabinete que se dedica 
exclusivamente à sua implementação. 

O Governo assinou os acordos co-
merciais, como um marco importante 
para o arranque das obras de con-
strução da Central Térmica de Temane, 
que irá adicionar 450 Megawatts de 
geração de energia eléctrica no Siste-
ma Eléctrico Nacional. 

Moçambique testemunhou o 
arranque das obras de construção 
da Linha de Transporte de Energia 
Temane-Maputo, com 400 kV, numa 
extensão de 563 quilómetros, que in-
clui a construção de Subestações de 
Vilankulo, Chibuto e Marracuene, com 
capacidade total de 700 MVA. 

Estas obras irão garantir a interliga-
ção com os países da Região, através 
do Sistema de Transporte Sul, ligado 
à Rede Eléctrica da África do Sul, via-
bilizando dessa forma o objectivo es-
tratégico de posicionar Moçambique 
como Pólo Regional de Geração de 
Energia. 

O Governo adicionou uma capa-
cidade de transformação total de 
605 MVA, na Região Sul, dos quais 
530 MVA na província de Maputo e 
75 MVA na província de Gaza, e uma 
capacidade de transformação de 60 
MVA, na Região Norte, sendo 50 MVA, 
em Tete, 10 MVA, em Manica, e 35 
MVA, em Niassa, reforçando a Rede do 
Sistema Eléctrico Nacional.

O Governo continua firme no com-
promisso de contribuir para um pla-
neta livre de emissões de Dióxido de 
Carbono, no quadro da diversificação 
da Matriz Energética. 

O Governo de Filipe Nyusi procedeu 
à assinatura dos Acordos Comerciais 
para a implantação das centrais com 
recurso a fontes renováveis, de Cuam-
ba (30MW) e de Mecúfi (20MW), adi-
cionando uma capacidade de 50MW 
à Rede Eléctrica Nacional. 

Estão numa fase conclusiva as ob-
ras de construção da Central Solar de 
Metoro (30MW), que se apresenta 
também como um marco por se 
tratar da primeira central de produção 
em escala a ser implantada em Cabo 
Delgado. Prevê-se o início da opera-
ção desta central ao longo deste ano 
(2022), aumentando a disponibilidade 
de energia nas províncias de Cabo Del-
gado e Nampula. 

O Governo tem concluída a electri-
ficação de 9 sedes de Postos Adminis-
trativos, via Rede Eléctrica Nacional. 

Nas energias renováveis, o Governo 
electrificou 5 sedes de Postos Admin-
istrativos: Matchedje, em Sanga; Zi-
mane, em Mabote; Alto Changane 
e Changanine, em Chibuto, e Ilha de 
Inhambane, em Inhambane. 

Instalou, em regime piloto, o siste-
ma de irrigação solar num campo agrí-
cola da Associação Mulheres Tlawene, 
em Chókwè. Em simultâneo, adoptou 
sistemas solares residenciais, comple-
mentando o modelo híbrido de 

maior contribuição da indústria trans-
formadora em 8%. 

No domínio do comércio, Moçam-
bique conseguiu expandir a Plata-
forma Electrónica de Licenciamentos 
(e-BAU) para mais seis (6) distritos, 
designadamente Balama, Chiúre, Caia, 
Nhamatanda, Mabote e Zavala, fa-
cilitando o processo de licenciamento 
comercial de empresas. 

VID-19, nos dois primeiros anos do se-
gundo mandato do Presidente Filipe 
Nyusi, o Governo continuou a estimu-
lar investimentos para o turismo de 
lazer e de negócio, contribuindo para 
tornar Moçambique num destino 
turístico de excelência.

Durante este período foram licen-
ciados 46 novos empreendimentos 
turísticos de alojamento de uma a 

selho Executivo da Organização Mun-
dial do Turismo e tem sido destacado 
nos media internacional como um 
dos destinos preferenciais, sendo de 
realçar Santorini Mozambique, no Top 
10 dos hotéis do mundo pela TripAdvi-
sor 2021, e o Arquipélago de Bazaruto, 
como o melhor conjunto de ilhas de 
África e do Oceano Índico, pela Condé 
Nast Traveller 2021.

É com satisfação que o Governo to-
mou conhecimento de que a National 
Geographic seleccionou o Parque 
Nacional de Chimanimani como um 
dos 25 destinos imperdíveis para o ano 
2022, um destino que corporiza o com-
promisso do país com o ambiente. 

ENERGIA

No domínio da energia eléctrica, as 
realizações foram enormes, destacan-
do-se, entre outras, a promoção de 
mais investimento público e privado 
de expansão e reforço das infra-estru-
turas eléctricas para o aumento da ca-
pacidade de geração e distribuição de 
energia a nível nacional, para estimular 
o desenvolvimento industrial e a eco-
nomia. 

Uma das apostas era o incremento 

Nestes termos, o Governo licenciou 
13.559 estabelecimentos comerciais, 
correspondente a um crescimento de 
39,7%, tendo igualmente licenciado 
1.336 operadores de comércio ex-
terno. 

Por outro lado, o Governo tem esta-
do empenhado no aumento da capa-
cidade de captação de excedentes agrí-
colas, armazenamento, conservação e 
constituição da Reserva Alimentar. 

Para o efeito, aprovou-se e está em 
implementação o modelo de par-
ceria público-privada para gestão e 
operacionalização de 7 complexos 
de silos e armazéns, com a capacid-
ade global de 75.000 toneladas, e foi 
construído um (1) e reabilitados cinco 
(5) armazéns com capacidade global 
para 9.900 toneladas, nas províncias 
da Zambézia e de Gaza.

TURISMO

No turismo, um dos sectores mais 
afectados pela pandemia da CO-

três estrelas, e um empreendimento 
turístico de quatro a cinco estrelas, 
aumentando a oferta de camas e em-
pregos. 

Moçambique foi eleito para o Con-

de 650 Megawatts de capacidade de 
geração de energia e a implantação 
dos primeiros 750 quilómetros da 
nova “Espinha Dorsal de Alta Tensão”, 
interligando o Sistema de Transporte 
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electrificação fora da rede eléctrica 
nacional, em parceria com o sector 
privado, beneficiando mais de 34.207 
famílias. 

Como se pode constatar, sendo no 
total 22, num universo de 135 Postos 
Administrativos a serem electrificadas 
no quinquénio 2020-2024. Nestas es-
tatísticas, poderão ainda adicionar-se, 
até ao fim do ano, mais 12 Postos Ad-
ministrativos, perfazendo um total de 
34 Postos Administrativos. 

Os investimentos realizados na área 
de energia eléctrica permitiram o es-
tabelecimento de mais de 191.000 
novas ligações nas áreas urbanas, peri-
urbanas e rurais, garantindo que cerca 
de 850.000 pessoas tivessem acesso a 
energia eléctrica pela primeira vez, el-
evando a Taxa de Acesso Doméstico a 
Energia para 42%. 

No que diz respeito aos Hidrocar-
bonetos, um marco assinalável é a 
chegada ao país da plataforma flutu-
ante Coral Sul FLNG, que vai produzir e 
liquefazer gás natural da Área 4 da Ba-
cia do Rovuma. Deve ser dito que este 
projecto é o primeiro desta dimensão 
a nível de África, sendo o primeiro com 
localização em águas profundas, a 
nível mundial.

O país deu passos assinaláveis com 
o arranque da construção das infra-
estruturas do projecto que vai permitir 
a produção de 23 petajoules de gás 
natural, destinados à geração de en-
ergia eléctrica, através do projecto da 
Central Térmica de Temane. 

O projecto garante a produção de 
30.000 toneladas, por ano, de gás de 
cozinha para o mercado nacional, re-
duzindo as importações, poupando 
divisas, melhorando as receitas e o 
meio ambiente, concomitante com 
a produção diária de 4.000 barris de 
petróleo leve para exportação. 

A estas realizações também vão-se 
acrescer os ganhos que virão do Cen-
tro de Enchimento de Garrafas de Gás 
de Cozinha, no distrito de Anchilo, em 
Nampula, cujas obras de construção já 
iniciaram, tendo já sido encomenda-
das 50.000 botijas de 3 a 6 quilogramas 
e acessórios, bem como 30.000 fogões 
de duas bocas de baixo custo, numa 
fase inicial. 

Quanto aos combustíveis, Moçam-
bique tem construídos 27 postos de 

porto Internacional de Mavalane, por se 
encontrar a cerca de 200km de distân-
cia desta infra-estrutura, uma distância 
semelhante aos portos da Beira e Chi-
moio ou de Nacala e Nampula. 

No transporte marítimo, está em 
curso o processo de consolidação da 
cabotagem marítima relançada no ano 
2020. Esta é uma área que continua de-
safiante. De Julho de 2020 a Setembro 
de 2021 foram transportadas mais de 
15 mil toneladas de carga diversa, inclu-
indo a destinada aos projectos de gás 
natural liquefeito de Palma. 

Por outro lado, está em progresso 
a dragagem do canal de acesso ao 
Porto de Quelimane, que vai aumen-
tar a capacidade de profundidade de 3 
metros para 6 metros, e permitirá que 
o Porto de Quelimane receba navios 
de maior porte que operam ao longo 
da costa moçambicana.

No domínio das comunicações, o 
sector dos Transportes e Comunicações 
conseguiu expandir os serviços de 4 Ge-
ração para 26 sedes distritais e 15 Postos 
Administrativos, permitindo o acesso de 

Cuamba-Muíta, no âmbito do desen-
volvimento do Corredor de Nacala, 
permitindo a ligação entre as zonas de 
produção localizadas ao longo do cor-
redor e as zonas de consumo, como as 
cidades de Nampula, Cuamba e Lich-
inga. Desta forma, se assegurará a liga-
ção com a República do Malawi para o 
escoamento de mercadorias através 
do Porto de Nacala. 

CABO DELGADO

Na Província de Cabo Delgado 
foram concluídas as obras de asfalta-
gem da estrada Montepuez-Ruaça, 
numa extensão de 135 quilómetros, 
que vai facilitar a ligação entre as duas 
capitais provinciais, Lichinga e Pemba, 
bem como o escoamento de produ-
tos e o desenvolvimento local. 

Ao ligar a Província do Niassa ao 
Porto de Pemba ou alternativa para o 
Porto de Nacala, contribuirá também 
para estimular as exportações e im-
portações de bens essenciais com cus-
tos favoráveis de transporte. 

abastecimento, dos quais 10 pelo Gov-
erno, através do Programa de Incen-
tivo Geográfico, e os restantes 17 pelo 
sector privado, totalizando 660 a nível 
nacional. 

O Governo assegura a construção 
da instalação de manuseamento e 
armazenamento de combustíveis no 
Terminal Oceânico da Matola, com a 
capacidade de 60.000 metros cúbicos 
para combustíveis líquidos e 6.000 
metros cúbicos para GPL. 

Deste modo, incrementar-se-á a 
capacidade de armazenagem em 1,2 
milhões de metros cúbicos de com-
bustíveis líquidos e 21,9 mil metros 
cúbicos de gás de cozinha. 

No que diz respeito aos recursos 
minerais, Moçambique aderiu ao Pro-
cesso Kimberley, uma vitória que deve 
ser celebrada, por ser um ganho há 
muito esperado. 

Este processo permite um controlo 
e certificação da nossa produção de 
acordo com os padrões mundial-
mente consagrados.

O país já tem em funcionamento a 
Unidade de Gestão do Processo Kim-
berley, assegurando que as exporta-
ções de metais preciosos, gemas, entre 
outros produtos minerais, sejam real-
izadas mediante avaliação, certificação, 
valor e quantidades declaradas. 

No quadro deste processo, o Gov-
erno intensificou as actividades de 
rastreio da produção, comercialização 
e exportação. 

O Governo introduziu o Certificado 
de Origem para exportação destes min-
erais. Verificou-se ainda o aumento no 
registo de produção de ouro para mais 
de 600 quilogramas anuais e a cataloga-
ção de 13 minerais que não entravam 
nas estatísticas de produção do país. 

TRANSPORTES 
E COMUNICAÇÕES

Nos transportes e comunicações, o 
Governo foi promovendo acções es-
tratégicas de melhoria do sistema de 
transporte rodoviário, ferro-portuário, 
aéreo, marítimo, para além de inter-
venções nas telecomunicações, ser-
viços postais e meteorológicos. 

No transporte público urbano, ad-
quiriu-se oitenta (80) autocarros movi-
dos a gás para a Área Metropolitana 
de Maputo, tendo sido terminado em 
Novembro de 2021 o processo de fab-
rico e com perspectiva de sua recep-
ção nos finais de Janeiro corrente. 

Por outro lado, adquiriu-se 20 au-
tocarros movidos a diesel para outras 
províncias do país, estando ainda em 
processo de fabrico desde o mês de 
Dezembro de 2021 e com a previsão 
de chegada ao país em princípios do 
mês de Março do presente ano / 2022. 

No transporte ferro-portuário, 
através da Empresa Caminhos de 
Ferro de Moçambique (CFM), adquir-
iu-se quatro locomotivas e 300 vagões. 
Também foram reabilitados 109 
quilómetros da Linha Férrea de Machi-
panda, numa extensão programada 
de 158 quilómetros, e iniciou-se a pri-
meira fase das obras de reabilitação 
da Linha de Ressano Garcia via dupla, 
Matola Gare-Moamba. 

Desta forma, o Governo contribuiu 
para a redução do tempo de viagem, 
maior comodidade dos passageiros e 
aumento da capacidade de carga.

Encontram-se na fase conclusiva os 
trabalhos de infra-estrutura e super-
estrutura do ramal da Linha Férrea de 
Sena - Vila Nova da Fronteira, impor-
tante via para o restabelecimento da 
ligação ferroviária com o Malawi. 

A conclusão destas obras terá um 
impacto directo na expansão do 
transporte ferroviário de carga e de 
passageiros, ao mesmo tempo que 
se acelera a conectividade ao nível dos 

países da SADC.
Iniciou-se a reabilitação da Fase II do 

Porto de Nacala, na província de Nam-
pula, sendo que com a sua finalização 
iremos expandir a capacidade logística 
de contentores e combustíveis. 

Ainda nos esforços de moderniza-
ção da sinalização portuária, foram in-
staladas 7 bóias com sistema de moni-
torização ao longo do canal de acesso 
ao Porto de Nacala, bem como outras 
27 bóias ao longo do canal de acesso 
ao Porto da Beira. 

No que respeita ao transporte aéreo, 
foi concluído e inaugurado um aeropor-
to de raiz, na província de Gaza, dimen-
sionado para 220 mil passageiros por 
ano, podendo garantir ligações aéreas 
comerciais inter-provinciais e regional. 

Trata-se de uma obra que resulta 
de um donativo do Governo Chinês 
ao Povo Moçambicano, sem qualquer 
tipo de contrapartida, e que vai din-
amizar a economia local, alavancar o 
turismo e responder às necessidades 
de transporte aéreo de pessoas e bens 
dos vários projectos que estão a ocor-
rer na província de Gaza. 

Este aeroporto poderá servir, igual-
mente, de um hub alternativo ao Aero-

internet gratuita e de alta velocidade. 
Neste momento, sabe o PÚBLICO, 

decorre a implementação do Projecto 
da Migração da Televisão Analógica 
para a Digital, tendo sido inaugurado o 
Centro de Televisão Digital da Televisão 
de Moçambique, na cidade de Ma-
puto, os estúdios de Lichinga, Pemba, 
Inhambane, Xai-Xai, Matola, Tete, Que-
limane, Chimoio e Nampula. 

Deste conjunto de acções, resultará 
o aumento da qualidade e cobertura 
de televisão em 30%, perfazendo um 
universo de 70% da população. 

ESTRADAS E PONTES
 
No domínio das estradas e pontes, o 

Governo priorizou o desenvolvimento 
de infra-estruturas que ligam às zonas 
de grande potencial agrícola, bem 
como os principais Corredores de De-
senvolvimento, por forma a dinamizar 
a produção, comercialização e a eco-
nomia no geral. 

NIASSA

Na Província do Niassa foram as-
faltados 138 quilómetros da estrada 
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O Governo está a prosseguir 

com a asfaltagem da estrada Roma-
Negomano, numa extensão de 70 
quilómetros. Esta beneficiação per-
mitirá a ligação com a República Unida 
da Tanzânia, favorecendo o comércio 
transfronteiriço e regional.

O Governo está também a preparar 
a retoma da estrada Mueda – Xitasse, 
interrompida, faz tempo, devido à 
acção terrorista. 

Ainda em Cabo Delgado, foram 
construídas três pontes metálicas, 
uma sobre o Rio Montepuez, na es-
trada Sunate-Macomia-Oasse, e duas 
sobre os rios Namikoe e Nihiro, respec-
tivamente, na estrada Montepuez-
Nairoto-Mueda, ligando a zona Centro 
e Norte de Cabo Delgado com o resto 
do país. 

Estas obras estimulam a econo-
mia local entre os distritos de Maco-
mia, Muidumbe, Mueda, Nangade, 
Mocímboa da Praia, Palma e a Repúbli-
ca da Tanzânia. 

Neste momento, informações re-
portadas ao Jornal consideram estar 
em curso a construção de uma ponte 
metálica sobre o Rio Messalo e paralela 
à actual ponte, na estrada Montepuez-
Nairoto-Mueda, para pôr termo à situ-
ação de intransitabilidade no período 
chuvoso com o aumento do caudal e 
subida das águas. 

NAMPULA

Nas províncias de Nampula e Niassa 
decorrem as obras de asfaltagem da 
estrada Malema-Cuamba, integradas 
no desenvolvimento do Corredor de 
Nacala, e as obras de reabilitação de es-
tradas rurais numa extensão de 627,3 
quilómetros, nos distritos de Eráti, Mos-
suril, Mongicual, Memba e Monapo. 
Estas obras facilitarão a circulação de 
pessoas e escoamento dos exceden-
tes agrícolas e pesqueiros. 

Ainda em Nampula, foi concluída 
a montagem de duas pontes, em es-
trutura metálica e estratégicas sobre 
os rios Nacala e Muendaze, ligando 
Memba, Mazua, Chipeme e Posto 
Lúrio, e decorrem, a bom ritmo, as ob-
ras de asfaltagem da estrada Nague-
ma-Chocas Mar, que vão impulsionar 
o turismo e agricultura. 

Enquanto isso, na Província de In-
hambane foram concluídas as obras 
de manutenção periódica da Estrada 
Nacional N1, no troço entre Pambara-
Mangungumete, numa extensão 
de 35 quilómetros, e prosseguem as 
obras de manutenção periódica no 
troço Mangungumete – Rio Save, em 
secções críticas. 

GAZA

Na Província de Gaza foi concluída a 
reabilitação da ponte sobre o Rio Lim-
popo, em Xai-Xai, que garante a tran-
sitabilidade cómoda e segura.

Foram igualmente concluídas 
as obras de asfaltagem da estrada 
Caniçado-Combumune-Mapai, numa 
extensão de 190 quilómetros e que 
potencia o incremento do comércio 
transfronteiriço e a actividade turística, 
com incidência nos parques nacionais 
de Banhine e Limpopo.

Com estas obras, fica concluída 
a ligação da estrada de Caniçado a 
Chicualacuala. 

de e para a África do Sul. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO

 
No domínio do abastecimento de 

água, o Governo construiu e disponibi-
lizou infra-estruturas, a nível nacional, 
garantindo o contínuo aumento do 
acesso à água e saneamento para as 
populações nas zonas rurais. 

As intervenções feitas no acesso aos 
serviços de abastecimento de água 
possibilitaram que o acesso à água 
potável passasse de 19,1 milhões de 
pessoas, em 2020, para 20,3 milhões 
de pessoas, em 2021, e o acesso ao sa-
neamento de 12,5 milhões de pessoas 
para 12,9 milhões de pessoas.

Na Província e Cidade de Maputo, 
por exemplo, destaque vai para a con-
clusão da Estação de Tratamento de 
Água de Sabié, com capacidade de 
produção de 60.000 metros cúbicos, 
e sua linha de transporte de quase 100 
quilómetros até ao Bairro da Machava. 

Também foram construídas nesta 

província os sistemas de abastecimen-
to de água de Ponta de Ouro, Ressano 
Garcia, Catembe-Ntsime, Machubo 
e Macandza, que numa primeira fase 
irão beneficiar 565 mil pessoas. 

Na Província de Gaza foi concluída 
a reabilitação e expansão dos siste-
mas de abastecimento de água de 
Macavene Banga, Mukatchana, Si-
queto-Sede, Changanine Hate-Hate, 
Mapai Rio e Chicualacuala, que estão 
a beneficiar a mais de 25.000 pessoas 
adicionais. 

Na Província de Inhambane foram 
concluídos os sistemas de abastec-
imento de água de Funhalouro e Map-
inhane, que estão a beneficiar mais de 
15.000 pessoas.

Na Província de Sofala foram termi-
nados os sistemas de abastecimento 
de água de Inhaminga, Marínguè e a 
reabilitação dos sistemas de abastec-
imento de água de Savane e Nhan-
gau, que estão a beneficiar mais de 
9.000 pessoas. 

Na Província da Zambézia foram 
concluídos os sistemas de abastec-
imento de água de Êrrego, Muakiua 
e Mepuaguia, que estão a beneficiar 
cerca de 10 mil pessoas. 

Na Província de Nampula foram 
concluídos os sistemas de abastec-
imento de água de Muacone Serra-
ção, Quixaxe, Napai-Namialo, Cazuzo e 
Umuato, que estão a beneficiar a mais 
de 15.000 pessoas. 

Na Província de Cabo Delgado 
foram concluídos os sistemas de abas-
tecimento de água de Quionga, Meza, 
Negomano, Namweto e Mazeze, que 
estão a beneficiar mais de 12.000 pes-
soas. 

O Governo, só em 2021, conseguiu 
estabelecer 18.233 ligações domicil-
iárias nas cidades e vilas, que estão a 
beneficiar cerca de 97.000 pessoas. 

Igualmente, construiu de raiz 358 e 
reabilitou 381 fontes de água, que es-
tão a beneficiar adicionalmente e cu-
mulativamente 221.000 pessoas em 
todo o território nacional. 

Como se pode constatar, as infra-
estruturas de água decorrem em para-
lelo com as de energia, estradas, pon-
tes e mais. Tudo isto, conforme avança 
o Chefe de Estado, está a ser realizado 
sem nenhum constrangimento de 
carácter impeditivo.

ZAMBÉZIA
Na Província da Zambézia termina-

ram as obras de construção da ponte, 
em estrutura metálica, sobre o Rio 
Licungo, em Malei, na estrada Malei-
Maganja da Costa-Pebane, que reduz 
o percurso da ligação entre a capital 
provincial e os distritos de Maganja da 
Costa, Mocubela e Pebane.

Esta infra-estrutura vai impulsionar 
substancialmente a actividade agrí-
cola, pesqueira, turismo e incrementar 
a renda familiar. 

Decorrem igualmente as obras de 
reabilitação de estradas rurais, numa 
extensão de 769 quilómetros, nos 
distritos de Lugela, Maganja da Costa, 
Mocubela, Pebane, Morrumbala, 
Luabo e Chinde, para dinamizar a eco-
nomia local. 

TETE

Na Província de Tete está em curso 
a manutenção periódica de 269 
quilómetros da estrada Matema-
Cassacatiza, cujos trabalhos da pri-
meira fase abrangem uma extensão 
de 135 quilómetros, sendo de capital 
importância na ligação com os países 
do interior e a ligação com as cidades 
de Tete, Chimoio e o Porto da Beira, 
através da Estrada N6, facilitando a cir-
culação de pessoas e bens. 

MANICA

Na Província de Manica estão na 
fase conclusiva as obras de manuten-
ção periódica da Estrada N7, troço 
Vandúzi-Rio Púnguè, numa extensão 
de 60 quilómetros, e Guro-Rio Luenha, 
numa extensão de 72 quilómet-
ros, que facilitarão a mobilidade nas 
províncias de Manica, Tete e ligação 
com países como o Zimbabwe, Ma-
lawi e Zâmbia. 

SOFALA

Na Província de Sofala, o Governo 
prosseguiu com as obras de asfaltagem 
de 134 quilómetros da estrada Tica-Búzi-
Nova Sofala, que incluem a construção 
de uma ponte sobre o Rio Búzi, via deter-
minante no escoamento da produção 
agrária e pesqueira para grandes merca-
dos e centros de consumo. 

Em Sofala decorrem as manuten-
ções periódicas no troço entre In-
chope-Gorongosa-Caia, em secções 
críticas da estrada, e está em curso 
a contratação do empreiteiro para 
intervir também no troço Rio Save–
Muxúnguè–Inchope, visando melho-
rar a sua transitabilidade. 

INHAMBANE

Na Província de Inhambane decor-
rem as obras de construção da nova 
ponte sobre o Rio Save e da reabilita-
ção da antiga ponte, intervenções que 
promovem a integração territorial, ao 
permitir a ligação entre o Sul e o Centro 
de Moçambique, através da Estrada 
Número 1. 

Tendo em conta a importância in-
questionável da Estrada Nacional N1, o 
Governo encontra-se a finalizar a mo-
bilização de 600 milhões de dólares 
americanos para a reabilitação pro-
funda de cerca de 1.200 quilómetros 
nas províncias de Inhambane, Sofala, 
Zambézia, Nampula e Cabo Delgado. 
A primeira fase deste financiamento 
deverá iniciar este ano (2022), no troço 
Inchope-Gorongosa-Caia. 

MAPUTO

Na Província de Maputo foram ter-
minadas as obras de construção do 
“nó de Tchumene”, ligando a Estrada 
Circular de Maputo e a Estrada N4, 
melhorando a ligação entre as cidades 
da Matola e Maputo, a mobilidade ur-
bana no Grande Maputo e o tráfego 
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RECURSOS HÍDRICOS

Nos recursos hídricos, foram con-
cluídas as obras de construção da Bar-
ragem de Gorongosa, na Província de 
Sofala, assegurando o acesso à água a 
cerca de 40.000 pessoas. 

Esta barragem incrementa o vol-
ume de água disponível, potenciando 
o desenvolvimento de actividades 
económicas ao longo da albufeira. 

O país está a registar avanços nos 
acordos de partilha das bacias hi-
drográficas internacionais com as 
Repúblicas da África do Sul, do Bo-
tswana, Reino de Eswatini e com a 
República do Zimbabwe, com vista a 
assegurar a disponibilidade de água 
no território nacional para a satisfação 
das necessidades sociais, económicas 
e ambientais.

Estas acções irão contribuir para a 
gestão dos impactos das alterações 
climáticas, melhorando a gestão de 
cheias e das secas em território nacional. 

HABITAÇÃO

Na habitação, não obstante a maior 
procura, houve muito progresso nos 
últimos anos, graças ao esforço do 
Governo que não se cansa de pro-
mover a habitação condigna a nível 
nacional, no quadro do programa 
“Habita Moçambique” e projectos de 
operacionalização “Renascer, Melho-
ria, Conjuntos Habitacionais e Talhão 
Infra-estruturado”, sendo que dis-
ponibilizou-se 482 casas, estando em 
curso obras de 612 e em licitação de 
empreitada cerca de 232 casas. 

No entanto, o Governo reconhece 
que ainda se está aquém das necessi-
dades, mas a locomotiva já arrancou e 
acredita-se que irá ganhar a devida ve-
locidade nos períodos que se seguem. 

EMPREGO, LEGALIDADE 
LABORAL E SEGURANÇA 

SOCIAL

No domínio do emprego, aprovou-
se em Fevereiro de 2021 o Plano de 
Acção da Política de Emprego (2021-
2024), cujo objectivo é promover a 
criação de emprego, empregabilidade 
e sustentabilidade do emprego, con-
tribuindo para o desenvolvimento 

Adquiriu-se e distribuiu-se gratu-
itamente 19.384.980 livros para as 
escolas primárias, e alocamos 17.434 
carteiras escolares, o correspondente 
a uma realização de 91% e 56,7% da 
meta anual, respectivamente, assegu-
rando as condições básicas de ensino 
e aprendizagem. 

Continuou-se a estimular a oferta de 
programas na área de Alfabetização e 
Educação Não Formal, sendo que 
contratámos e alocámos 8.668 alfa-
betizadores, o correspondente a 82% 
do plano anual, beneficiando mais de 
216.000 alfabetizados a nível nacional. 

A taxa de analfabetismo reduziu de 
44.90% em 2015 para 39.90% em 2021. 

ENSINO E FORMAÇÃO 
TÉCNICO-PROFISSIONAL

No domínio do Ensino Técnico e 
Profissional, priorizou-se o saber-fazer, 
o emprego, o auto-emprego e a inves-
tigação científica, visando criar focos 
de desenvolvimento.

Nesta senda, através da Iniciativa 

100% da meta planificada, e matricu-
lámos, nas 56 Instituições de Ensino 
Técnico- Profissional Públicas, 91.248 
formandos e recrutámos 177 forma-
dores, alcançando 92% e 88,5% da 
meta planificada, respectivamente.

ENSINO SUPERIOR

O Governo privilegiou e expandiu 
o Ensino Superior, tendo sido criadas 
oito (8) novas instituições com capa-
cidade conjunta para 960 estudantes, 
numa primeira fase. 

Foram acreditados 52 cursos minis-
trados nas Instituições do Ensino Supe-
rior e 10 Programas de Pós-Graduação, 
entre os quais dois doutoramentos 
e oito mestrados, conferindo a quali-
dade e qualificação dos docentes do 
Ensino Superior e o acesso a educação 
superior de qualidade. 

Concedeu-se um total de 1.424 bol-
sas de estudo, das quais 1.214 bolsas 
para o nível de Licenciatura, 119 bolsas 
para o nível de Mestrado e noventa 
e uma (91) bolsas para o nível de 

económico e social do país e bem-
estar dos moçambicanos.

À luz deste plano foram registados 
230.981 novos postos de trabalho, dos 
quais 92.193 são permanentes, isto é, 
resultantes de contratos de trabalho 
por tempo indeterminado e 138.788 
temporários. 

Dos postos de trabalho temporári-
os, 79.978 são sazonais, decorrentes de 
serviços não permanentes, realizados 
nas açucareiras e unidades de plantio, 
e 58.810 são ocasionais. 

Foi lançado o Programa EMPREGA, 
uma iniciativa que conta com um in-
vestimento de 27,5 milhões de dólares 
americanos, visando financiar jovens 
empreendedores e gerar mais de 50.000 
postos de trabalho em cinco anos. 

Cento e Vinte Mil (120.000) jovens 
beneficiarão de bolsas de Formação 
Profissional de curta duração, para 
além da atribuição de subvenção para 
formalização de negócios e aquisição 
de insumos iniciais para os 4.000 mel-
hores bolseiros. 

Quanto à Legalidade Laboral, o 
Governo continua a privilegiar a con-
solidação e a resolução extra-judicial 
de conflitos laborais, alcançando 
5.028 casos mediados com sucesso, o 
equivalente a cerca de 85,5% dos ca-
sos totais submetidos, e pagamento 
de indemnizações e salários no valor 
de cerca de 65,4 milhões de meticais, 
para 4.048 trabalhadores. 

No que tange à Segurança Social, o 

Governo continua a expandir os ser-
viços, tendo inaugurado as instalações 
das delegações distritais do Instituto 
Nacional de Segurança Social de Ma-
tutuíne e de Angónia, nas províncias 
de Maputo e Tete, respectivamente. 

Registou-se 11.853 contribuintes, 
possibilitando que 65.803 trabalha-
dores por conta de outrem se ben-
eficiem das prestações da Segurança 
Social Obrigatória. 

Inscreveram-se 6.479 novos trab-
alhadores por conta própria à Segu-
rança Social Obrigatória, assegurando 
a sua subsistência em caso de perda 
ou diminuição de capacidade para o 
trabalho e velhice. 

Na Previdência Social, em resultado 
da articulação com as autoridades sul-
africanas, conseguiu-se localizar 1.593 
beneficiários de compensações por 
doenças ocupacionais e espólios, ten-
do sido pagos cerca de 160,2 milhões 
de randes, o equivalente a cerca de 
800,9 milhões de meticais, valor que 
está a dinamizar as economias locais.

Assegurou-se o perdão das multas 
e redução dos juros de mora ao sector 
privado em dificuldades financeiras 
devido à COVID-19, tendo sido remeti-
dos um total de 5.407 requerimentos, 
no valor global de cerca de 757,8 mil-
hões de meticais. 

CAPITAL HUMANO E JUSTIÇA 
SOCIAL

 
No domínio da Educação Geral, O 

Governo continuou empenhado na 
expansão da rede escolar e criação de 
condições para a melhoria do proces-
so de ensino e aprendizagem. 

Na expansão da rede escolar reg-
istou-se um crescimento em 0,6% 
da rede escolar do ensino primário 
público do primeiro grau, que atingiu 
13.006 escolas em 2021, o equiva-
lente a 77 novas escolas. Registou-se 
também um crescimento em 10,9% 
da rede escolar privada do ensino 
primário do primeiro grau, que evoluiu 
para 295 escolas em 2021, o que re-
flecte 29 novas escolas. 

Incrementou-se em 1,6% a rede 
escolar do ensino secundário público 
do primeiro grau, que passou de 612 
escolas, em 2020, para 622 escolas, em 
2021, o equivalente a 10 novas escolas. 

Entretanto, a rede escolar do ensino 
secundário privado do primeiro grau 
atingiu 150 escolas em 2021, adiciona-
ndo 21 novas escolas, representando 
uma evolução em 16,3%. 

Registou-se um incremento de 15% 
de salas de aulas, tendo sido concluí-
das 504 novas salas de aulas e reabil-
itadas 784 para o ensino primário, ben-
eficiando cerca de 19.000 alunos deste 
nível de ensino. 

O número de alunos matriculados 
evoluiu de 8.590.999 alunos em 2020, 
para 8.611.958 alunos, em 2021, o 
equivalente a um aumento de 0,2%.

Inscreveram-se nos Programas de 
Ensino Secundário à Distância (PESD 1 
e PESD 2) 47.656 alunos, contra 46.851 
alunos planificados, uma realização de 
102% e acima da meta planificada, e 
um crescimento de 9,2% em relação 
ao ano de 2020. 

Contratou-se 8.220 professores dos 
8.840 previstos, sendo 7.730 do Ensino 
Primário e 490 do Ensino Secundário, o 
equivalente a 92,9% e 100% da meta 
anual, respectivamente, e um incre-
mento de 2,3% quando comparado 
com o ano de 2020, beneficiando um 
universo de 566 mil alunos.

Centros de Referência do Ensino Técni-
co- Profissional (PROCREF), iniciou-se a 
transformação de 6 (seis) institutos de 
nível médio em Centros de Referência, 
que tornarão a educação técnica pro-
fissional um percurso formativo cada 
vez mais atractivo para os jovens. 

Foram relançados os Institutos de 
Formação em Administração Pública 
para a graduação de nível Técnico-
Médio Profissional, em conformidade 
com o novo modelo formativo, base-
ado em padrões de competências 
e Quadro Nacional de Qualificações 
Profissionais. 

À luz deste novo figurino, matricu-
lámos no ano lectivo de 2021 cerca de 
450 educandos nos Institutos de For-
mação em Administração Pública de 
Lichinga, da Beira e da Matola. 

Aprovou-se o Regulamento de Re-
conhecimento de Competências Ad-
quiridas, como forma de validar e re-
conhecer a experiência e habilidades 
profissionais adquiridas na vida prática, 
criando condições para a certificação 
de profissionais e inserção no mercado 
de trabalho. 

Foram recrutados 200 formadores, 
correspondentes a uma realização de 
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Doutoramento, contribuindo para 

a formação de mais moçambicanos 
em diferentes áreas de conhecimento 
e especialidade. 

SAÚDE

No domínio da Saúde, O Governo 
empenhou-se na expansão da rede 
sanitária, fortalecimento do Serviço Na-
cional de Saúde, melhoria nos serviços 
de saúde sexual e reprodutiva, saúde 
materna e infantil, para além da mini-
mização do impacto das grandes en-
demias e das doenças negligenciadas. 

Na expansão da rede sanitária, 
Moçambique passou de 1.739 uni-
dades, em 2020, para 1.770 unidades, 
em 2021, aumentando a oferta e 
aproximando os serviços e cuidados 
de saúde para a população. 

Entrou em funcionamento o Hos-
pital Distrital de Jangamo, na Provín-
cia de Inhambane, a conclusão das 
obras de construção do Centro de 
Saúde da Matola Santos, no distrito 
da Matola, a inauguração do Cen-
tro de Saúde de Matsequenha, no 
distrito da Moamba, na Província de 
Maputo, e a conclusão da construção 
do Centro de Saúde de Nhabanga-
Limpopo, na Província de Gaza. 

Na Província de Sofala foi concluído 
o processo de requalificação do Centro 
de Saúde Rural de Divinhe, no distrito 
de Machanga. 

Foram também construídos os 
Centros de Saúde de Palame, no dis-
trito de Marínguè; Canda, no distrito 
de Gorongosa; e reabilitámos, após o 
Ciclone IDAI, os Centros de Saúde de 
Cerâmica e Canhandula, no distrito de 
Dondo; Nhangau e Posto de Saúde de 
Chamba, na cidade da Beira. 

De igual forma, reabilitámos e am-
pliámos o Serviço de Neonatologia do 
Hospital Central da Beira e entraram 
em funcionamento os Centros de 
Saúde de Nhampuepua e Mandruze, 
no distrito de Dondo, e Nhamapaza, 
no distrito de Marínguè, que já benefi-
ciam as populações. 

Na Província de Manica foram 
construídos os Centros de Saúde de 
Muchenese e Machir, no distrito de 
Sussundenga, e Nhacatale, no distrito 
de Guro. 

Na Província de Tete entraram em 
funcionamento os Centros de Saúde 

O Governo aprovou igualmente 
o Plano Nacional de Vacinação con-
tra a COVID-19, que prevê vacinar 
até Dezembro de 2022 um total de 
16.825.000 pessoas com idade igual 
ou superior a 18 anos. 

A ocorrência de uma quarta vaga 
da pandemia da COVID-19, desde 
Dezembro de 2021 a esta parte, havia 
sido prevista para a região africana, in-
cluindo o nosso país. 

Esta previsão era mais para Moçam-
bique começar a se preparar para lidar 
com essa vaga, denominada Ómicron. 

O grande desafio dos moçambi-
canos, conforme o Presidente Nyusi, 
é simples: Vacinar sim, mas prevenir 
sempre, contudo é preciso vacinar.

O Governo está a fazer a sua parte, e 
dispõe de vacinas que está a adminis-
trar aos moçambicanos, numa engen-
haria que visa salvar vidas humanas. 
Por isso, o apelo para os moçambi-
canos continuarem a lutar contra a 
doença é endurecido pelo Governo, 
que não quer ver as estatísticas de óbi-
tos a subirem.  

mento Públicos, contribuindo para a 
sua protecção e combate à mendici-
dade. 

Na Assistência e Protecção à Criança 
foram criados 31 e revitalizados 142 
Comités Comunitários de Protecção à 
Criança.

O Governo prestou igualmente 
apoio psicossocial a 379 crianças víti-
mas de violência e 2 crianças vítimas 
de tráfico, providenciámos apoio mul-
tiforme a 52 mil e 11 crianças, e acol-
heu 17 mil e 992 crianças vulneráveis 
e desamparadas em Centros de Acol-
himento. 

O Governo reunificou, em famílias 
próprias e de acolhimento, 1.714 crian-
ças que viviam em Centros de Acolhi-
mento, 206 crianças vítimas de uniões 
prematuras e 150 crianças de rua. 

Quanto à Protecção e Assistência à 
Mulher foi possível prestar assistência a 
4.694 pessoas vítimas de violência, das 
quais 2.448 acederam aos serviços dos 
Centros de Atendimento Integrado, 
permitindo a superação do trauma e 
harmonia familiar e social. 

Promoveu-se o empoderamento 
económico da mulher e o aumento 
do acesso aos recursos produtivos, ca-
pacitando 2.798 mulheres em gestão 
de negócios e empreendedorismo, 
1.573 mulheres em matéria de higiene 
alimentar e nutrição, 2.437 membros 
de associações em matéria de igual-
dade e equidade de género, e 14 as-
sociações de mulheres em matéria 
de uso de técnicas de agro- processa-
mento. 

COMBATENTES

No domínio dos Combatentes, o 
Governo de Filipe Nyusi promoveu 
acções que visam a sua assistência, in-
serção sócio-económica, incluindo os 
seus dependentes, tendo fixado 1.617 
pensões, sendo 86 para Veteranos da 
Luta de Libertação Nacional, 832 da 
Defesa da Soberania e Democracia, e 
689 de pensão de sobrevivência. 

No período em análise foram 
atribuídas 279 bolsas de estudos para 
o Ensino Superior, sendo 147 homens 
e 132 mulheres, e beneficiámos 7.536 
filhos de Combatentes de isenção de 
pagamento de matrículas nas escolas 
secundárias do Ensino Geral, sendo 
4.369 homens e 3.167 mulheres.

Neste momento e de forma cumu-
lativa, dos 97.867 Veteranos da Luta 
de Libertação Nacional, 89.084, corre-
spondentes a 91%, já têm as pensões 
fixadas e 9% ainda não se apresenta-
ram para reclamar as suas pensões. 

Dos 71.784 Combatentes da Defesa 
da Soberania e da Democracia regis-
tados, 39.365 já têm as suas pensões 
fixadas e os restantes estão com os 
processos em tramitação. 

Ainda no âmbito da Inserção So-
cial, o Fundo da Paz e Reconciliação 
Nacional tem estado a financiar pro-
jectos sócio-económicos para elevar 
a renda dos Veteranos da Luta de 
Libertação Nacional e dos Combat-
entes pela Defesa da Soberania e da 
Democracia. 

Neste contexto, foram financiados 
33 projectos de geração de renda aos 
Combatentes, sendo 13 de Veteranos 
da Luta de Libertação Nacional, 12 da 
Defesa da Soberania e da Democracia 
e uma viúva. Destes, resultou a criação 
de 83 novos postos de emprego. 

nº 2, no Bairro Matundo, na cidade de 
Tete, Centros de Saúde de Salima, no 
distrito de Dôa; Canjanda e Canceta, 
na cidade de Tete; e a conclusão da 
construção dos Centros de Saúde de 
Lizulu, no distrito de Angónia; Madzi-
maera, Mboza e Chividzi, no distrito de 
Tsangano. 

Na Província da Zambézia entr-
aram em funcionamento os Centros 
de Saúde de Irregone, no distrito de 
Quelimane, e Uelela, no distrito de Al-
to-Molócuè, sendo que, em Cabo Del-
gado, concluímos o bloco operatório 
do Centro de Saúde de Namuno, no 
distrito do mesmo nome. 

No contexto da emergência, na 
Província de Cabo Delgado, alocou-se 
ainda um barco-ambulância para a 
Ilha do Ibo; quatro clínicas móveis, sen-
do que uma tem capacidade cirúrgica, 
e um bloco operatório. 

Entraram em funcionamento os 
armazéns intermediários de medica-
mentos de Chimoio, em Manica, e de 
Mocuba, na Zambézia, e concluímos 
as obras dos armazéns intermediários 
do Ile e Mopeia, na Zambézia, melho-
rando a logística de medicamentos. 

Foram concluídas as obras dos 
Laboratórios de Biologia Molecular no 
Hospital Provincial da Matola e do Hos-
pital Provincial de Inhambane. 

Inaugurou-se o Laboratório de 
Saúde Pública de Sofala e entrou em 
funcionamento o Laboratório do 
Hospital Geral de Quelimane, incre-
mentando assim a capacidade de te-
stagem laboratorial.

Alocou-se 3.817 novos profissionais 
de saúde, dos quais 205 Médicos de 
Clínica Geral, 130 Técnicos Superiores 
de Saúde, 3.079 Técnicos de Saúde; 
335 Serventes de Unidades Sanitárias, 
68 Motoristas de Ambulância, para 
além de 36 Médicos Especialistas 
moçambicanos, em diferentes áreas. 

Foram ainda alocadas 59 ambulân-
cias, reduzindo gradualmente o défice 
de recursos humanos e meios. 

PANDEMIA DA COVID-19

Nos primeiros dois anos do segun-
do mandato do Presidente Filipe Nyusi 
o país sofreu e continua a sofrer os efei-
tos de diferentes vagas da pandemia 
da COVID-19, que causaram muita dor 

e luto nas famílias moçambicanas. 
No âmbito da resposta à pandemia, 

o Governo de Filipe Nyusi implemen-
tou as acções previstas no Plano de 
Resposta à COVID-19, com destaque 
para as medidas básicas de prevenção, 
diagnóstico e tratamento. 

Adicionalmente, em Março de 
2021, foi iniciado em Moçambique o 
processo de vacinação contra a CO-
VID-19. 

No contexto do reforço da vigilância 
e diagnóstico da COVID-19, o Governo 
introduziu a utilização de testes rápi-
dos e expandiu a sua utilização para 
todos os distritos. 

Esta acção foi baseada em evidên-
cias científicas geradas por estudos 
realizados no país, que demonstraram 
um bom desempenho dos testes rá-
pidos. 

Em paralelo, o Governo do Presiden-
te Nyusi expandiu a capacidade de real-
ização de testes de PCR, criando assim 
condições para que este teste possa ser 
realizado em todas as províncias. 

Pela primeira vez, Moçambique 
adquiriu 11 sistemas de produção de 
oxigénio para os hospitais das capitais 
provinciais. 

PROTECÇÃO SOCIAL
 
Na Acção e Protecção Social foram 

assistidos, nos programas de assistên-
cia social, 917.973 agregados famili-
ares, melhorando as condições sócio-
económicas e a sua inclusão social, e 
prestou-se assistência a 7.407 pessoas 
desamparadas em Centros de Acolhi-
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Melhorar a gestão da coisa pública 
e eliminar a exclusão social

Mais respeito às liberdades fundamentais 
e políticas sociais

cupados e o Presidente Nyusi deve 
ouvir esse clamor.

No domínio da saúde, é certo que a 
Covid-19 é uma coisa nova para todo o 
mundo e apanhou todos de surpresa, 
mas o MDM entende que o Governo 
não pode passar toda a vida a usar a 
pandemia para justificar a insuficiência 

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) diz que se o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, 
quer sair limpo e deixar um legado para o país deve atacar os principais problemas estruturais que sufocam os 
moçambicanos, relacionados com a corrupção, a criminalidade, os raptos, a defesa da soberania e adoptar políti-
cas sociais fortes que melhorem a vida da população e promover o respeito pelos direitos humanos. De acordo 
com o porta-voz do MDM, Augusto Pelembe, nos próximos anos o Chefe de Estado deve reverter o cenário dos 
últimos dois anos, caracterizado por uma acentuada queda da qualidade de vida dos moçambicanos, respeitar e 
melhorar a gestão da coisa pública e eliminar as assimetrias regionais, incluindo a exclusão social.

Depois das incertezas que caracterizaram o país nos dois últimos anos, 
o Movimento Nova Democracia (ND) afirma que neste ano de 2022 os 
moçambicanos nutrem uma grande expectativa, mormente à melhoria 
na gestão da pandemia da Covid-19, da guerra na região Centro e terror-
ismo no Norte, redução do impacto das calamidades naturais. Com efeito, 
Salomão Muchanga apela ao Presidente da República para ao longo de 
2022 corrente dar primazia ao respeito da liberdade de expressão, aos di-
reitos cívicos, actualmente limitados, e adoptar políticas inclusivas, justas, 
guiadas por planos, estratégias e programas sociais e educativos fortes. 

e ineficácia do Sistema Nacional de 
Saúde. 

Digo isto porque não é a Covid-19 
que faz faltar reagentes num hospital 
central, provincial, e por aí fora, pois 
em contrapartida temos exemplos de 
países como Israel, que está em guerra 
há mais de 50 anos, e o Ruanda que 

acaba de sair de um genocídio e sem 
recursos que Moçambique tem mas 
apresentam um sistema de saúde 
robusto e funcional, uma economia 
forte, quer dizer, os problemas que 
enfrentamos hoje e nos escondemos 
na Covid-19 são estruturais. Pelo que 
o MDM defende que a partir deste 
ano até ao fim do mandato o Presi-
dente Nyusi deve focalizar-se na boa 
governação e resolver os problemas 
básicos da população, desde a falta de 
medicamentos nos hospitais, reduzir 
o custo de vida, aprovar uma política 
salarial que acompanha a realidade 
social e económica nacional, eliminar 
a discriminação no acesso a emprego, 
entre outros.

E quais seriam as causas de tais 
problemas estruturais?

-O problema de Moçambique é 
a má gestão da coisa pública, as as-
simetrias regionais, a exclusão social. E 
este é um dos principais desafios que 
o Presidente da República tem pela 
frente: fazer com que os benefícios da 
exploração dos recursos existentes 
melhorem a condição social da popu-
lação. O mesmo deve acontecer no 
sector dos transportes, onde aumen-
tou-se recentemente as tarifas mas 

os problemas mantêm-se, como por 
exemplo os elevados custos opera-
cionais, falta de transporte e o encurta-
mento de rotas. Como saída, o Gover-
no deve em primeiro lugar investir nas 
estradas para permitir uma fluidez do 
tráfego e, em segundo lugar, fiscalizar o 
funcionamento dos transportadores.

É verdade que o Governo investiu 
muito nestes últimos anos na abertura 
e expansão de sistemas de abastec-
imento de água e da rede eléctrica na-
cional, mas o problema principal conti-
nua. Falo da má qualidade dos serviços 
prestados; estas situações devem 
merecer a atenção do Governo nos 
próximos tempos, particularmente 
no sector de água, onde a população 
recebe facturas todos os meses, mas a 
água não jorra na torneira, e se sai está 
turva. 

Na energia, o MDM tem vindo a 
receber queixas de agentes económi-
cos, incluindo da população, relaciona-
das com os prejuízos decorrentes da 
má qualidade da corrente eléctrica.

A corrupção é um cancro que o 
Presidente da República deve atacar. 
Vejam que nos últimos tempos o 
fenómeno já envolve procuradores, 
juízes e agentes do SERNIC, que os-
tentam uma riqueza cujo salário não 
justifica. Assim, o MDM entende que 
se o Presidente da República quer sair 
limpo e deixar um legado para o país 
deve atacar estes problemas estrutur-
ais, combatendo a corrupção, a partir 
do topo até à base, e investigar a pro-
veniência dos recursos ostentados pe-
los dirigentes e outros funcionários pú-
blicos, porque não faz sentido que um 
indivíduo que recebe 10 mil meticais 
construa ou compre uma casa de seis 
milhões de meticais e um carro de um 
milhão de meticais. “Deve igualmente 
repensar seriamente na dignidade dos 
moçambicanos, entretanto, sublinho 
que só se resolve estes problemas to-
dos com políticas concretas”, afirma.

- Considera o porta-voz do MDM, Augusto Pelembe

- Defende Salomão Muchanga, líder do Nova Democracia

Qual é a apreciação que o MDM 
faz dos primeiros dois anos do Pres-
idente Filipe Nyusi neste segundo 
ciclo de governação?

-De forma honesta, o MDM faz um 
balanço negativo porque nestes últi-
mos dois anos, como também de todo 
este ciclo de governação, a vida social 
e económica dos moçambicanos caiu 
de forma drástica. Ou seja, o custo e a 
qualidade de vida dos moçambicanos 
pioraram. Mas o que preocupa muito 
mais o MDM, e principalmente a pop-
ulação de Cabo Delgado, foi a demora 
do Presidente da República em decidir 
sobre a vinda de tropas estrangeiras 
para apoiar no combate ao terrorismo 
em Cabo Delgado. 

Estamos tristes ainda porque o 
Chefe de Estado foi ministro da Defesa 
Nacional e conhecia a capacidade e 
as condições operativas e logísticas 
das nossas Forças de Defesa e Segu-
rança. Então, a demora na tomada 
de decisão trouxe graves consequên-
cias, caracterizadas por destruição de 
infra-estruturas públicas e privadas, de 
casas, mortes e deslocação da popu-
lação. O país vai precisar de tempo e 
recursos para se recuperar.

Portanto, se o Chefe de Estado 
tivesse decidido na hora os terroristas 
não teriam expandido o seu raio de 
acção e as destruições, incluindo o 
sofrimento da população, seriam de 
menor gravidade. E agora que estas 
tropas estrangeiras da SADC e do 
Ruanda chegaram ficou claro que a 
situação está controlada e a popula-
ção tende a regressar gradualmente às 
suas zonas de origem.

Além do terrorismo o que mais 
marcou estes dois anos?

-É a partidarização do Estado, e isso 
tem as suas consequências, cujo ex-
emplo chega-nos da BO, onde estão a 
ser julgadas pessoas ligadas ao partido 
Frelimo que controlavam o Estado 
sem ser funcionários. Daí que o Chefe 
de Estado deveria daqui para frente 
concentrar esforços na separação 
efectiva e funcional dos órgãos de so-
berania, e também eliminar a partidar-
ização do Estado. Só assim estaremos 
a construir o verdadeiro Estado de Di-
reito Democrático. 

A nível social e económico estamos 
a assistir, nestes últimos meses, um 
problema grave. Falo das portagens 
que são construídas dentro da cidade 
mas sem estradas ou são reabilitadas à 
posterior. Não sabemos se o Ministério 
das Obras Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos está a sabotar o Presidente 
Nyusi, porque Moçambique está a ser 
um caso único. Daí que apelamos ao 
Chefe de Estado para rever a situação 
das portagens, principalmente a con-
stituição da empresa REVIMO, que é 
uma sociedade anónima criada no 
Ministério da Economia e Finanças, 
igualzinho como foram criadas as em-
presas EMATUM, MAM e ProÍndicus, 
cujo objectivo era exclusivamente 
para roubar o dinheiro do Estado. Por-
tanto, os moçambicanos estão preo-

Para o efeito, o líder do ND defende 
que o Chefe de Estado deve promover 
um Estado que incentive e respeita 
a liberdade de expressão e dos di-
reitos cívicos, tendo como pilar a livre 
participação dos moçambicanos em 
assuntos da Nação, e na adopção de 
políticas de defesa assertivas e nunca 

alienadas, vertidas na defesa do povo, 
da soberania e do território nacional. 

Na componente de gestão das 
finanças, diz ser urgente o Governo 
tomar medidas que devolvam a 
credibilidade do país nos mercados 
internacionais e reforcem a soberania 
a nível interno e externo.
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Outra prioridade que o Presidente 
Nyusi deve tomar, segundo Salomão 
Muchanga, é a mudança do paradigma 
no sector da educação, alegadamente 
porque continua a mostrar resultados 
baixos e ser uma educação antiped-
agógica, dogmática e submissiva, e bar-
reira para o presente e futuro da Nação. 

Para o ND, a igualdade entre mul-
heres e homens, apesar de ser uma 

cidadãos usufruirem na plenitude dos 
seus direitos, garantias e liberdades 
fundamentais.

Não menos importante, Salomão 
Muchanga aponta para a necessidade 
dos recursos nacionais, como por ex-
emplo a madeira, os minerais, os produ-
tos do mar, entre outros, deixarem de 
sair, como acontece até aos dias de hoje, 
das fronteiras nacionais sem nenhum 

das apostas do Governo, ela precisa de 
acções incisivas e de impacto, para co-
locar a mulher no pedestal igualitário 
de oportunidades e de decisão. 

No quadro da construção do Es-
tado de Direito Democrático, o nosso 
entrevistado apela ao Presidente da 
República para respeitar e efectivar 
a separação dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judicial, como forma dos 

benefício para o cidadão.
Porém, observa que os últimos me-

ses foram também de grandes vitórias, 
avanços e razões para acreditar.

"Acreditar que um país pode se 
reerguer com firmeza, força e suplan-
tar toda a maledicência e transformar 
os desafios em oportunidades", frisou, 
acrescentando que o Governo deve 
ouvir o grito levantado pela Sociedade 

Civil e eliminar a violência e a intolerân-
cia das Forças de Defesa e Segurança.

Mas não só. Muchanga diz ser ur-
gente Moçambique ser um Estado 
social, devendo para o efeito aprovar 
salários mínimos justos, dignos e re-
alistas, assim como colocar a despesa 
pública em níveis inferiores e distribuir 
através das províncias e distritos, onde 
reside a base da governação. 

Segundo Fernando Mazanga, Vice-Presidente da CNE

Rever o funcionamento dos Órgãos de 
Governação Descentralizada

do Ruanda, que apoiam o combate ao 
terrorismo nas províncias de Cabo Del-
gado e Niassa. 

Na última comunicação sobre o 
Estado Geral da Nação feita na Assem-
bleia da República, o Presidente da 

Como observador atento, Fer-
nando Mazanga, Vice-Presidente 
da Comissão Nacional de Eleições 
(CNE), considera que os moçam-
bicanos devem deixar de viver de 
faz de contas e aconselhar, embo-
ra seja difícil, o pai da Nação, Filipe 
Jacinto Nyusi, em matérias que 
podem mudar as suas vidas e o 
rumo do país. Assim, aconselha o 
Chefe de Estado para em primeiro 
lugar rever o funcionamento dos 
Órgãos de Governação Descen-
tralizada Provincial instituídos no 
início deste segundo ciclo, alega-
damente porque, conforme diz o 
termo, isso implica a entrega do 
poder ao povo.

República explicou que esta presença 
era guiada ao abrigo do acordo de 
cooperação que existe com o Ruanda, 
desde a década de 1990, e pelo Mem-
orando de Entendimento assinado 
pelo Governo com a República do 
Ruanda sobre a Cooperação no sector 
da Defesa e Segurança e o Acordo rela-
tivo ao Estatuto da Força de Apoio no 
Combate ao Terrorismo em Moçam-
bique. 

Quanto à presença do contingente 
da SADC, Filipe Nyusi esclareceu que 
a mesma encontrava o seu enquadra-
mento jurídico no Tratado, Pacto de 
Defesa Mútua da SADC e no Protocolo 
de Cooperação nas Áreas de Política, 
Defesa e Segurança, todos ratificados 
pelo nosso país, e ainda no Acordo Op-
eracional Básico – Acordo de Estatuto de 
Forças (SOFA) para a Missão da SADC em 
Moçambique (SAMIM). 

Mas para Fernando Mazanga, esta 
explicação só não basta, e explica 
porquê: “O terrorismo é um fenómeno 
global e exige esforços de todos, e o 
Presidente da Renamo, Ossufo Mo-
made, defendeu desde a primeira 
hora a necessidade do Governo pe-

dir auxílio militar internacional, e tal 
deveria passar pela Assembleia da 
República para sua ratificação. Por isso, 
recomendo ao Presidente Nyusi para 
neste ano legalizar, através de ratifica-
ção dos acordos pelo Parlamento, a 
presença das tropas estrangeiras em 
território nacional”. 

O quarto desafio que gostaria que 
o Chefe de Estado resolvesse este ano 

está relacionado com o combate à 
Covid-19, que no ano passado causou 
muita dor e luto nas famílias moçam-
bicanas, afirmando que apesar de 
concordar e apoiar a generalidade 
das medidas decretadas para preve-
nir, conter e mitigar os seus efeitos, 
considera haver algumas que exigem 
muito aprumo e sabedoria.

Ou seja, “deve haver transparência 

“E o povo elegeu os governadores 
provinciais e não os Secretários de 
Estado na província. Portanto, há aqui 
uma incongruência e urge rever isso, 
sob risco de ser uma fonte de conflitos”, 
apela Mazanga.

Em segundo lugar, o Vice-Presiden-
te da CNE afirma que o processo de 
Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR), em curso, deve 
ser cumprido integralmente, à luz dos 
entendimentos alcançados em sede 
do diálogo, primeiro com o falecido 
líder da Renamo, Afonso Dhlakama, 
na sombra da mangueira da Serra de 
Gorongosa, e depois com Ossufo Mo-
made, actual presidente da Renamo, 
transformados em acordo de Paz 
duradoura, definitiva e efectiva e de 
Reconciliação Nacional, assinado em 
Maputo, a 06 de Agosto de 2018. 

“Deve haver objectividade e serie-
dade no processo e não um jogo de 
quebra cega”, apela Fernando Ma-
zanga, para de seguida desenvolver 
sobre a presença de tropas estrangei-
ras em Moçambique, nomeadamente 
da Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) e da República 

Há que melhorar orçamento da Cultura
O sector da Cultura é dos que me-
nos recebe do Orçamento do Esta-
do, para garantir a sobrevivência 
das indústrias culturais e criativas, 
o que para o músico e compositor 
Roberto Isaías é injusto, apelando 
ao Executivo de Filipe Nyusi para 
rever a situação.

Dirigente da Federação Moçambi-
cana das Indústrias Culturais e Criati-
vas (FEMICC), onde assume o cargo 
de vice-presidente, Roberto Isaías faz 
saber que o problema, que não é de 
hoje, interfere na produção de obras 
dos artistas e contribui para a degrada-
ção das suas condições de vida. 

Refere ainda que o problema de 
fundos agravou-se mais com a Co-
vid-19, onde o artista, por causa das 
restrições impostas pela Covi-19, mal 
consegue realizar as suas actividades. 

Quando a Covid-19 eclodiu em 
Moçambique e as restrições foram im-
postas, faz lembrar Isaías, houve uma 
corrente de artistas que promoveu 
campanhas para que houvesse uma 
assistência financeira aos artistas. Mas a 
justificação do Ministério da Economia 
e Finanças dizia que não encontrava 
instrumentos legais para fundamentar 
o pedido de assistência financeira por 
parte dos artistas.  

Isaías avança ainda como funda-
mento dado pelo Governo para se dar 
pouco orçamento ao sector da Cultura 
o facto de as indústrias culturais e cria-
tivas não estarem a contribuir para o 
Orçamento do Estado. “Mas a cultura 
não pode ser vista do ponto de vista 

económico. Ela contribui para o bem-
estar social e desempenha um papel 
primordial para a nossa afirmação em 
termos identitários e é uma das mani-
festações da nossa liberdade”, afirmou 
Isaías, apelando para a sua valorização, 
através de consignação de fundos 
para o desenvolvimento das activi-
dades dos artistas.

Ao PÚBLICO, o entrevistado refere 
ainda que a cultura, embora não con-
tribua directamente para o Produto 
Interno Bruto (PIB), ajuda todos os sec-
tores do Estado no exercício das suas 
tarefas.

Refira-se que no Orçamento do Es-
tado para o ano de 2021 apenas 0,16% 
foi destinado ao sector da Cultura e 
Turismo, do qual apenas 0,03% é alo-

cado às indústrias culturais e criativas e 
0,04% às províncias.

Já em 2020, ao sector da Cultura e 
Turismo coube apenas 0,15% do Orça-
mento do Estado, sendo 0,03% para as 
indústrias culturais e criativas e 0,02 às 
províncias.

Em Fevereiro do ano passado, re-
corde-se, a União Africana exortou os 
Estados membros a alocar, pelo me-
nos, 1% do valor do Orçamento do Es-
tado, até 2030, para o sector da Cultura.

A efectivação desta iniciativa, aliada 
à necessidade de operacionalização 
do Fundo Africano para o Património 
Cultural, irá acima de tudo valorizar e 
preservar as múltiplas conquistas que 
tornam África um continente único e 
com identidade própria.

na aplicação das medidas de combate 
à Covid-19 e nunca ser usada como 
um arremesso político para obter 
objectivos políticos. Igualmente, não 
deve existir discriminação na base da 
cor política no acesso às vacinas”, de-
plora o Vice-Presidente da CNE. 

Em quinto e último ponto, Fernan-
do Mazanga aconselha o Presidente 
da República para não imiscuir-se no 
funcionamento dos órgãos eleitorais 
e deixar que cada partido e candidato 
concorrente seja um vencedor justo.

“Só assim iremos fortalecer o nosso 
Estado de Direito Democrático, acabar 
com o fenómeno dos processos 
eleitorais serem focos de conflitos e 
o vencedor ser um justo vencedor”, 
apelou Mazanga.
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Defende Agostinho Vuma

Pagamento de dívidas pelo Estado 
e recuperação económica

Cabo Delgado ainda merece atenção do Presidente

Agostinho Vuma, Presidente da 
Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), defende a adopção pelo 
Governo do Presidente Filipe 
Nyusi de medidas mais arrojadas, 
como forma de assegurar a re-
cuperação integral da economia 
em 2022 e mitigação de impactos 
negativos da Covid-19. Paralela-
mente, o Presidente da CTA apela 
ao Chefe de Estado para tomar as 
medidas necessárias e de carácter 
urgente, para acelerar o processo 
de pagamento de créditos con-
sideráveis que o sector privado 
tem junto do Governo, nomeada-
mente relativos ao fornecimento 
de bens e serviços e ao reembolso 
do IVA. É que, de acordo com 
Vuma, estes créditos, ao serem 
pagos, iriam ajudar as empresas 
a se capitalizar, criando alguma 
musculatura que iria permitir a 
sua resiliência aos impactos nega-
tivos desta pandemia.

Apesar do povo estar bastante eufórico pela conquista da quase totalidade das zonas anteriormente ocupa-
das pelos terroristas, o analista político Alberto Manhique entende que Cabo Delgado, no Norte do país, deve 
continuar a merecer toda a atenção do Presidente da República, incluindo as províncias circunvizinhas de Nam-
pula e Niassa, que ultimamente têm sido alvo de atentados dos terroristas. Manhique, que falava ao PÚBLICO 
no quadro dos primeiros dois anos do segundo mandato do Chefe de Estado, cuja efeméride assinalou-se no 
último sábado, disse ainda que o Presidente deve instar as Forças de Defesa e Segurança (FDS) a aperfeiçoarem 
os mecanismos de combate ao terrorismo e de outros fenómenos que duma ou de outra forma interferem no 
processo de desenvolvimento do país. Mais pormenores sobre o assunto no extracto da entrevista a seguir:

para o alcance dos objectivos precon-
izados na Política e Estratégia Industrial 
e no PQG 2020-2024.

Será que estas medidas tiveram 
algum impacto na actividade em-
presarial. Qual?

AV- Sim, e de grande impacto. Ve-
jam que a prorrogação do prazo de 
aplicação das taxas do Imposto sobre 
Consumos Específicos até 2022 con-
correu em grande medida para o não 
agravamento dos impactos adversos 
da Covid-19 sobre o sector industrial e 
manutenção dos postos de trabalho. 
Falo também da eliminação do Pro-
cedimento de Aquisição e Instalação 
de Postos de Transformação para as 
Pequenas e Médias Empresas. 

Com esta reforma, as Pequenas e 
Médias Empresas ficam isentas dos en-
cargos inerentes à compra e instalação 
dos postos de transformação no pro-
cesso de obtenção de electricidade. 

Como é que a Confederação 
das Associações Económicas de 
Moçambique (CTA) avalia os pri-
meiros dois anos de governação 
do Presidente Filipe Nyusi, neste 
segundo ciclo?

Agostinho Vuma (AV)- Os dois 
anos de governação do Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi foram bastante 
desafiantes, tendo sido marcados pelo 
choque pandémico provocado pelo 
novo coronavírus que, em 2020, levou 
a economia moçambicana a experi-
mentar a maior recessão económica 
dos últimos 30 anos, com uma taxa de 
crescimento de -1.28%. 

Devido a esta crise, o sector empre-
sarial registou, só em 2020, perdas de fac-
turação estimadas em 1.1 mil milhões de 
USD e cerca de 90 mil postos de trabalho 
afectados. As medidas de combate à Co-
vid-19 figuraram como o principal factor 
por detrás desta realidade.

Contudo, mesmo diante deste 
quadro altamente adverso, o sector 
privado nacional testemunhou várias 
realizações sob forma de reformas 
e outras acções empreendidas pelo 
Governo, com vista a melhoria do 
ambiente de negócios e o reforço da 
competitividade do sector empresarial 
moçambicano.

Neste período, quais foram as 
grandes realizações que merecem 
destaque para a CTA?

AV- O destaque vai para o esforço 
do Governo na minimização da prob-
lemática de insegurança na zona Norte 
do país, através da retoma do controlo 
das vilas afectadas. Esta realização con-
tribui para a melhoria do ambiente de 
negócios, a restauração da confiança 
empresarial e atracção de investimen-
tos, sobretudo em Cabo Delgado, onde 
estão localizados os grandes projectos 
de exploração de gás natural.

Testemunhamos, igualmente, a pror-
rogação da isenção do IVA no açúcar, 
óleos e sabões até 2023, o que contri-
bui para a produção e disponibilização 
massiva e acessível destes produtos es-
senciais para a população, concorrendo 

Jornal PÚBLICO (JP): Iniciou o 
novo ano e com ele os novos desa-
fios, muitos dos quais já conhecidos. 
Na sua óptica, donde o Presidente 
da República começaria para alavan-
car o desenvolvimento, este ano?

Alberto Manhique (AM): O Presi-
dente da República deve continuar a 
dar toda a atenção à situação de Cabo 
Delgado. Que não desanime, que 
inste as FDS a aperfeiçoarem os me-
canismos de combate ao terrorismo.

Quando a gente fala de terrorismo 
pode parecer até que o seu combate 
é uma acção fácil, mas não é. Os ter-
roristas integram redes internacionais 
com recursos financeiros e material 
bélico. Nós estamos habituados a ouvir 

o terrorismo bombista que até é fácil 
combatê-lo. Mas quando nós falamos 
de terrorismo de guerrilha, como o que 
está a acontecer em Moçambique, é 
difícil combater. Não há país que tenha 
vencido o terrorismo de guerrilha, mas 
nós esperamos que o Presidente con-
tinue a fazer de tudo para a muscula-
tura militar em defesa de Cabo Delgado 
e, quiçá, de toda a região Norte, onde 
os terroristas hoje estão a buscar refú-
gio noutras províncias, como Niassa e 
Cabo Delgado, o que significa que o 
terrorismo está a expandir-se, estabel-

Ainda ao longo de 2021 assistimos 
ao lançamento do portal de comércio, 
que é para o sector privado uma ferra-
menta de capital importância, uma vez 
que este irá permitir que os operadores 
do comércio externo facilmente obten-
ham, em um ponto único e em tempo 
útil, informação essencial para a real-
ização das operações de importação, 
exportação e trânsito de mercadorias, 
o que irá contribuir para a facilitação do 
comércio e por conseguinte para a mel-
horia do ambiente de negócios. 

Através da Circular N°  01/AT/DGA/
GDG/2020 tivemos igualmente a elim-
inação da inspecção pré-embarque, 
que no quadro da implementação do 
Acordo de Facilitação do Comércio irá 
flexibilizar as operações de comércio 
internacional, melhorando assim o 
ambiente de negócios, na medida em 
que reduz o número de procedimen-
tos e custos associados à importação 
de alguns produtos.

O sector privado destaca o lança-

mento da iniciativa presidencial Pro-
grama Nacional Industrializar Moçam-
bique – PRONAI, que se encontra 
alinhado com as linhas-mestra que o 
sector privado tem vindo a defender 
no que tange à necessidade de maxi-
mizar a transformação dos recursos de 
que o país dispõe, assegurando deste 
modo a promoção de exportações 
com maior valor adicional, com bene-
fícios no aumento das receitas para 
o país e na melhoria da balança de 
pagamentos.

Outrossim, o PRONAI procura 
responder uma das grandes preo-
cupações que o sector privado tem 
levantado ao longo do tempo, que é 
a existência no país de programas e 
políticas em avulso, cuja coordenação 
é difícil, minando deste modo os resul-
tados esperados.

Notamos igualmente com satis-
fação a tónica da promoção do con-
teúdo local, quer seja na forma de 
fomentar o consumo dos produtos 
nacionais no mercado doméstico, 
quer seja a promoção da interligação 
dos grandes projectos com o resto do 
tecido empresarial.

Portanto, para a CTA os primeiros 
dois anos do novo ciclo de gover-
nação do Presidente Filipe Nyusi 
foram positivos?

AV- Sim, todavia afiguram-se alguns 
desafios e constrangimentos que af-
ectaram o desempenho empresarial 
durante este período atípico.

 
Gostaríamos que o ilustre Presi-

dente da CTA apontasse alguns 
destes constrangimentos.

AV- Os raptos figuraram, a título de 
exemplo, como a principal preocupa-
ção do sector empresarial, tendo se 
traduzindo na insegurança global da 
actividade empresarial privada, com 

resultados irrefutáveis na repulsa do 
investimento e desenvolvimento de 
negócios. 

Esta situação já vem sendo arrastada 
há algum tempo, contudo, ao longo 
dos últimos meses veio ao de cima, 
com maior intensidade, criando de-
sestabilização no seio dos empresários, 
pelo que exortamos ao Presidente da 
República para tomar medidas drásti-
cas necessárias para colmatar este prob-
lema de forma definitiva. 

Para este ano de 2022, que me-
didas a CTA gostaria que fossem 
adoptadas pelo Governo para as-
segurar a recuperação integral da 
economia e mitigação de impactos 
negativos da Covid-19?

AV- Não há dúvidas que a pan-
demia da Covid-19 dominou os dois 
anos de governação do Presidente 
Nyusi neste novo ciclo, com impac-
tos significativos sobre a actividade 
empresarial e na economia em geral. 
Paralelamente, a instabilidade macro-
económica nacional e internacional, 
associada à disrupção das ligações 
comerciais, causaram impactos signifi-
cativos ao sector empresarial. 

Portanto, para este ano a CTA de-
fende a necessidade de adopção pelo 
Governo de medidas mais arrojadas, 
como forma de assegurar a recupe-
ração integral da economia em 2022 
e mitigação de impactos negativos da 
Covid-19.

Paralelamente, as empresas 
moçambicanas continuam com 
créditos consideráveis junto do Gov-
erno, nomeadamente relativos ao 
fornecimento de bens e serviços e ao 
reembolso do IVA. E porque vivemos 
um contexto altamente conturbado 
devido aos impactos da Covid-19, a 
CTA acredita que estes créditos, ao 
serem pagos, iriam ajudar as empre-
sas a se capitalizar, criando alguma 
musculatura que iria permitir a sua re-
siliência aos impactos negativos desta 
pandemia. Contudo, ao longo destes 
primeiros dois anos em análise não se 
vislumbraram avanços significativos 
em relação ao processo de pagamen-
to destas dívidas. Por isso, exortamos 
ao Presidente Filipe Nyusi a tomar as 
medidas necessárias e de carácter ur-
gente para acelerar este processo.
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Segundo o Apóstolo da Igreja Velha Apostólica em Moçambique 

Presidente deve fazer mais, 
mas com nosso apoio!

Apesar de os primeiros dois anos 
do segundo e último mandato do 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, terem sido marcados pelas 
diversas realizações que catapul-
taram o desenvolvimento do país, 
a alta autoridade da Igreja Velha 
Apostólica em Moçambique, Jai-
me César Matlombe, entende que 
o Presidente deve fazer mais nos 
três anos que faltam para o térmi-
no do seu mandato, mas para isso 
adverte que tem que ter o apoio 
de todos os moçambicanos, inclu-
indo os religiosos.

rorismo também têm direito a vida. 
Para o Apóstolo, a Covid-19 foi igual-

mente, para Filipe Nyusi, um outro en-
trave nos primeiros dois anos do seu 

que faz, porque, segundo ele, o Chefe 
de Estado já mostrou vontade enorme 
de resolver os problemas do país. 

Ao Jornal, o Apóstolo destaca, por 
exemplo, a área das infra-estruturas, 
onde, para além de edifícios públicos, 
foram construídas e reabilitadas mui-
tas estradas, o que veio facilitar a mo-
bilidade de pessoas e bens, incluindo 
a realização do comércio.

Na sua abordagem, a fonte fala da 
estrada Caniçado–Combumune/
Mapai–Chicualacuala, no distrito de 
Mabalane, província de Gaza, que foi 
inaugurada em Dezembro passado 
pelo Chefe de Estado, referindo que é 
uma via importante que há de alavan-
car o desenvolvimento da zona por 
onde a passa, num troço estimado em 
mais de 300 quilómetros.

Refira-se que a estrada em refer-
ência, como foi dito no acto da sua 
inauguração, reveste-se ainda de im-
portância estratégica na Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), por servir de via alternativa 
para alguns países da região, com de-
staque para o Zimbabwe, por permitir 

Falando ao Jornal a partir da capital do 
país, o Apóstolo Matlombe reconhece 
que para o Presidente Filipe Nyusi não 
foi fácil intervir em diferentes áreas de 
desenvolvimento, ao longo dos dois pri-
meiros anos do seu segundo mandato, 
devido aos ataques terroristas em Cabo 
Delgado e ainda as incursões armadas 
nas províncias de Sofala e Manica.

Refere que o dinheiro gasto em 
acções terroristas e na destruição de 
importantes empreendimentos sociais 
e económicos, incluindo obras de Deus, 
devia ajudar as pessoas carenciadas, 
através de implementação de projec-
tos sociais. “Eu, sinceramente falando, 
não consigo assistir na televisão as pes-
soas afectadas pelo terrorismo, prin-
cipalmente as crianças, idosos e mul-
heres”, diz, acrescentando que, como 
autoridade moral, tem estado a apelar 
a Deus, através de orações, para que 
resolva o problema de Cabo Delgado, 
pois as pessoas que morrem pelo ter-

ecendo as suas forças noutros cantos 
do país, depois de “escorraçados” em 
Cabo Delgado. Então, é preciso que as 
nossas Forças de Defesa e Segurança se 
multipliquem pela região Norte e não 
se fixarem apenas em Cabo Delgado, 
porque os terroristas já têm várias cé-
lulas, que é preciso controlarmos com 
mestria, sabedoria e táctica militar apu-
rada. É o que espero do Presidente, este 
ano, para podermos alavancar a econo-
mia a partir da privilegiada província de 
Cabo Delgado, detentora de grandes 
volumes de hidrocarbonetos.    

JP: No último sábado encerr-
aram-se os primeiros dois anos do 
segundo mandato do Presidente 
Filipe Nyusi. Entre aplausos e críti-
cas, o momento foi de reflexão que 
mereceu destaque em muitas plat-
aformas de comunicação. Como é 
que olha para o período em alusão?  

AM: Olhando para aquilo que foram 
os primeiros dois anos do segundo 
mandato do Presidente Nyusi há que 
reconhecer que os mesmos foram 
atípicos, dadas as vicissitudes ocorridas 
no período em referência. Mas há-de se 
notar que o sector da saúde que mais 
foi fustigado pela pandemia da Co-
vid-19 soube se reinventar.

A Covid-19 é uma pandemia que, 
até hoje, não é conhecida em Moçam-
bique e no mundo, e tínhamos que 
estudar todos os mecanismos de pre-

venção, cura, e até avaliar a capacidade 
médica, porque no princípio deste 
mandato, que curiosamente coincide 
com a eclosão da doença, não tín-
hamos médicos preparados para lidar 
com a pandemia. Mesmo assim, o sec-
tor soube se reinventar e conseguimos 
ser um país modelo na região austral 
de África e, quiçá, do continente.

Moçambique pôde aguentar, dada a 
sua capacidade de mobilização da men-
te humana sobre o poder de agressão 
desta doença. A população reagiu à al-
tura do chamamento para a prevenção.

Moçambique foi um dos países que, 
apesar da precariedade do seu sistema 
de saúde, mais resposta deu à doença, 
tornando-se numa referência quase 
que obrigatória a nível da região, do 
continente e do mundo.

Quando a Covid-19 atingiu o pico 
na região africana vimos muitos países, 
como a África do Sul que tem uma 
musculatura técnico-científica muito 
acima de muitas nações, a colapsar. 
Vimos outros países da Europa, caso 
da Itália, Portugal e França, a perder 
muitos dos seus cidadãos, porque não 
estavam a conseguir dar uma resposta 
adequada à pandemia viral. O povo 
moçambicano mostrou que era ca-
paz, seguindo os métodos de preven-
ção, motivo suficiente para dizer que 
os moçambicanos não só são resilien-
tes, mas também astutos.

Mas também podemos olhar para 
o sector agrícola, onde as actividades 

eram desenvolvidas com recurso a 
instrumentos rudimentares, no en-
tanto, hoje vimos o país a fazer desa-
fios enormes na mecanização da ag-
ricultura e produção de alimentos, no 
âmbito do projecto SUSTENTA, que é 
um mecanismo que merece apoio de 
todos nós, porque está a responder ca-
balmente às necessidades do país no 
que tange à produção de comida.

O outro sector não menos impor-
tante é o da Defesa e Segurança. Desde 
2017 o país está a ser fustigado pelo ter-
rorismo e este sector esteve sempre na 
linha da frente para defender a popula-
ção afectada. Há muito que já se disse 
sobre o terrorismo. Nós perdíamo-nos 

nas palavras, mas em meados do ano 
passado o Chefe de Estado decidiu co-
locar a mão na consciência e concluiu 
que Moçambique precisava, de facto, 
da comunidade internacional para 
combater o terrorismo. Isto porque, 
olhando para muitos casos de terror-
ismo espalhados pelo mundo fora, não 
há de se achar exemplo de um país 
que tenha entrado na guerra do ter-
rorismo e sair vitorioso sem o apoio da 
comunidade internacional. Mesmo os 
Estados Unidos da América (EUA), que 
é uma potência mundial, têm se batido 
duro com o terrorismo e nunca saíram 
gloriosos. Aliás, vale recordar o “11 de 
Setembro” que veio dar prova de que 
é necessário purificação de inteligência 
para contornar as acções terroristas nos 
países alvo do fenómeno.

Hoje, Moçambique é invadido pelo 
fenómeno e o Chefe de Estado con-
vida os seus correligionários para juntos 
pensarem na estratégia de combate. 
Rapidamente, o Presidente do Ruanda, 
Paul Kagamé, anuiu ao pedido apre-
sentado pelo Estado moçambicano, 
colocando à disposição as suas tropas 
para ombrear com as FDS na luta contra 
o terrorismo em Cabo Delgado. Mesma 
resposta teve Moçambique da Comu-
nidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), que destacou a sua for-
ça para apoiar as autoridades moçam-
bicanas na luta contra o fenómeno. 

Mais ainda, no campo da Defesa 
e Segurança tivemos a continuação 

dos homens armados da Renamo nas 
províncias de Manica e Sofala. O diálo-
go assumido pelo Chefe de Estado 
trouxe resultados tangíveis. Vimos hoje 
o líder da Renamo, Ossufo Momade, a 
entrar de corpo e alma na defesa da 
paz, exortando as suas forças para 
responderem a este desafio estadual. 
Vimos o líder da Renamo a apelar os 
seus homens a aderirem ao processo 
de Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração (DDR).

Mas também partiu-se a espinha 
dorsal da Junta Militar da Renamo 
com a morte, lamentavelmente, do 
seu líder, Mariano Nhongo. Agora já 
não se fala de incursões armadas no 
Centro, e isso é muito bom para o país 
que se pretende desenvolvido.

As importantíssimas realizações 
registadas em apenas dois anos do 
segundo mandato do Presidente 
Nyusi marcam a todos nós, enquanto 
cidadãos que defendem a paz, en-
quanto cidadãos que defendem o 
desenvolvimento do país.

Graças ao cometimento do Chefe de 
Estado e do líder da Renamo, hoje não 
ouvimos o troar das armas no Centro do 
país e, só por isso, as populações voltam 
a ganhar a vida, produzindo alimentos 
para o próprio sustento, e até para co-
locar no mercado, coisa que antes não 
podiam fazer. Então, é preciso olhar para 
este manancial todo e dizer que há von-
tade do Chefe de Estado de dar resposta 
adequada aos múltiplos desafios do país.

segundo mandato e continua a ser 
neste ano. Mas encoraja o Presidente 
a continuar a trabalhar, devendo os 
moçambicanos apoiá-lo em tudo o 

o rápido acesso ao Porto de Maputo 
para o escoamento dos seus produtos.

A outra área que para o Apóstolo 
não passa despercebida é a de ener-
gia que, segundo suas palavras, con-
heceu melhorias significativas, com a 
expansão da rede eléctrica para os dis-
tritos e postos administrativos do país, 
criando-se assim condições materiais 
para as comunidades participarem no 
processo de desenvolvimento local.

Mas é de agricultura que este reflectiu 
mais, pois entende que o projecto SUS-
TENTA implementado pelo Governo, e 
que nos últimos dois anos do segundo 
e último mandato do Presidente Nyusi 
ganhou mais ímpeto, revolucionou a 
produção agrícola. “Hoje, o país produz 
mais géneros alimentícios e a continuar 
o projecto SUSTENTA, acredito, a fome 
em Moçambique será vencida”, profetiza.

Congratula Filipe Nyusi pelos seus 
esforços na manutenção da paz, onde 
o diálogo na resolução de conflitos as-
sume lugar de relevo. Refere ainda que 
foi via diálogo que Nyusi conseguiu 
convencer os homens da Renamo a 
aderir ao processo de Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegração (DDR), 
assumido pelas partes (Governo e 
liderança da Renamo) em acordo as-
sinado a 06 de Agosto de 2018.

No entanto, sente que destas e de 
muitas outras realizações o Presidente 
deve fazer mais para lograr-se o desen-
volvimento do país, mas para que isso 
aconteça adverte que os moçambica-
nos devem apoiá-lo, incluindo os reli-
giosos, através das suas rezas. 
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As prioridades dos cidadãos
O Presidente Filipe Nyusi completou sábado, 15 de Janeiro de 2022, dois anos do segundo mandato, numa 
altura em que as atenções estão centradas na segurança, desenvolvimento e Unidade Nacional. Neste âmbito, 
o PÚBLICO saiu à rua para ouvir as expectativas dos cidadãos em torno das acções que deverão merecer priori-
dade do Chefe de Estado e Comandante-chefe das FDS, no presente ano:

transformá-las em oportunidades 
para levar a Nação moçambicana ao 
desenvolvimento. Conseguiu resolver 
ou minimizar os problemas que a 
Junta Militar da Renamo apresentava, 
a questão do terrorismo em Cabo 
Delgado e a economia que estava 
debilitada e ameaçada dia pós dia. 
Contudo, reconheço os feitos desta 
admirável figura nestas três vertentes, 
nomeadamente a paz no Centro e 
Norte, combate ao terrorismo e no ala-
vancar da economia moçambicana, 
mesmo com a pandemia da Covid-19, 
e nestes anos que faltam poderia con-
tinuar a impulsionar mais a agricultura 
e as oportunidades de geração de ren-
da para jovens, bem como o acesso a 

Impulsionar geração de renda 
para jovens

Albath da Cruz - Filósofo
Em primeiro lugar devo dizer que 

o Presidente da República fez nos 
últimos dois anos, mesmo com as 
dificuldades que herdou, maravilhas. 
As dificuldades que herdou procurou 

habitação a preços acessíveis para os 
jovens.

Acabar com o terrorismo
Francisco Manhique
Devo primeiro lembrar que além de 

dizer que “o povo é o seu patrão”, o Presi-
dente Nyusi comprometeu-se com a 
paz, e esses esforços têm sido vistos por 
todos e os resultados são inquestion-
áveis. Contudo, para os próximos três 
anos deve acabar com os terroristas na 
região Norte do país. Deve também 
criar oportunidades para jovens, no que 
tange ao acesso a emprego e bolsas de 
estudos dentro e fora do país. 

Espero igualmente ver reduzidos 
até ao fim do mandato os índices de 

corrupção que afecta o país do topo 
à base e prejudica os cidadãos e a 
credibilidade nacional a nível interna-
cional, mas isso passa por melhorar a 
actuação das instituições da justiça, 
através de uma verdadeira separação 
de poderes. Gostaria também que 
o Governo aprovasse e assegurasse 
a aplicação efectiva de uma tabela 
salarial para o sector privado, porque 
hoje os empregadores pagam muito 
abaixo da capacidade da empresa, o 
que não chega para suprir as necessi-
dades básicas da família.

Por fim, gostaria que até ao fim do 
seu mandato o Presidente Nyusi colo-
casse Moçambique no mapa mundial 
das economias emergentes, através 

da gestão transparente dos recursos 
provenientes da exploração dos re-
cursos naturais, principalmente do gás 
natural, e usasse essa riqueza em bene-
fício da população, resolver os actuais 
problemas de ineficiência do Sistema 
Nacional de Saúde, expandir e equipar 
as escolas, entre outros problemas que 
sufocam os moçambicanos.

Construção de estradas
Maria Cacilda – vendedeira no 

Mercado Janeth 
Para mim, o Presidente da Repúbli-

ca, apesar do esforço demonstrado 
nos últimos dois anos, penso que ai-
nda há muita coisa por ser melhorada. 
Refiro-me à construção de estradas 
em todo o território nacional e criar 

so que Filipe Nyusi deve olhar para esta 
área e melhorar as condições de vida 
dos moçambicanos. Entretanto, um 
dos principais desafios que deve priori-
zar nos próximos três anos é garantir a 
existência de medicamentos essenci-
ais no Sistema Nacional de Saúde.

Melhorar o salário mínimo
Celeste Matusse- comerciante
Daqui para frente, o Presidente da 

República deve melhorar o salário 
mínimo nacional para o sector priva-
do, que é o maior empregador, assim 
como o saneamento nos bairros, a 
higiene nas escolas e o ensino e apre-
ndizagem, como forma de prepara-
rmos o futuro da Nação.

oportunidades de emprego.

Providenciar medicamentos es-
senciais

Rosária Bento- comerciante
Sei que a gestão dos mercados é 

da responsabilidade dos municípios e 
nos distritos, dos governos locais. Pen-
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Ao Instituto Médio e Politécnico 
Ebenezer de Moatize (IMPE) foram 
doados, no total, 15 
computadores que, segundo o 
Director-Geral daquela 
instituição, António Saene, 
poderão contribuir 
consideravelmente para a 
melhoria do processo de ensino 
dos estudantes. "Esperamos que a 
Vale continue com a consciência de 
que uma parceria com o sector da 
educação pode fazer muita 
diferença na nossa cidade de 
Moatize e na província de Tete em 
geral", 

Vale investe na qualidade da 
educação para as comunidades 
de Moatize
Ao longo do presente ano lectivo, 
a mineradora Vale Moçambique 
reforçou o seu investimento na 
educação das comunidades de 
Moatize, com a construção, 
reabilitação e apetrechamento
de infra-estruturas escolares, 
bem como através da formação de 
estudantes e professores dos vários 
centros educacionais do distrito. 

cerca de 20 mil pessoas.

A Vale Moçambique entregou, em 
Setembro deste ano, às 
autoridades de Moatize, um bloco 
de salas de aula na Escola Primária 
Completa de Chipanga, Distrito de 
Moatize, em Tete. Construída de 
raiz, a infra-estrutura é composta 
por três salas de aula, tendo 
capacidade para 60 alunos, um 
escritório administrativo, duas 
casas de banho e um tanque para 
o armazenamento de água.

Erguida com fundos da Vale, a nova 
infra-estrutura foi apetrechada com 
carteiras e outros equipamentos, 

que anteriormente estudavam 
debaixo das árvores e em 
alpendres.

Durante a cerimónia, a Directora 
Distrital de Educação de Moatize, 
Rosinha Borges, realçou a 
importância da iniciativa da Vale, 
apelando às comunidades para 
preservarem a infra-estrutura: 
"A iniciativa da Vale vai minimizar 

salas de aula. No próximo ano 
lectivo, vamos tirar pelo menos 
300 crianças de baixo de 
alpendres e até de baixo de 
árvores. 
É dever da comunidade e da escola 
cuidar dessas infra-estruturas para 
que, futuramente, delas continuem 

Para o Administrador de Moatize, 
Eugénio Pedro Muchanga, a 
entrega destas infra-estruturas vai 
trazer motivação para as crianças: 
"É preciso que as crianças tenham 
onde estudar e, para isso, precisam 
de escolas com condições. Uma 
criança, quando sabe que a sala de 
aula tem ventoinhas, tem vontade 
de ir à escola. Quando sabe que a 

escola não tem condições, prefere 

A falta de salas de aula é apontada 
como uma das principais causas 
do fraco desempenho 
pedagógico, devido à falta de 
concentração dos alunos e ao 
cancelamento das aulas em casos 
de chuvas ou mau tempo.

Franque Paulo, falando em nome 
dos formandos do IMPE, 
manifestou satisfação pela oferta da 

que o donativo veio melhorar a 
capacidade de ensino da instituição, 
ao mesmo tempo que abriu espaço 
para que mais jovens de Moatize 

qualidade. “Devido à falta de 
computadores, há jovens que não 
conseguiam inscrever-se no curso de 
Informática e, com estes 
computadores, abriram-se mais 
oportunidades para a inscrição de 
novos alunos”

DIVULGAÇÃO
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Durante o segundo semestre 
deste ano, a empresa investiu na 
formação e capacitação de mais 

educação em parceria com a 
Tecnicol – uma instituição de 
formação e capacitação 

Moçambique há mais de 15 anos, 

actuando na preparação de jovens 
para o mercado de trabalho, 
incluindo o auto-emprego.

Este grupo de professores foi 
capacitado em áreas de ensino, 
como Matemática, Informática 
Aplicada na Educação, Leitura e 
Escrita e, ainda, em outros temas 
transversais.

Formação de professores e técnicos de educação

Entre os meses de Maio e Julho, a Vale Moçambique investiu, sequenciadamente, na aquisição 
de 53 computadores para apetrechar as salas de informática dos Institutos Médio e Politécnico 
Ebenezer e Médio de Geologia e Minas. O investimento teve como principal objectivo auxiliar 
aquelas instituições de ensino na realização de aulas práticas, leccionadas nos cursos técnicos.

Já o Instituto Médio de Geologia 
e Minas recebeu um total de 38 
computadores, que passaram a 
garantir mais qualidade ao 
processo de ensino e 
aprendizagem. Durante a 
recepção do donativo da Vale, 
Ramiro Recibo, Presidente da 
Comissão de Gestão do Instituto 
Médio de Geologia e Minas de 
Moatize, destacou a importância 
da acção da Vale Moçambique, 

 "o equipamento 
chegou na hora certa, pois fazia 
muita falta". “Para além de 
apetrechar a sala de informática, 
parte dos computadores foi 
alocada aos escritórios do 
instituto”, acrescentou Ramiro 
Recibo.

No início de 2021, a Vale 
Moçambique ofereceu mais de 17 
mil kits de material escolar a igual 
número de alunos das escolas 
primárias da cidade de Moatize, 
em Tete, com vista a garantir que 
os menores começassem o ano 
lectivo de 2021 sem sobressaltos.

O material doado, composto por 

borrachas, foi entregue aos 
alunos numa acção coordenada 
com os Serviços Distritais de 
Educação, Juventude e 
Tecnologia de Moatize (SDEJT).

17 mil kits de material escolar

Chide Armelo
Professor da Escola Primária Completa
Samora Machel

Em representação da Vale, 

doação estava enquadrada num 
projecto que tem como 
objectivo o apetrechamento 
informático de várias instituições 
de ensino localizadas à volta das 
zonas de operação da empresa. 
“Foi uma grande satisfação para a 
Vale contribuir para a melhoria da 
sala de informática deste instituto, 
com esses recursos cuja utilização 
se tornou, nos dias de hoje, quase 
indispensável no processo de 
ensino e aprendizagem, tanto 
para os alunos como para os 
professores”, destacou o Gerente 
de Desenvolvimento Social e 
Relações Institucionais.

Chide Armelo, professor da Escola 
Primária Completa Samora 
Machel, destaca a necessidade de 
o professor adquirir novas 
competências técnicas e explicou 
que “precisávamos desta 
capacitação porque as formações 
melhoram o processo de 
aprendizagem, adequando o nosso 
trabalho às novas metodologias que 
serão aplicadas no ensino dos 
nossos estudantes”.

A Escola Primária Completa 
Mutarara Moatize foi um dos 
centros educacionais cujos alunos 

Vale. Graça Dava, Directora da 

entregues aos educandos foram 
uma mais-valia porque ajudaram 
no processo de ensino e 
aprendizagem, sobretudo numa 
altura em que as crianças 
estudavam, maioritariamente, 
a partir de casa".

Segundo o Gerente de 
Relacionamento com Comunidades 
e Institucional, Horácio Gervásio, 

“o material ajudou as crianças de 
Moatize a participarem com a 
qualidade desejada no processo de 
ensino e aprendizagem".

Com estas iniciativas, a Vale 
Moçambique mantém o seu 

compromisso com as 
comunidades da sua área de 
acção e com os moçambicanos 
em geral, apostando na formação 
e na educação dos jovens para um 
melhor desenvolvimento 
socioeconómico do país.

DIVULGAÇÃO
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Por em unanimidade ter anuído a prorrogação 
de permanência em Cabo Delgado, por três me-
ses, da sua força militar, conhecida pelo acrónimo 
SAMIM, os Chefes de Estado e de Governo da Co-
munidade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC) são as nossas briosas figuras da semana.

A SAMIM é a unidade que tem apoiado Moçam-
bique na luta contra o terrorismo que afecta alguns 
distritos da província de Cabo Delgado e, porque 
o combate continua, a sua permanência por mais 
tempo no terreno é justa, congratulando desde já 
a compreensão dos Chefes de Estado e de Gov-
erno da SADC.

Trata-se de uma determinação que merece 
os nossos aplausos, porque demonstra que os 
líderes deste bloco regional não toleram actos de 
terrorismo e extremismo violento a gerar perda de 
vidas, destruição de importantes empreendimen-
tos sociais e económicos, e deslocação massiva da 
população, desde crianças, mulheres e até idosos.

Na verdade, a aprovação da prorrogação da 

Que a trafulhice não 
é indultada no Estado 

com o qual sonho, 
isso é já sabido, e por 
isso não me vou dar 

ao serviço de ter que 
manchar a minha 

imagem em defesa 
deste juiz, tido pelo 

Conselho Superior de 
Magistratura Judicial 
(CSMJ) como o rosto 

mais visível dos malefí-
cios que minam a boa 
prestação do sistema 

judicial. Não duvido 
que ele também faria 
o mesmo comigo, se 

tivesse cometido 
qualquer infracção.

Sou acérrimo defen-
sor da lealdade, ética e 

deontologia profis-
sional, no exercício de 
qualquer profissão, e 

não compactuo com 
pessoas que, sem 

contemplações, violam 
flagrantemente estes 
princípios, como o fez 
o juiz Rui Dauane (se-

gundo o CSMJ), que vai 
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missão da SAMIM, até ao próximo mês de Abril, é 
também um reconhecimento tácito do excelente 
trabalho que esta Missão está a realizar, desde o 
primeiro dia que se estabeleceu naquele ponto do 
país.

Os relatos sobre o teatro das operações são 
encorajadores. Todas as principais bases dos ter-
roristas estão agora sob o controlo das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS). Os terroristas estão em 
fuga e em situação de desespero, andando neste 
momento a fazer ataques esporádicos, tal como 
aconteceu em Mecula, no Niassa. No entanto, não 
devemos desarmar com estes relatos e encoraja-
mos a SAMIM a manter a sua determinação, perse-
guindo os terroristas até à neutralização do último 
terrorista. 

Para nós, a intervenção da SAMIM é também um 
indicativo de que a SADC é pioneira em questões 
de segurança colectiva em África, não tendo por 
isso dúvidas de que servirá de exemplo para os 
outros blocos regionais do nosso continente. 

DE VOLTA À TERRA DA BOA 
GENTE!   A partir do dia 10 de Outubro voe de Maputo para 

Inhambane às Quartas-Feiras e Domingos. 

QUARTAS-FEIRAS

MAPUTO-INHAMBANE      11:00H | 12:00H  

INHAMBANE-MAPUTO      12:30H | 16:05H 

MAPUTO-INHAMBANE      11:00H | 14:35H  

INHAMBANE-MAPUTO      15:05H | 16:05H 

DOMINGOS VOOS COM ESCALA EM CHIMOIO

COMPRE JÁ O SEU BILHETE!
Visite www.lam.co.mz, Lojas LAM, ligue para 
1737 ou contacte a sua Agência de Viagens.

Publicidade
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