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DESTAQUE
O Governo acaba de anunciar mão
dura na contratação e fiscalização
das obras públicas, como forma de
garantir qualidade, durabilidade e
resiliência às mudanças climáticas,
sob risco de todos os anos gastar
dinheiro na reconstrução das mesmas infra-estruturas. Falando na
manhã de sexta-feira no distrito de
Larde-Topuito, no âmbito da monitoria dos efeitos da tempestade
tropical “Ana” que causou a morte
de 18 pessoas em quatro províncias das sete atingidas no dia 24
de Janeiro e deixou um rastro de
destruição de infra-estruturas
públicas e privadas, incluindo estradas e pontes, devido ao transbordo dos rios e luto nas famílias,
Carlos Agostinho do Rosário afirmou que o Governo vai instruir os
governos locais para serem mais
exigentes na fiscalização de obras
públicas, incluindo na construção
de casas das populações para evitar destruições e danos humanos.
No entanto, o Primeiro-ministro
esclareceu que o mundo mudou
e todos os anos o país, principalmente a população da província
de Nampula, vai viver com situações de chuvas, ventos e destruições, tendo por isso apelando à
observância das medidas de segurança sempre que chove.
O Primeiro-ministro disse também
à população de Nampula que o Presidente da República, Filipe Nyusi, está
com a população e não podia ficar indiferente aos desastres causados pela
tempestade.
No distrito de Larde-Topuito, Carlos
Agostinho do Rosário visitou algumas infra-estruturas destruídas por
este evento climatérico extremo, com
destaque para o Centro de Saúde de
Topuito, e na interacção com parte da
população da povoação de Tipane ficou a saber que felizmente ninguém
morreu, embora exista muitos feridos.
“Isso não é bom. Vamos nos cuidar,
evitar ficar debaixo das árvores e construirmos casas que resistem aos ventos fortes”, disse o governante.
Na mesma interacção, apelou ainda
à população para abandonar as áreas
que ficam inundadas sempre que
chove e procurar as zonas altas e seguras. Quanto ao hospital distrital destruído pelo ciclone“Ana”, Carlos Agostinho
do Rosário garantiu que o Governo
está a trabalhar na sua reconstrução,
mas mesmo assim está a funcionar.

DESTAQUE
Cortou-se o cordão umbilical

Governo anuncia mão dura na
fiscalização de obras públicas
-Avisa o Primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário na interacção com as comunidades afectadas pelo ciclone em Nampula
-Esclarece ainda que o mundo mudou:“Todos os anos vamos viver com chuvas e cheias”

Sofrimento que os desastres naturais trazem aos moçambicanos

Aqui, o INGD refere que tiveram
como causas o desabamento de
parede (11), afogamento (3), queda
de poste de energia (1) e por arrastamento pelas águas (1). Estão ainda por
confirmar as causas da morte das restantes duas pessoas. Em termos de distribuição, a província da Zambézia tem
8 óbitos, Tete 4, Manica 3 e Nampula 3.
Entre os 4 óbitos registados na
província de Tete, destaque para o administrador de Tete, José Maria Mandere, encontrado sem vida depois de
ter sido arrastado pela corrente das
águas provocada pela tempestade
tropical “Ana”. Mandere fazia parte
de uma comitiva do governador da
província deTete, DomingosViola, que
foi surpreendida por uma corrente de
água que antes destruiu a ponte sobre

o rio Revúbuè.
De acordo com dados fornecidos
pelo chefe da brigada central Celso
Correia, os níveis das águas baixaram
de 9,5m para 5,5m contra os 5m que
se considera abaixo do alerta e até ao
fecho desta edição já havia sido restabelecida a comunicação entre os
distritos da província, incluindo o restabelecimento de energia aos bairros afectados da cidade e a ligação eléctrica
nos distritos de Angónia, Tsangano e
Macanga.
Segundo Celso Correia, está em
curso o trabalho de recuperação da
estação de tratamento de água do
rio Rovúbuè que condiciona o abastecimento de água à zona norte da
cidade de Tete.
Aponta ainda para a destruição

DANOS AVULTADOS
O ciclone “Ana”, de acordo com o
INGD, entrou em Moçambique no
dia 24 de Janeiro e atingiu 7 províncias
das regiões Centro e Norte, designadamente Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Tete, Zambézia, Manica e Sofala,
onde afectou 137 escolas, destruiu 346
salas de aula, incluindo 20 salas mistas,
43 salas de construção precária, 6 sanitários, 9 casas de professores e afectou
um total de 27.383 alunos, 482 professores e 15 blocos administrativos.
Entretanto, os impactos da tempestade tropical “Ana” são enormes,
tendo afectado um total de 45.395
pessoas, 9.789 famílias e provocado 18
óbitos.

Quando a resiliência falta na edificação da obras

parcial de 7.315 casas, 2.756 totalmente destruídas e 391 casas inundadas. Doze (12) unidades sanitárias
ficaram afectadas. No concernente às
infra-estruturas, dados do INGD dão
conta de 2.550 estradas que ficaram
intransitáveis e 132 postes de energia
destruídos.
No entanto, embora o ciclone “Ana”
tenha já se dissipado, o rasto de destruição e luto deixado está cada vez mais
visível.
NAMPULA SEVERAMENTE
AFECTADO PELO CICLONE
Dados do INDG sobre o ponto de
situação da passagem do ciclone tropical “Ana” em Nampula referem que a
província ressentiu-se dos impactos
da tempestade tropical que foi caracterizada por chuvas e ventos fortes,
principalmente nos distritos da zona
costeira.
Como acções de resposta, o documento faz saber que no sector da
educação foi feito o levantamento dos
estragos provocados pela tempestade, tendo já iniciado o processo de recuperação das salas de aula destruídas
parcialmente.
Todo o processo para as cerimónias
de abertura do Ano Lectivo Escolar,
envolvendo os professores, alunos,
pais e encarregados de educação e
autoridades locais está sendo organizado, incluindo a deslocação de
equipas multissectoriais aos distritos
para o levantamento mais exaustivo
das reais necessidades e monitoria do
nível de preparação para abertura

do Ano Lectivo Escolar em todas as
escolas da província. Igualmente foi
feita a distribuição de 1.761 carteiras
escolares para incrementar nas escolas
com défice.
Até sexta-feira, de acordo com o
INGD, aguardava-se a libertação de
fundos para aquisição de 669 chapas
de zinco do tipo IBR para a reposição
da cobertura das salas convencionais.
Em paralelo, o sector de educação
tinha recebido do MINEDH 1.000 pastas contendo material escolar, 7.000
máscaras, 100 baldes e 28.250 cartazes
de demonstração para higienização,
em processo de distribuição para as
crianças com mais necessidades, incluindo as deslocadas.
Estava em processo de distribuição
mais 109.520 livros da 1ª à 7ª classe e já
havia recebido do UNICEF material de
apoio, constituído por 6 tendas, 2.000
kits de aluno, 10 kits de material didáctico para escola, 10 kits de recreação, 10
quadros móveis e 200 lonas, estando
em processo de distribuição para as
escolas mais afectadas.
No sector da agricultura ficou afectada uma área de 2.252ha e decorria
a distribuição de 3 toneladas de sementes da cultura de milho e 1 tonelada de feijão- nhemba para os distritos
afectados.
Haviam igualmente sido contactados os distritos de Murrupula, Ribáuè,
Mecuburi para disponibilizar 416.000
hastes de mandioca para distribuir
nas próximas semanas, bem como
4.500kg de ramas de batata-doce
provenientes do distrito de Murrupula
que beneficiaram a 900 famílias dos
distritos afectados e adicionalmente
será feita uma avaliação do ponto de
situação de segurança alimentar aos
distritos afectados.
Na área de estradas e pontes, o
INGD informa que, por causa da passagem da tempestade tropical “Ana”,
registou um corte transversal da plataforma da estrada no km 6.7 na R681
Ivate – Larde; desabamento do pontão sobre o rio Nachiropa no km 3.7 na
R703 Nacala-a-Velha/Memba (Nacalaa-Velha) e também o desabamento de
um pontão sobre rio Muroru no km 6
na R687 - Liupo-Corrane.
Para a reconstrução destas infraestruturas, a Administração Nacional
de Estradas necessita de aproximadamente 80 milhões de meticais, entretanto, enquanto o valor não chega
já foi restabelecida a transitabilidade
das vias em alusão através de lançamento de pontes móveis, melhoramento das vias alternativas e construção de desvios.
Com efeito, o INGD está a promover
campanhas de sensibilização da população para construção das suas casas
em zonas altas, tendo apenas as áreas
de produção agrícola nas zonas baixas,
bem como para adoptar tipos de construção de habitações com material local e resiliente às mudanças climáticas.
Aliás, no âmbito da resiliência às
mudanças climáticas, em parceria
com a OIM, foram construídas 700
casas no distrito de Memba para as
vítimas do ciclone Kenneth. Parale-

Na fronteira comum entre Moçambique e Tanzânia

Cerco aos terroristas mais apertado
- Estadista moçambicano, Filipe Nyusi, e a sua homóloga tanzaniana, Samia Sulu Hassan, saíram mais coesos do encontro que mantiveram última sexta-feira, onde adoptaram nova estratégia de combater o terrorismo
O cerco para os terroristas está
mais apertado na fronteira comum entre Moçambique e
Tanzânia, onde estes, nas suas
incursões, usam-na para desestabilizar os dois países. Por isso, o
encontro da última sexta-feira
entre o estadista moçambicano,
Filipe Nyusi, e a sua homóloga
tanzaniana, Samia Sulu Hassan,
focou-se mais na definição da
nova estratégia de combate, que
vai permitir o afastamento dos
terroristas da fronteira partilhada
pelos dois Estados irmãos.

De facto, Moçambique e Tanzânia
decidiram na última sexta-feira desenhar uma nova estratégia bilateral para
uma mais intensa luta pela erradicação do terrorismo em Cabo Delgado,
que constitui também ameaça para
aquele país vizinho.
O Presidente da República, Filipe
Nyusi, depois do encontro que manteve com a estadista tanzaniana,
Samia Sulu Hassan, no âmbito da visita
de um dia que esta efectuou à província de Cabo Delgado, afirmou que a
decisão surge pelo facto de os dois
países terem maior responsabilidade
na resolução do extremismo violento
e da insurgência, por partilharem uma
fronteira comum, não obstante ambos estarem integrados na SAMIM,
uma missão militar da Comunidade

em Moçambique consideram que as
cheias são extensas nas áreas afectadas. Falando à ONU News, de Maputo,
Myrta Kaulard contou que “rios transbordaram com força de correntes devastadoras”.
Ela destacou que com as estradas
e pontes destruídas, essas condições
limitam a possibilidade de se avaliar os
danos e os esforços de busca e salvamento no momento.
“Como Nações Unidas, estamos presentes em todas as províncias afectadas
pela tempestade tropical “Ana”. Estamos a trabalhar de maneira conjunta e
muito forte com as autoridades locais e
com o Instituto Nacional de Gestão de
Desastres. Eu gostaria de dizer que as instituições moçambicanas estão muito
bem preparadas. Estão muito presentes e temos estoques”.
Pelo menos 4 mil pessoas foram afectadas pela tempestade, 66 ficaram feridas e 650 casas sofreram danos, incluindoumcentrodesaúdeesalasdeaula.
Para a coordenadora-residente das
Nações Unidas em Moçambique,
também é preciso ter em conta que
o momento é de incidência destes
episódios.
“As Nações Unidas também estão

extremamente preocupadas. Este
é o primeiro evento desta época
de ciclones, mas sabemos como
Moçambique é um dos países mais
vulneráveis aos problemas climáticos
que podem ser devastadores e que
acontecem em cada ano. Este ciclo
anual está tão breve que as populações não têm tempo para recuperar
e acumulam a vulnerabilidade. Em
Moçambique a vulnerabilidade é extrema. Ainda que agora estamos a dar
ajuda humanitária, ao mesmo tempo
vemos como é absolutamente importante investir na redução do risco dos
desastres naturais e fortalecer a resiliência em Moçambique”, disse.
A tempestade Ana teve ventos de
até 100km/h e chuvas de até 200 milímetros por dia. As províncias de Sofala,
Niassa e Cabo Delgado foram afectadas em menor escala.
Kaulard destacou que “definitivamente, Moçambique precisa de ajuda
internacional para enfrentar esta crise
adicional.”
Em apoio às autoridades locais, a
ONU actua com parceiros humanitários em questões como a provisão
de reservas humanitárias que são actualmente limitadas no país.

PR em declaracões à Imprensa com sua homóloga da Tanzania

de Desenvolvimento da África Austral
(SADC), que em parceria com as forças
ruandesas apoia as Forças de Defesa
e Segurança (FDS) de Moçambique,
nesta luta.
“Somos dois países irmãos e temos
algo em comum que nos une, que é
a fronteira que separa os dois Estados”,
disse Filipe Nyusi, para quem os terroristas, nas suas incursões, usam da
fronteira comum para desestabilizar
os dois países.

Por isso, explica o Presidente
moçambicano, “as discussões que
tivemos foram muito produtivas”, fazendo ainda lembrar que, quando a
SADC decidiu intervir em Cabo Delgado no combate ao terrorismo, aTanzânia foi o primeiro país que disse estar
pronto e com homens disponíveis
para ajudar Moçambique na sua luta.
Igualmente, o Presidente Filipe Nyusi
afirmou que o encontro foi testemunhado pelos comandantes das Forças

Primeiro-ministro visitando zonas afectadas em Nampula

lamente, no distrito de Eráti foram
demarcados 263 talhões e erguidas
50 casas em locais seguros, e no que
tange aos deslocados a província de
Nampula acolhia até ao fecho desta
edição 64.780 pessoas em 22 distritos,
destas, perto de 7 mil estão no bairro
de reassentamento de Corrane, num
universo de 1.578 famílias, as quais to-

de Defesa e Segurança dos dois países,
que muito em breve deverão se avistar
para aprimorar as discussões sobre o assunto de segurança na região.
Aliás, na sua intervenção, o Presidente da República disse que as forças
tanzanianas junto às moçambicanas
vão analisar, nos próximos dias, o aprimoramento das estratégias de combate ao terrorismo.
Para além da questão de paz e segurança, Filipe Nyusi indicou que no

encontro foram abordadas questões
sobre a necessidade do reforço das relações bilaterais, de cooperação e passaram em revista os vários protocolos
assinados entre os dois Estados.
Por seu turno, a estadista tanzaniana, Samia Sulu Hassan, referiu na sua
intervenção que para além de partilhar uma fronteira comum os dois
países têm relações tradicionais de
irmandade que remontam desde o
tempo colonial, pelo que os desafios
actuais devem ser encarados mutuamente.
Apontou ainda que durante o encontro com Filipe Nyusi, os dois países
saíram com as relações mais reforçadas, sobretudo para a implementação
de iniciativas para a promoção do desenvolvimento, paz e segurança.
Depois da conferência de imprensa
conjunta, a Presidente da República
da Tanzânia reuniu-se com representantes do contingente tanzaniano que
integra a Missão Militar da SADC em
Cabo Delgado para saudá-lo e encorajá-lo para continuar a trabalhar para erradicar o terrorismo.
Refira-se que a Tanzânia é um importante aliado histórico de Moçambique, tendo albergado a sede e as
principais estruturas da guerrilha da
Frente de Libertação de Moçambique
(FRELIMO) durante a luta armada contra o colonialismo português.

das elas beneficiaram de kits agrícolas
e 1.300 famílias das comunidades hospedeiras.
Em curso está o processo construção de 9 abrigos para acomodar as
famílias que se encontram nas salas de
aula no distrito de Mogovolas.
Contudo, o INGD afirma que as intervenções em curso que garantam

a rápida resposta aos afectados pela
tempestade tropical Ana na província
de Nampula contam com o apoio dos
vários parceiros e actores existentes na
província.
ELOGIO DA ONU
Por seu turno, as Nações Unidas
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DESTAQUE
Com o objectivo de criar alguma
dinâmica e espaço de diálogo inter-religioso sobre a reconciliação
nacional e promoção da paz em
Moçambique, a cidade de Nampula acolhe esta semana o seminário sobre a Filosofia Intercultural no Norte de Moçambique,
sob a coordenação do Professor
Severino Ngoenha, um destemido académico, sempre na linha da
frente, na abordagem de assuntos de interesse nacional.

MIGUEL MUNGUAMBE
Email: mmunguamb@yahoo.co.br
O referido seminário realiza-se
amanhã, terça-feira, concretamente
no recinto da Escola Islâmica Abubacar Mandjira, na cidade de Nampula,
tendo como coordenador o Professor Severino Ngoenha, considerado
o mais importante filósofo contemporâneo de Moçambique, que também fez uma contribuição central
para o estudo da Filosofia africana no
país.
De 60 anos de idade, Ngoenha tem
ultimamente participado em vários
debates de interesse nacional, contribuindo com as suas ideias para um
Moçambique próspero e seguro.
O seminário, que sob sua coordenação realiza-se esta terça-feira, na
capital do Norte, é de facto revelador,
colocando Severino Ngoenha na
“mó-de-cima” no debate nacional,
que desta vez
decorre
sobre
a
temática
importante
no contexto do
povo moçambicano e que visa
contribuir para que
haja mais espaço de
diálogo inter-religioso
sobre a reconciliação
nacional e paz.
O
seminário
tem o apoio da
Agência Espanhola de Cooperação
Internacional para o
Desenvolvimento
(AECID) e a participação do Instituto dos Estudos Sociais e
Económicos (IESE), um Organismo da
Sociedade Civil (OSC) moçambicano

DESTAQUE
A partir da capital do Norte

Paz no epicentro da discussão
- Em evento coordenado pelo Professor Severino Ngoenha, religiosos discutem em Nampula o papel da religião na
prevenção de conflitos e na promoção da paz
- Toda a religião proclama a paz como ideal e objectivo, no entanto, a religião, por si só, não é vista como capaz de
construir a paz, a concórdia harmoniosa e a justiça, podendo sim ser um veículo nesse sentido, mas sendo sempre
necessário que se procure explorar o seu potencial pacificador e a sua capacidade de atenuar um conflito

que sempre alimentou o debate intelectual no país sobre as questões do
desenvolvimento económico, social e
político.
O encontro desta terça-feira, em
Nampula, ao que o PÚBLICO apurou,
é réplica do seminário que, no último sábado (29 de Janeiro), juntou
na cidade portuária de Pemba, capital
provincial de Cabo Delgado, líderes
religiosos, que de forma cuidadosa
debateram sobre o seu contributo no
processo de reconciliação nacional e
paz.
Todas as religiões proclamam a paz
como ideal e objectivo, no entanto,
a religião, por si só, não é vista como
capaz de construir a paz, a concórdia
harmoniosa e a justiça, podendo sim
ser um veículo nesse sentido, mas
sendo sempre necessário que se procure explorar o seu potencial pacificador e a sua capacidade de atenuar um
conflito.

Apesar de todas as religiões terem
como fim expresso a paz, no pensamento ocidental contemporâneo acaba por estar presente uma associação
da mesma ao conflito.
No país e no mundo, conforme
literatura diversa, a religião é muitas
vezes associada a conflitos, sendo
por isso entendida como um factor
flagrante de desentendimentos. Esta
ênfase dada ao papel negativo da religião faz com
que o seu
possível

contributo na construção da paz e
resolução de
conflitos seja, muitas vezes, menosprezado, ou mesmo ignorado.
Portanto, ainda que esta possa de
facto fazer parte das causas do conflito, não é, por si só, segundo ainda
pesquisas diversas, a única razão da
sua origem, contribuindo apenas
para o surgimento de um conflito
quando combinada com outros factores. Assim,“a religião em si não é má
nem é boa, mas o seu poder pode ser
utilizado para acelerar a violência (má)
ou promover a paz (boa) pelas sociedades, dependendo das circunstâncias”, dizem os pesquisadores.
PAZ E RECONCILIAÇÃO NO
PAÍS
Reconciliação e paz são duas palavras assumidas pelas autoridades
moçambicanas que, de facto, na sua
luta pelo desenvolvimento, cedo se
aperceberam de que sem paz e capacidade de buscar o consenso via
diálogo não há desenvolvimento.
Por
isso,
quando
o Executivo de
Filipe

Nyusi iniciou o presente mandato centrou as suas atenções
na implementação

do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR),
que beneficia os homens residuais da
Renamo, no âmbito do Acordo de Paz
e Reconciliação Nacional que havia 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 equipa dirigida pelo enviado especial do
Secretário-Geral das Nações Unidas,
António Guterres.
O Acordo de Paz e Reconciliação
Nacional permitiu, junto da Comunidade Internacional, a mobilização de
recursos financeiros necessários para
desenvolver programas que incluem
a desactivação de 16 antigas bases da
Renamo. Destas, ao que o PÚBLICO
apurou, 11 já foram completamente
desmanteladas e encerradas, nomeadamente as bases de Savane,
Muxúnguè, Inhaminga, Chemba,
Marínguè, Mabote, Tambara, Mossurize, Báruè, Zóbuè e Murrupula, ao
longo dos primeiros dois anos do segundo mandato do Presidente Nyusi.
No decurso do processo foram
também desmobilizados e reintegrados 3.267 antigos guerrilheiros
da Renamo, representando 63% do
número total, dos quais 156 mulheres
e 3.141 homens.
No total, o processo deverá
abranger 5.221 pessoas, estando
agora a aguardar pela
sua desmobilização um
contingente bastante
reduzido de homens
residuais da Renamo.
Uma vez terminado
o processo de DDR, o
Governo, segundo
o Presidente da
República, terá
dado um grande
passo para uma
vitória colectiva,

MIGUEL MUNGUAMBE
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

o
que
v a i
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.
A promoção da cultura de paz não
é uma tarefa exclusiva de uns nem de
outros. É uma responsabilidade transversal de todas as esferas da sociedade, incluindo os religiosos, 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 e
futuras gerações", dizia o Presidente
Nyusi numa das suas mensagens
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 todos os dias. A Paz não é apenas a aus-
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Mas o momento mais derradeiro
deste julgamento é ainda aguardado
com muita expectativa pelos moçambicanos, visto faltarem ainda por serem
ouvidos nomes sonantes de pessoas
que, no processo em julgamento,
foram arroladas como declarantes,
como o caso de Victor Borges, antigo
ministro das Pescas, Alberto Mondlane,
ex-ministro do Interior, Adriano Maleiane, ministro da Economia e Finanças, e por último Armando Guebuza,
antigo Presidente da República, que
deverá depor, em Tribunal, no próximo
dia 17 de Fevereiro.
Enquanto isso, o causídico Alexandre
Chivale, que embora tenha sido arrolado como declarante e que ainda não
foi prestar declarações em Tribunal, por
estar em parte incerta, o juiz comenta
que a ausência deste não faz diferença,
porque o mesmo não compromete
em nada o andamento do processo.
“Ele seria ouvido como declarante e
não na qualidade de réu”, explica o
juiz da causa, Efigénio Baptista, que ao
longo da semana passada, entre vários
declarantes, ouviu Tomás Mabjaia,
Gilberto Mabjaia, Salomão Mabjaia,
Naldo Manjate, Carlos Pedro Malate e
Eugénia Albertina Mapandzene, esta
última antiga esposa de Gregório Leão,
ex-director-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE) e um
dos principais arguidos no processo em
julgamento.
NoTribunal, o declaranteTomás Mabjaia confirmoutervendidoumimóvelao
preçode11.5milhõesdemeticaisafavor
do réu Elias Moiane, sobrinho da co-ré
Inês Moiane, ex-secretária particular do
antigo Presidente da República, Armando Guebuza.
Conformeexplicou,oréuEliasMoiane
disse-lhe que a casa estava a ser comprada pela mãe de criação e co-ré Inês
Moiane para ele próprio. Foi assim que,
ao que detalhou, 4.5 milhões de meticais foram pagos em numerário pelo réu

Na tenda de julgamento do processo das dívidas não declaradas

As coisas começam a ficar pretas
Na tenda branca que acolhe o julgamento das dívidas não declaradas, no recinto do Estabelecimento Penitenciário Especial de Máxima Segurança, na província de Maputo, a clareza do dia começa a ganhar uma tonalidade escura para alguns dos 19 arguidos no processo, com as novas revelações feitas pelos declarantes, em
sede do Tribunal, e outras por serem apresentadas.

Eugénia Mapandzene

Carlos Malate

Elias Moiane e os sete milhões através de
uma transferência bancária para a conta
de um amigo e também declarante, Gilberto Mabjaia.
Por sua vez, o declarante Gilberto
Mabjaia confirmou ter recebido sete milhões de meticais na sua conta a pedido
do amigo e declarante Tomás Mabjaia,
por ser uma pessoa alegadamente de
confiança. Depois passou o valor da
venda da casa ao seu amigo.
Ouvido também sobre os mesmos
factos, Salomão Mabjaia, proprietário da
casa vendida ao réu Elias Moiane, confirmou ter passado uma procuração ao
sobrinho Tomás Mabjaia para vender o
imóvelaopreço de 11.5 milhões de met-

icais.Nãosoubedizermaisnadasobreos
contornos do negócio porque, segundo
ele, não esteve em frente, sabendo
apenas que o comprador era o réu Elias
Moiane.
Entretanto, o declarante Naldo Manjate,irmãodoréuCremildoManjate,confirmouemjuízoterrecebidotrêsmilhões
e 750 mil meticais. Disse que o pedido
de recebimento dos valores deveu-se
ao facto de o irmão e réu ter tido dificuldades de receber os valores, dado que a
sua conta estava inactiva.
O valor, segundo ele, era proveniente
da venda de um imóvel inacabado à ré
Ângela Leão, localizado no Bairro Jonasse, Município de Boane, província de

Maputo.
Do valor recebido, o declarante disse
que transferiu três milhões e 350 mil
meticais para uma outra conta e de um
outro banco que o irmão detinha, tendo
levantado 300 mil. Os 100 mil que restaram na sua conta o declarante disse
terem sido usados pelo dono do valor, o
réu Cremildo Manjate.
Afirmou ainda que soube, quando
foi ouvido na Procuradoria-Geral da
República, que o dinheiro tinha sido
transferido pela empresa M. Moçambique Construções, do réu Fabião
Mabunda.
Na quinta-feira passada, o Tribunal
ouviu a declarante Eugénia Albertina

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 precisa de Paz como
uma cultura, como um modo de
vivência e convivência mútua, e precisa igualmente de Paz porque só assim
se pode contribuir para o desenvolvimento do país.

exortando as suas forças para responderem a este desafio estadual.
O líder da Renamo, desde que se
assinou o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, em Agosto de 2018, tem
apelado aos 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, e agora
já não se fala de incursões armadas
no Centro, o que é muito bom para
o país que continua a lutar pelo seu
desenvolvimento. Aliás, graças ao cometimento do Chefe de Estado, Filipe
Nyusi, e do líder da Renamo, hoje não
se ouve o troar das armas no Centro
do país e, só por isso, as populações
voltaram a ganhar a vida, produzindo
alimentos para o próprio sustento, e
até para colocar no mercado, coisa
que antes não podiam fazer.

TERRORISMO VERSUS INIMIGO
DE MOMENTO

OPOSIÇÃO NA DEFESA DA PAZ
No país, a reconciliação é já uma
realidade, onde até a Renamo, o
maior partido da oposição, participa
de corpo e alma e através do seu líder,
Ossufo Momade, na defesa da paz,

Neste momento, o único empecilho consiste na luta contra o terrorismo no Norte do país, fenómeno
que, além de luto e dor, contribuiu
para a destruição de infra-estruturas
sócio-económicas, património público e do tecido empresarial, causando uma quebra dos níveis de
actividade, caracterizada pelo fecho
de empresas e repartições da Administração Pública.
Um dos impactos da agressão
criminosa 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 província
de Cabo Delgado a situação caracteriza-se por estabilização gradual e
crescente, apesar de focos esporádicos que tendem a expandir-se para

Mapandzene, que confirmou que a 19
de Maio de 2015 trocou 250 mil dólares
em meticais para comprar um apartamento. A troca do valor foi feita por intermédio do réu Khessaujee Pulchand,
que à data dos factos era funcionário da
Africâmbios.
Pulchand teria dito à declarante que
podia fazer a conversão do valor através
de uma empresa, a Hydrofarma. Entretanto, o pagamento da factura não foi
feito pela empresa para a qual Eugénia
Mapandzene mandou os dólares, senão
pela empresa de Fabião Mabunda, réu
no processo, a M-Moçambique Construções.
“Eu não sabia da origem do dinheiro e a mim só interessava ter o meu
apartamento pago. Não conhecia a MMoçambique Construções, nem o réu
Fabião Mabunda”,revelou.
O apartamento em causa localiza-se
no bairro Polana Cimento e, segundo
a declarante, a M-Moçambique Construções pagou a factura sem o seu
conhecimento, mas sim de Khessaujee
Pulchand, devido a um acordo entre si
assinado para uma taxa de câmbio favorável.
Carlos Pedro Malate, sócio e funcionário da Hydrofarma Construções
Moçambique SARL, empresa que vendeu uma casa à ré Ângela Leão, no valor
de 1.6 milhão de dólares, também foi
ouvido pelo Tribunal, tendo declarado
que recebeu parte do valor da venda da
casaemnumerário,eumapartedovalor
global da casa terá sido paga por Eugénia Mapandzene, que enviou 250 mil
dólares para a conta da sua empresa. Entretanto, Malate não tem comprovativo
quemostraqueovalortransferidoparaa
sua conta por Eugénia Mapandzene era
correspondente ao valor em falta pela
venda do imóvel a Ângela Leão.

os distritos limítrofes da província
do Niassa.
Para suplantar o terrorismo, medidas estruturais e arrojadas foram
adoptadas pelo Governo visando
tornar Moçambique um país seguro,
pacífico e até livre do terrorismo.
Incontornavelmente, quando se
fala de luta contra o terrorismo destaca-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 e
da Comunidade de Desenvolvimento
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.
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Editorial Mais um capítulo de vulnerabilidade
Ainda não sararam as feridas abertas
pela devastação de muitas infra-estruturas e perda de vidas humanas por causa
dos ciclones IDAI, no Centro do país, Kenneth,noNorte,eGuambe,noSul,eisque
nos chega novamente a tempestade
tropical Ana, a destruir o que estava em
reconstrução ou já reconstruído, incluindo até o que havia escapado nas três
primeiras vagas de ciclones.
Nas províncias de Nampula, Zambézia e Tete, estradas e pontes, escolas
e hospitais e edifícios públicos e privados foram varridos pelas águas e ventos fortes, acrescentando assim mais
um capítulo na vulnerabilidade do
país, onde os desastres naturais têm
sido uma constante. O facto é efectiva-

mente associado às mudanças climáticas que se verificam pelo mundo todo.
A multiplicidade de ciclones e tempestades tropicais, caracterizada pelas
cheias, ventos fortes, inundação, e outros eventos climáticos arrasa a nossa
costa e o interior do país, em ciclos
predominantemente curtos, mesmo
antes de nos refazermos dos danos
causados por um ou outro fenómeno
anterior.
A julgar pelas destruições que
temos assistido em todos os anos,
precisamente durante as épocas chuvosas, Moçambique é chamado com
urgência a redefinir o seu plano de
acção para lidar com os efeitos adversos do clima. Na redefinição do seu pla-

no, seria necessário primeiro perceber
que os ciclones e tempestades tropicais são eventos que ocorrem todos
os anos, daí precisar de um plano de
prevenção que não seja a curto prazo.
É que, do ponto de vista coerente, não
é no momento em que o país estiver
a ser devastado pela temporada que
se vai correr atrás da resposta, pois
as tempestades tropicais, sendo um
fenómeno constante, qualquer intervenção para prevenção podia ser feita
a médio e/ou longo prazo, tendo em
conta o histórico já conhecido destes
desastres.
O ciclone tropical Ana veio numa
altura em que enormes investimentos estavam a ser feitos pelo Governo

O Canhão

Amigos do passado

RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)
E-mail: r823812091@gmail.com
Tenho saudades de voltar a ver os
meus amigos de infância, alguns dos
quais morreram e outros bazaram
para fora do país, naqueles tempos
remotos, quando a independência
era virgem e depois seguida da guerra
dos 16 anos, onde também participei
na mesma. Quando jovem, os meus
amigos sentiam-se bem brincando
comigo. Falo daqueles amigos que
jogaram o futebol comigo nos campos de Xipamanine, Missão de São
José de Lhanguene, UFA, Kapi-Kapi e
outros campos pequenos que o bairro
de Chamanculo tinha na altura.
Quando voltasse da escola tinha o
hábito de ir ter com velho Sumbana,
pai do ministro do Turismo, Juventude
e Desportos, para um bate-papo. O
velho Sumbana praticava na zona
de Chamanculo, zona conhecida por
“Zanza”. Ali, o velho Sumbana tinha
uma pequena fabriqueta de panelas,
baldes, regadores e outros objectos.
Porque vivia na Matola, era obrigado
a despedir-se cedo para conseguir o
autocarro para casa.

Num belo dia, o velho Sumbana
manda o seu ajudante de nome Carlos
“Chibinhana” para me chamar como
era hábito, para troca de conversa, mas
que a nossa conversa apenas incidia
na educação, respeito pelos mais velhos, irmãos, gente de rua, etc. O velho
queria que eu fosse menino respeitoso
e exemplar como vinha acontecendo
e aconselhava-me para não me juntar aos amigos que sempre andavam
comigo no futebol. Porque também
eu gostava dos meus amigos, expliquei ao velho Sumbana que os meus
amigos não eram malcriados. Apenas
tinham mentalidade de criança.
Tratava-se de Mbatana, que foi
guarda-redes do Desportivo de Maputo; Dino, que também foi jogador
do Desportivo, Riquito, Dover, Gulamo,
Chisho, Chico António, Chang, irmão
de Manuel Chang, e outros. Estes eram
amigos que nessas alturas o velho
Sumbana não queria que brincassem
comigo, mas os porquês nunca me
disse. Apenas dizia que se assim continuar iria me desencaminhar. O velho
preparava para mim um meio pão e
badjias. O meio pão era vendido na
loja de Diamantino, em frente à ruína
da fontenária do Zanza. O branco vendia tudo e barato.
Tinha nessa altura um amigo
chamado Mbatana e o velho Sumbana nunca gostou dele. Não ia com
a cara do velho Sumbana. Nessa altura, o velho Zanza ainda estava em
vida. O velho Zanza era um homem

poderoso. Tinha dinheiro mais que
o velho Sumbana. Mbatana, filho de
um bitonga, era amigo do Zanza. Ali,
os dois velhos disputavam a nós para
conversa.
Mbatana convida-me para um
bate-papo com o velho Zanza, e o
velho Zanza vendia gordura de vaca
e tambores para a fábrica de sabão. Fui
até à casa do velho juntamente com
Mbatana e a informação chegou aos
ouvidos do velho Sumbana. O velho
foi ter com a minha mãe para se queixar contra Mbatana e Chico António.
Chico António vivia nesse período na
Missão Dom Bosco de Lhanguene.
Chico António tinha intenção de me
levar para viver na missão porque havia passado por lá um padre de nome
Armando Jeovan, de nacionalidade
espanhola, que havia gostado de mim
porque, segundo Chico António, o
meu comportamento era excelente.
Informei a minha mãe e ao velho
Sumbana que iria estudar na missão
e viver lá. O convite foi de Chico António, através do padre Armando. A
minha mãe não aceitou, muito menos
o velho Sumbana. O velho Sumbana
gostava muito de mim e foi através
dele que pude conhecer os seus filhos,
hoje alguns são ministros.
Fugi para a missão, mesmo sem
autorização da minha mãe, e fui viver
com os padres. A estória continua na
próxima edição, onde irei falar de mais
gente que conheci quando criança,
hoje ministros.

e parceiros, visando a construção de
infra-estruturas como estradas, pontes, escolas, hospitais e muitas outras,
tidas como vitais para o progresso
económico e social do país. A fúria
com que se abateu a tempestade
Ana foi capaz de deitar por terra todo
o esforço empreendido pelo Governo,
que ultimamente não parava de edificar novas infra-estruturas para dinamizar o desenvolvimento do país.
Entretanto, apesar de a componente de prevenção e mitigação de
calamidades e desastres naturais enfermar de vários problemas há que
reconhecer que Moçambique precisa
de adoptar, o mais urgente possível,
um novo paradigma na construção
de infra-estruturas, na medida em que
tem-se assistido a perda de recursos,
entre materiais e financeiros, eventualmente por não cuidar desta necessidade.
Se repararmos, por exemplo, para as
estradas e pontes destruídas pela tempestade tropical Ana, nas províncias da
Zambézia, Nampula e Tete, algumas
das quais construídas muito recentemente, facilmente nos apercebemos

desta urgência.
A forma como algumas obras têm
sido executadas em diferentes pontos
do país deixa muito a desejar, situação
que até acaba alimentando suspeitas
de corrupção por parte dos gestores
das Obras Públicas com a missão de
zelar pela edificação de infra-estruturas
resilientes.
No nosso entendimento, o país
para ter infra-estruturas duráveis é preciso que o Governo gaste bem na sua
construção, mas também a inspecção
do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH)
deve fazer bem o seu trabalho.
A construção de infra-estruturas
resilientes envolve rigorosidade todos
os passos, desde a concepção do projecto até à edificação propriamente
dita. Sabendo-se da multiplicidade de
condições que o território moçambicano apresenta, em termos de solos,
havendo que construir infra-estruturas
com base nessas condições e no facto
de, actualmente, tudo isso poder ser irrelevante se não se tiver em conta que
os eventos climáticos extremos são
cada vez mais cíclicos e violentos.

Ficha Técnica

Entrega ao domicílio
Ano/Mtn

Semestral

Trimestral

4.200,00

2.200,00

1.500,00

PEDRO MUFUUKULA (PhD)
E-mail: plavieque@gmail.com
Os mecanismos institucionais internos compreendem acções do exercício doméstico, como se alcança das
actividades da Comissão Interministerial do Mar e Fronteiras (COMAF),
um órgão do Conselho de Ministros,
presidido pelo Primeiro-ministro,
criado pelo Decreto Presidencial nº
3/2007, de 8 de Março (BR 10, I Série,
de 08/03/2007), cuja composição foi
revista pelo Decreto Presidencial nº
1/2016, de 20 de Maio (BR 60, I Série,
de 20/05/2016). Este órgão coordena
acções a desenvolver sobre o mar e
fronteiras, no quadro da defesa da
soberania e do estreitamento e manutenção de relações amistosas com
outros países, particularmente os
vizinhos. Entretanto, a gestão directa
de fronteiras em Moçambique está a
cargo do Instituto Nacional de Mar e
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Fronteiras (IMAF), um órgão executivo
de coordenação técnica da acção do
Estado sobre assuntos do mar e fronteiras.
O IMAF foi criado pelo Decreto nº
18/2001, de 3 de Julho (BR 26, I Série,
Supl., de 03/07/2001) e é tutelado pelo
Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação.
Para a prossecução das suas tarefas
o IMAF conta – para além das suas unidades orgânicas – com um Conselho
Técnico, que faz a coordenação dos
sistemas e acções sectoriais, formado
por representantes indicados pelos
ministros que compõem a COMAF; 3
(três) Comissões de Peritos, nomeadamente: (i) Comissão de Peritos para a
Delimitação de Fronteiras Marítimas;
(ii) Comissão de Peritos para a Reafirmação de Fronteiras Continentais; e,
por fim (iii) Comissão de Peritos para a
Determinação e Delimitação da Plataforma Continental. O IMAF, agindo
no contexto do Direito Internacional
Público e alinhado nas dinâmicas das
Relações Internacionais, tem uma
responsabilidade enorme pois lida
com uma matéria bastante sensível
e delicada, cuja acção irreflectida ou

menos ponderada pode ser a base de
um conflito fronteiriço ou, por outra,
pode contribuir para aproximar as
partes e gerar paz, perante um conflito
iminente.
A gestão de fronteiras em Moçambique exige análise cuidadosa das
Convenções, Protocolos, Acordos,
Memorandos e Notas Diplomáticas,
cruzando, em caso de necessidade,
com legislação nacional, regional,
continental e das Nações Unidas. Por
exemplo, a Convenção de Viena sobre
Tratados, de 23 de Maio de 1969, a
Convenção das Nações Unidas sobre
Direito do Mar, aprovada em Montego
Bay (Jamaica), no dia 10 de Dezembro
de 1982, e a Convenção sobre o alto
mar, aprovada na I Conferência de
Direito do Mar, realizada em Genebra,
aprovada a 29 de Abril de 1958, são incontornáveis. Mas ainda assim há que
observar a Carta das Nações Unidas,
a Resolução da ONU nº 2625 (XXV),
de 24 de Outubro de 1970, sobre
princípios de amizade e cooperação
entre Estados, a Resolução da ONU
nº 3314 (XXIX), de 3 de Dezembro de
1973, que define agressão, entre outros documentos.

A UA tem um vasto leque de instrumentos jurídicos sobre fronteiras,
podendo se destacar, a título meramente ilustrativo, a Decisão EX.CL/370
(XI) relativa a questões fronteiriças,
adoptada na 11ª Sessão Ordinária do
Conselho Executivo da UA, realizada
em Acra (Gana), de 25 a 29 de Junho
de 2007; Decisão EX.CL/Dec.461 (XIV),
relativa a questões fronteiriças, adoptada pela 14ª Sessão Ordinária do
Conselho Executivo da UA, realizada
em Adis- Abeba (Etiópia), de 29 a 30
de Janeiro de 2009; Declaração sobre
Programa Fronteiriço, adoptada pela
Conferência dos Ministros Africanos,
responsáveis pelas questões de fronteiras, realizada em Niamey (Níger), em
17 de Maio de 2012, entre outros.
Por seu turno, a Comunidade para
o Desenvolvimento da África Austral
(SADC), aprova Tratados, Protocolos,
Acordos e Memorandos regulando
diversas matérias de ou com interesse
fronteiriço, são os casos do Protocolo
sobre Sistemas Hidrográficos comuns
na Região da SADC, de 28 de Agosto
de 1995; Protocolo do Sector Mineiro
da Região da SADC, de 8 de Setembro
de 1997; Protocolo Revisto sobre Cur-

sos de Água Compartilhados, de 7 de
Agosto de 2000; Plano Estratégico Indicativo do Órgão para a Cooperação,
Política, Defesa e Segurança (SIPO),
aprovado em 26 de Agosto de 2003;
Pacto de Defesa Mútua da SADC, de
26 de Agosto de 2003, entre outros.
A produção da legislação doméstica priorizou a análise e discussão de
instrumentos normativos com certa
ligação aos assuntos fronteiriços, sendo exemplos – de entre outros – os
seguintes diplomas legais: (i) Lei nº
16/1991, de 3 de Agosto, Lei das Águas
(BR31,2ºSupl.,de03/08/1991);(ii)Leinº
22/2013, de 1 de Novembro – Lei das
Pescas (BR 88, I Série, de 01/11/2013);
(iii) Lei nº 20/2014, de 18 de Agosto –
Lei das Minas (BR 66, I Série, 2º Supl., de
18/08/2014); (iv) Lei nº 21/2014, de 18
de Agosto – Lei dos Petróleos (BR 66, I
Série, 2º Supl., de 18/08/2014) e outros
diplomas legais. Ratificou a Convenção
para a Protecção, Gestão e Desenvolvimento do Ambiente Marinho e Costeiro da Região Oriental de África, de 2 de
Junho de 1985, através da Resolução
da Assembleia da República nº 17/96,
de 26 de Novembro (BR 47, I Série, 5º
Supl., de 28/11/1996). (Conclusão)
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RUI DA MAIA
Gestor de Engenharia
A produção de ração de combate,
também designada por ração operacional de combate, nasceu da necessidade de alimentar combatentes que
cruzavam o território nacional nas
guerras mais decisivas da construção
da moçambicanidade. Os árabes, os
primeiros colonizadores, tinham o
seguinte modelo de operação: fixarse na costa, especialmente numa ilha
cercada de água e mangal. Recrutar
os pescadores nativos para serem
carregadores de mercadorias trazidas
da Índia, fundamentalmente tecidos,
sementes, peixe seco, adornos, pratos
de porcelana e entravam no interior,
seguindo os rios e caminhavam por
3 noites, cerca de 60 km. Chegados
a um determinado sítio, desmatavase uma área circular de 30 metros de
diâmetro e espalhava os produtos.
Pela madrugada do dia seguinte,
chegavam os africanos do interior
com seus produtos e estes andavam
de banca em banca e trocavam o que
traziam com o que queriam. Não se

falava. Quem decidia o que queria
eram os povos do interior. Traziam
ouro, dentes de marfim, instrumentos de cobre ou ferro, carne seca,
água, mel e cera de abelha. Assim
eram feitas as trocas comerciais. No
dia seguinte, cada caravana recolhia
as suas sobras e partia. A ração operacional dos árabes era peixe seco, pão
duro, carne seca de ovelha. Os guias
árabes observavam o poderio, o tamanho e o tipo de armas de guerra
que os povos africanos traziam e a
produção das machambas ao longo
do caminho e registavam tudo. Da
vez a seguir criavam outro mercado
na mesma região e avançavam mais
para dentro. E assim sucessivamente
eles criavam vínculos com os locais
até chegarem perto das chefaturas.
Quando ali chegassem faziam ofertas
fabulosas aos chefes locais, introduziam um livro, o Alcorão, e pediam as
filhas do chefe em casamento. Assim
que assumiam a figura de membros
respeitados da família real usavam a
força de trabalho desse clã para abrir
novos mercados no interior de África.
Quando houvesse resistência usavam as tropas recrutadas localmente
e derrotavam os povos vizinhos com
recurso a armas de fogo. A capacidade militar dos clãs que negociavam
com os árabes crescia rapidamente
e seu domínio e os negócios floresciam. A ração operacional de combate dos árabes foi o segredo que
eles usaram para nos dominarem. Foi

assim que quase toda a África ficou
muçulmana. Quem tem comida para
situações de emergência chega sempre mais longe.
Quando os portugueses chegaram
traziam barcos grandes que podiam
levar tudo e acomodar 20-60 pessoas.
A ração operacional dos marinheiros
era pão seco, carne de porco-salgada,
frutas, vinho tinto e naturalmente
peixe fresco que pescavam. Era possível criar animais dentro dos barcos,
cozinhar tudo o que se quisesse ali. Por
isso chegaram muito longe.
Quando começaram a realizar operações em terra, a ração de combate
dos portugueses não mudou muito
até o século XX. Quando chegou o
período das guerras de libertação, a
tecnologia dos produtos enlatados
já estava desenvolvida. A ração operacional dos soldados portugueses
era fácil de obter nos quartéis e os
miúdos roubavam de suas irmãs que
recebiam de presente, nas suas casas
de caniço, quando os soldadinhos de
chumbo de Portugal chegavam para
relaxar nas esteiras do Oceano Índico.
Essa ração era fundamentalmente
constituída por uma caixa de cartão
bem selada que dentro continha
uma embalagem impermeável e
que contemplava: lata de feijão com
carne, lata de sardinha, lata de atum,
lata de compota, lata de sumo, pacotes de bolacha, sal e amendoim. Os
soldados ostentavam também um
pequeno cantil que tinha tão pouca

água que até hoje não entendo para
quê que aquilo servia. Havia vários
menus, especialmente para os oficiais, mas este era aquele que parecia
mais comum. Este conjunto era a
ração operacional para um dia de
campo e era suficiente para dar ao
soldado cerca de 3000 quilocalorias
de energia.
Quando ganhámos a Independência aconteceram coisas estranhas. A
empresa Fapacar, que fazia as estratégicas caixas de cartão, faliu e uma
empresa que fazia as latas de metal
na Machava fechou repentinamente
e só reabriu muitos anos depois. Diziam os mais velhos que, foi tudo organizado para que aquela tecnologia
não fosse copiada pelos russos. Então,
durante a guerra da democracia e do
apartheid, a nossa ração de combate
passou a ser farinha de milho com
feijão, mandioca seca e a carne que
comíamos era de caça, fundamentalmente javali, cudo ou gazela. Os nossos soldados estavam muito malnutridos. Quando veio a seca dos anos
80 comíamos aquilo que apanhávamos! A situação ficou tão crítica até
que em 2005 começámos de novo
a investir no Exército, comprámos
novas botas, novos fardamentos,
novos carros, novas patentes mas…
não instalámos uma única fábrica de
ração operacional de combate. Um
Exército sem comida de emergência
não pode fazer muito.
Mas sempre cantávamos: é a mul-

her moçambicana que alimenta os
combatentes… mas não havia por
assim dizer uma ração profissional de
combate para a mulher moçambicana poder alimentar rapidamente os
combatentes. A OMM e a OJM continuavam sem implementar nenhum
projecto palpável de produção. Hoje, o
mercado tem tudo o que precisamos
para compor uma ração de combate
para dar 4500 quilocalorias de energia
e disponibilizá-la aos mufanas que estão nas frentes de combate. Já temos
médicas que entendem de nutrição
no Hospital Militar. Temos médicas especialistas, com a patente de coronelas
e até generalas, o que significa que temos pernas para andar!
O mercado quer essas rações operacionais. Temos cheias, secas, ciclones,
guerras, e tudo isso requer comida de
emergência para acudir aos milhões
de vítimas. Moçambique continua a
ser um corredor muito apetitoso de
atravessar militarmente. Moçambique
está na rota dos desastres naturais.
Temos que pôr o destacamento feminino a produzir profissionalmente as
chamadas rações operacionais de
combate, tomando em conta os constrangimentos religiosos e culturais. A
ração de combate dos moçambicanos
não pode ser feita em Portugal. Nós
somos zione, muçulmanos e cristãos,
muitos não comem carne de porco.
Temos muito espaço nos quartéis para
montar a engenharia das rações de
combate.
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50 anos da cidade da Matola

Muito trabalho e interesses de grupos
Matola celebra este sábado, 5
de Fevereiro, meio século da sua
elevação à categoria de cidade,
numa realidade marcada por
muitas realizações levadas a cabo
pelo elenco de Calisto Cossa, por
um lado, e, por outro, pela existência de grupos de interesses que
nada fazem, senão passar a vida
a semear boato, intriga e ódio,
numa tentativa de travar a velocidade de infra-estruturação que
dinamiza a actividade económica
e melhora as condições de vida
dos cerca de 1.2 milhão de habitantes.
ANSELMO SENGO
Email: sengoans@yahoo.co.br
Estamos à porta da celebração
dos 50 anos da elevação da Matola
à categoria de cidade. Para si, como
edil de Matola, o que é falar dos 50
anos desta cidade?
-Falar da Matola nestes 50 anos de
elevação à categoria de cidade é falar da
contribuição que os matolenses foram
dando ao longo deste percurso, e nós
como edilidade temos a consciência
que também estamos a dar a nossa
contribuição. Ao longo dos 50 anos
passaram por este município filhos
desta cidade que outrora fizeram de
tudo para que a cidade se tornasse um
lugar aprazível para habitação, implantação de estabelecimentos comerciais
ou industriais, e muitos outros. Muito
também se pode falar do que aconteceu desde a elevação da nossa Matola
à categoria de cidade, passando pelos
tempos em que éramos considerado
Conselho Executivo até à municipalização que inicia em 1998.
Concretamente, o que se pode
dizer das realidades da edilidade nós
últimos 10 anos?
-Podemos ver e todos testemunhamos que a nossa cidade cresceu
muito e apresenta duas características,
sendo uma rural, que representa 60%
de todo o território municipal, e uma
outra urbana e peri-urbana que engloba os chamados bairros de expansão
que estão a transformar-se em zonas
urbanizadas. E ao longo deste período
fomos chamados, na nossa qualidade
de Conselho Municipal, a dar a nossa
contribuição, tanto do ponto de vista
de infra-estruturas que a Matola ainda
precisa, assim como do ponto de vista
de gestão ao solo urbano; de governação participativa, sem deixar de lado
a vertente social, desportiva, apoio à
juventude e a mulher; mercados; abastecimento de energia e água. E não nos
esqueçamos que somos a cidade mais
industrializada do país, agregando 60%
do universo das empresas que operam
em Moçambique.

Ora, a nossa contribuição neste
processo de construção da Matola foi
de dar continuidade aos desafios que
enumerei, desenhando, obviamente,
prioridades.
Quais é que foram?
As infra-estruturas constituem a nossa prioridade e a avaliação que fazemos
é positiva, tendo em conta que daquilo
que éramos quando chegamos em
2014 muita coisa mudou e queremos
mudar mais. Na componente das vias
de acesso, por exemplo, a Matola tem
105 km de estradas asfaltadas; construímos o edifício moderno do Conselho
Municipal, com 8 pisos, que alberga
todas as unidades orgânicas e serviços
técnicos municipais e o Posto Administrativo da Matola-Sede. Construímos
de raiz o Mercado Santos; o Mercado
de Malhampsene; Fomento; 3 de Fevereiro e reabilitamos o Mercado deT3.
Podemos ainda destacar a construção do edifício-sede da Assembleia
Municipal e os edifícios onde funcionam as sedes dos bairros Matola “C”;
Tsalala; Siduava e Infulene, e está em
processo de construção a sede do bairro da Matola“A”e 1º de Maio.

plosão demográfica. Como é que
a edilidade encara esta realidade e
que desafios trouxe?
-Realmente, a cidade da Matola tem
registado um crescimento acentuado
em termos populacionais. A título de
exemplo, de 2014 a esta parte a população da cidade da Matola quase que
triplicou, tendo em conta que dos 600
mil habitantes encontrados pelo censo
populacional de 2007 passamos para
uma realidade de 1.032.197 (um milhão, trinta e dois mil, cento e noventa e
sete habitantes).
Esta população, por sua vez, encontra-se em constante crescimento, sendo que até 2021 as projecções apontavam para uma população estimada
em 1.245.799 (um milhão, duzentos e
quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove) e as mesmas projecções
indicam que, nos próximos anos, a
população vai crescer até um milhão
e quinhentos mil habitantes, na
sua maioria jovens que
saem de bairros do
Município de

da nossa cidade electrificada e o projecto do Governo denominado
Energia Para Todos deunos um empurrão
e acreditamos
que a breve
trecho
iremos
completar a parte
que falta.
Agora o
que precisamos é
melhorar a
qualidade
e completar
os quarteirões
de alguns bairros que ainda
falta por
electrif i c a r.

passageiros. O que está sendo feito
para melhorar esta
área?

cidade, construindo um campo em
cada bairro. Aé ao momento fizemos
23 campos, incluindo outros 5 campos
multiuso e o projecto continua, tendo
em conta que temos muita população jovem que precisa estar ocupada
com coisas úteis e melhorar a sua
saúde. Paralelamente, as vereações de
Planeamento Territorial e Urbanização
e da Cultura, Juventude e Desportos
distribuíram kits para o auto-emprego
para os jovens e terrenos para materializar o seu sonho de ter casa própria.
No início da nossa entrevista, o
senhor presidente do Conselho Municipal referiu que tornou a Matola
aprazível. Pode nos explicar o que é
isso?
-Sim, todo este manancial de investimentos realizados tornou a Matola
uma cidade aprazível para habitação,
implantação de estabelecimentos comerciais, industriais e tantos outros. E
esse facto fez com a cidade conhecesse
um boom em termos de crescimento
económico, social, cultural e desportivo,
e consequentemente o desenvolvimento. Esta combinação de eventos, resultantes obviamente da nossa visão e
capacidade de gestão, faz com que surjam grupos de interesse que de quando em vez e sempre que for
conveniente semeiam
boato, intriga e
ódio contra
a edilidade.
Para

Uma das bandeiras da governação municipal de Calisto Cossa é
a construção de estradas. Qual é a
avaliação que faz?
-É positiva porque construímos pouco mais
de 105km de estradas
asfaltadas, que vieram
se juntar à rede viária de
189.86km de estradas
existentes até ao ano 2013.
Actualmente, a nossa rede
viária é de cerca de 274km de
estradas municipais, que nos
permitiram ligar a cidade da
Matola por dentro e deslocarmo-nos para os outros pontos
da cidade e província de Maputo. Hoje não precisamos
de sair da cidade da Matola
para chegar a alguns bairros
do município, como acontecia antes desta legislatura
municipal.
A par disso, anualmente e de forma
rotineira o município intervém na manutenção de aproximadamente 31km
de estradas terraplanadas, e devo aqui
louvar o gesto do sector privado que
felizmente já tem mostrado disponibilidade de apoiar o município, intervindo nas vias que passam pelos seus
empreendimentos. Daí que nós, como
edilidade, encorajamos este tipo de iniciativas.
Um dos acontecimentos que
marca a Matola nos 10 anos é a ex-

Executivo municipal tem que buscar
soluções sustentáveis.
Só para elucidar, a população da
cidade da Matola produz diariamente
1200 toneladas de lixo caseiro, o que
significa que por mês estamos acima
de 40 toneladas. É muito lixo e lamentavelmente neste momento estamos
a enfrentar o problema de depositar os
resíduos em lixeira de céu aberto, o que
não é bom para a saúde pública.
É por isso que abraçamos, juntamente com o Governo, o projecto
de construção do aterro sanitário de
Malhemele, que tem seus solavancos
porque envolve processos de reassentamento, compensações e vedação da área, que já está concluída. No
entanto, enquanto isso, o Conselho
Municipal lançou recentemente um
concurso interno e já apurou um concorrente para a construção de uma
usina para a transformação do lixo, não
somente produzido na Matola, como
também nos municípios vizinhos, em
energia.
O saneamento, sobretudo as inundações que ocorrem sempre que
chove, tem sido uma das armas de
arremesso de alguns sectores contra o presidente Calisto Cossa. O que
está a acontecer afinal?
-A cidade da Matola tem a visão
geral do problema e um facto relevante
é que já temos um estudo elaborado.
Refiro-me ao plano-director de
água e saneamento do Município da Matola, orçado
em 70 milhões de
dólares americanos, e

por construções e como consequência
a água entra nos quintais das pessoas
porque quer seguir seu caminho natural. Mesmo nas vias de acesso, quando
a água não tem por onde passar acumula nas estradas e é por isso que algumas estradas asfaltadas acabam se
degradando de forma precoce.
Concretamente, qual é a solução
que o município tem em vista?
-Para resolver os problemas derivados das inundações, não basta
apenas o trabalho da edilidade, é necessário uma conjugação de sinergias
e trabalho colectivo, sobretudo com os
municípes. Estamos cientes da necessidade da construção de uma vala de
drenagem e ramais convencionais para
melhorar a circulação das águas, o que
constitui um investimento público, entretanto, é preciso melhorarmos o tratamento das valas e canais de circulação
das águas, através do não depósito do
lixo. É também preciso melhorarmos
os aspectos de urbanização, através da
não ocupação de áreas de risco, áreas
propensas às inundações, vias de acesso, espaços públicos e dos canais de
circulação das águas pluviais.
Senhor presidente Calisto Cossa,
acredita que campanhas de educação cívica são suficientes para a
mudança de comportamento das
comunidades?
-Acredito que sim, é possível mudarmos a mentalidade das pessoas, bastando para tal
apostarmos na educação
das nossas comunidades,
desde a tenra idade para
crescer a saber cuidar do
bem público.
Como é que ficou a construção
da segunda fase da drenagem
do bairro Fomento?

Outra preocupação dos munícipes da Matola é a expansão da energia. O que é que o ilustre edil pode
nos dizer?

Estes quarteirões podem ser encontrados em bairros como Nwamatibwana,
Muhalaze, Godhloza e Mucatine.
No capítulo reservado ao abastecimento de água posso dizer que durante este período melhoramos a taxa
de acesso e abastecimento de água
potável em 70%, fruto da construção
dos centros distribuidores de Intaka,
Malhemele, e agora estamos a avançar com a construção do centro distribuidor da Matola-Gare.

-Felizmente aqui também fazemos
uma avaliação positiva, pois temos 80%

Outro sector que aflige os munícipes da Matola é dos transportes de

Maputo com energia, água e estradas
asfaltadas.
Portanto, esta realidade traz para nós
como município o desafio de irmos
construindo infra-estruturas e outras
valências sociais que irão facilitar a vida
dos nossos munícipes.

-Realmente a demanda populacional pelos transportes é cada vez maior
e como Governo municipal estamos
preocupados. Nesse contexto, além
de contarmos com o envolvimento
do sector privado, este desafio faz com
que olhemos para a nossa própria capacidade, pelo que através da nossa
Empresa Municipal de Transportes estamos a trabalhar para nos próximos
dias apresentarmos alternativas aos
nossos munícipes.
Permita-me dizer que ao longo
deste período melhoramos igualmente a prática desportiva na nossa

estes grupos, uns de dentro e outros
de fora, todo este nosso trabalho visível
e enaltecido pelos munícipes, e coloca
a Matola na rota das cidades mais desenvolvidas e exemplo no uso das tecnologias de comunicação e informação
(digitalização) em África, não existe.
A gestão de resíduos sólidos
desafia também a edilidade. Que
soluções existem para esta questão?
-É sem dúvidas um dos desafios que
impacta do crescimento populacional
que se regista nos últimos 10 anos e o

neste momento estamos a trabalhar
juntamente com os nossos parceiros
na mobilização deste valor. Entretanto,
reconhecemos que de forma cíclica
temos estado a sofrer com inundações
e nos preocupa as situações que acontecem, por exemplo, nos bairros de Fomento, Nkobe, Machava Km-15, Sikwama, Liberdade e Bunhiça, isto porque
sempre que chove as águas não têm
por onde passar. Isso porque, infelizmente, e reconhecemos isso, o traçado
por onde as águas passavam foi tomado. As bacias naturais de retenção
da água igualmente foram tomadas

-Está em curso. No ano passado
lançamos um curso público para esta
infra-estrutura que se mostra vital, embora tenhamos demorado um pouco
a adjudicar por causa de procedimentos administrativos, mas é um dado adquirido que as obras de construção da
segunda fase da vala de drenagem do
bairro Fomento, numa extensão que
compreende os primeiros 500 metros,
serão retomadas brevemente.
Mesmo assim, ainda temos algum
trabalho a fazer nos bairros Nkobe,
Km-15, Matola-Gare, Bunhiça, Tsalala
e Sikwama, com vista a minimizar o
impacto das chuvas e contamos com
a participação da comunidade. Por
exemplo, há dias estivemos a trabalhar
no Nkobe com a comissão dos moradores criada e juntos já identificamos
por onde as águas devem passar, e
isso vai exigir um esforço financeiro
enorme porque temos que recuperar
as bacias de retenção ocupadas e obstruídas, construção de valas de drenagem, encaminhamento das águas da
chuva para o mar e muitas outras infraestruturas. É só imaginar, aqui na CMC

tínhamos uma bacia natural que recebia água equivalente a 5 estádios de
futebol, paradoxalmente fomos construindo aqueles armazéns, reduzindo
consequentemente a sua capacidade.
Muito bem, o que vai marcar a
celebração dos 50 anos da cidade da
Matola?
Já temos um programa de celebração dos 50 anos da Matola aprovado,
no entanto, devo aqui aclarar que este
momento não começa e termina
no dia 5 de Fevereiro. Não. Há actividades em diversas áreas que já estão
a acontecer no desporto, assim como
a oficialização do fórum municipal de
crianças, visita às populações carenciadas, campanhas de limpeza da cidade.
Temos igualmente a componente de
inauguração das infra-estruturas que
construímos.
Quais por exemplo. Pode nos elucidar?
-Sim. Vamos inaugurar, não no
próprio dia 5 de Fevereiro, mas ao longo
do período de celebração que vai até
ao dia 5 de Fevereiro do próximo ano,
o novo edifício do Conselho Municipal
daMatola,daAssembleiaMunicipal.No
vertente das vias de acesso, iremos inaugurar estradas a nível dos postos administrativos da Machava e de Infulene.
Além disso, ao longo destes 50 anos
presenteamos os munícipes com a
construção de raiz de 25km de estradas.
Gostaríamos que o presidente
nos explicasse se estes 25km de estradas são os mesmos que foram
consignados a um empreiteiro recentemente?
-Sim, e vão custar um pouco mais de
900 milhões de meticais, cuja estrada
vai ligar os bairros de Matola Gare-Siduava, Muhalaze-Godlhoza, incluindo
Mucatine por dentro e depois vai ligar
Machava Nkobe- Mathlemele para
permitir que toda a juventude que está
lá a residir tenha alternativas para entrar
e sair.
Portanto, o ilustre edil Calisto Cossa está a dizer-nos que vai construir
uma estrada de raiz?
-É isso. Trata-se de uma obra de raiz
que engloba todo o trabalho de engenharia, incluindo objectos de arte
que devem ser feitos, colecta de solos
para avaliar o nível freático, projecção de
áreas para construção de pontecas.
Há quem diga que os números
da consignação da obra não batem
certo…
-É uma opinião que não pretendo
comentar. Apenas clarificar que onde
há muitos interesses, tanto de dentro
como de fora, todas as grandes realizações que presenteamos aos matolenses não são de nada. Mas devo dizer
que o regulamento do Governo que
está disponível para os interessados de

sempre, no Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, fixa
o preço de 1km de estrada em um
milhão de dólares. E se multiplicarmos
os 25km por um milhão de dólares,
as contas sairão muito acima dos 900
milhões de meticais que o município
consignou a empreitada. Além disso,
o município conseguiu poupar 700
milhões de meticais, daí que apelamos
aos grupos de interesse, uns instalados
na Matola, outros de lado de fora, para
que deixem de manipular a opinião
pública porque nós como Conselho
Municipal estamos focados e preocupados em melhorar a vida dos munícipes, através da criação de condições
necessárias.
A autarquia da Matola foi sempre
vistacomoviveirodeconflitosdeterra.Qualéasituaçãoactual,tendoem
conta que tem realizado campanhas
de atribuição massiva de DUATs?
-No Município da Matola a regularização de terrenos constitui prioridade
como forma de minimizar situações de
conflito de DUAT e também com o objectivo de conferir a segurança de posse
aos titulafres de direito. Em paralelo, temos vindo a registar uma redução significativa de casos de conflitos de terra,
fruto da adopção de campanhas de
regularização massiva a nível dos postos administrativos municipais e bairros
municipais, incluindo em iniciativas denominadas “presidência sem parede”,
em que as audiências são realizadas
fora do gabinete e são resolvidos todos
os casos conflituantes.
Em termos geográficos, onde há
maior incidência de ocorrência de
conflitos de terra?
-Temos registado com maior
tendência a ocorrência nos bairros de
expansão devido a grande procura por
habitação, contudo, de forma gradual
estão a ser minimizados conflitos nos
bairros da Matola-Gare (Tchumene I
e II), Muhalaze e Godlhoza. Para dizer
que de uma média de três mil conflitos
de terra que tínhamos em 2014, hoje
reduzimos significativamente, estando
abaixo de 300 casos.
Estamos a terminar. O que o
Município da Matola promete aos
munícipes até ao final do mandato?
-Para além de infra-estruturas que
ainda são bastante necessárias e constituem uma das nossas acções de bandeira, bem como o melhoramento da
capacidade de arrecadação de receitas,
com o objectivo de atingir a auto-sustentabilidade financeira, a nossa grande
aposta é na introdução e aplicação de
mais tecnologias de comunicação e
informação, como forma de melhorar
a prestação de serviços aos munícipes.
Devo também sublinhar que o
nosso principal foco é de continuar a
enquadrar o nosso slogan“Pela Matola
que Queremos”, porque acreditamos
que em conjunto podemos construir
a Matola.
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Dados oficiais indicam que um
ciclone tropical é uma grande perturbação na atmosfera terrestre, cujo
sistema é formado por grandes tempestades e é caracterizado por ser uma
região onde a pressão atmosférica é
significativamente menor e a temperatura é ligeiramente maior do que suas
vizinhanças.
Normalmente, tal como aconteceu
nas províncias em alusão, o ciclone
“Ana” causou danos em árvores e arbustos que foram totalmente arrastados pelos ventos, árvores arrancadas
pela raiz, danos de grande porte a
telhados de edifícios, colapso total de
muitas residências e edifícios industriais, casas e edifícios arrastados, e
provocando, consequentemente, um
caos total, incluindo a evacuação das
populações para zonas seguras.
“Saúdo a prontidão do Governo
que em tempo útil foi disseminando a informação prévia
sobre a formação
de um ciclone tropical e ao
mesmo
tempo
exortava
as populações das
províncias
que potencialmente
seriam afectadas para
abandonarem
as zonas de
risco”, enalteceu
Joel Nhumaio.
Depois da passagem do ciclone,
acrescenta, o Governo
conseguiu
também evacuar as
populações das zonas
afectadas e reassentar em locais seguros,
onde tem estado a alocar produtos de
primeira necessidade.
“Isto é fruto de um trabalho planificado e orçado, cujos fundos estão
assegurados”, daí que para o presidente da Fundação Ngungunhane,
mais uma vez, a liderança do Presidente Nyusi está sendo colocada à
prova, enfatizando, contudo, que de
todas as provas que o Chefe de Estado enfrentou, desde o corte de ajuda
ao Orçamento do Estado pelos parceiros de cooperação internacional,
os ataques militares na região Centro
do país, o terrorismo na região Norte,
e mais recentemente a Covid-19, saiuse da melhor maneira.
“O Presidente Nyusi habituou aos
moçambicanos a superar as crises. E
aqui não podemos deixar de destacar
a liderança do Chefe de Estado e a proactividade do Instituto Nacional de
Meteorologia e do Instituto Nacional
de Gestão de Desastres”, afirmou.
Aliás, o estadista moçambicano
demonstrou, mais uma vez, a sua

Ciclones aumentam sofrimento
- Considera Joel Nhumaio, analista político, a propósito da passagem e destruições causadas pelo ciclone tropical“Ana”, nas províncias do Centro e Norte do país
O presidente da Fundação Ngungunhane e analista político Joel Nhumaio considera que os fenómenos naturais, como por exemplo os ciclones Dineo, que fustigou a província de Inhambane, em 2017, Idai e o ciclone Kenneth, nas províncias do Centro e Norte, em 2019, e mais recentemente, no
dia 24 de Janeiro em curso, o ciclone “Ana”, nas províncias de Nampula, Zambézia, Tete, Niassa, Cabo Delgado, Sofala e Manica, afectando 45,395
pessoas e causou 18 óbitos e destruição de infra-estruturas públicas e privadas, para além de provocar deslocados, estão a desafiar a resiliência dos
moçambicanos e a liderança do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi.
“Ana” e solidarizar-se com as famílias
e entidades afectadas pelo ciclone
e, ao mesmo tempo, reiterar o
compromisso expresso do
Governo de Moçambique e
do Presidente da República
em continuar a apoiar a
população afectada para
que rapidamente normalize a sua vida.
Portanto, “ao abandonar o seu gabinete na
capital Maputo, o Chefe de
Estão reforçou o seu compromisso de servir o povo que
jurou ser seu patrão, pois no
terreno afere o impacto das
cheias junto das populações e infra-estruturas;
inteirar-se do processo de reassentamento da
população e da
reconstrução
de infra-estruturas
ora

liderança e carisma ao primeiro criar,
logo no dia seguinte à ocorrência do
ciclone “Ana”, no quadro da 2ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros, três brigadas chefiadas por
membros do Governo Central para
acompanhar, no terreno, os efeitos
causados pela tempestade tropical Ana, nas regiões Centro e Norte
do país, sendo que para a província
de Nampula foi destacado Carlos
Agostinho do Rosário, Primeiro-ministro da República de Moçambique,
em Tete, Celso Correia, ministro da
Agricultura e Desenvolvimento
Rural, na Zambézia, João Osvaldo
Machatine, ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, e
Manuela Rebeiro, vice-ministra dos
Transportes e Comunicações.
Em segundo lugar, Joel Nhumaio
destacou e enalteceu a decisão sábia
do Presidente Nyusi de abandonar o
conforto do seu gabinete em Maputo
para acompanhar de perto os danos
causados pela tempestade tropical

em curso, assim como exortar a população reassentada a permanecer em
zonas seguras”.
Daí que, de acordo com o analista
político e quadro sénior do partido
Frelimo, todos os moçambicanos estão cientes que este é um fenómeno
natural que ninguém pode parar
e acontece em todos os cantos do
mundo.
“Neste momento, o mais importante é os moçambicanos, principalmente das regiões de maior risco, acatarem as orientações das autoridades,
permanecer em locais seguros. Apelo
também aos moçambicanos para se
juntarem aos esforços do Governo e
do Presidente da República, em particular, de reconstrução e reposição das
infra-estruturas destruídas pela fúria
das águas e ventos fortes, porque a natureza não pode vencer a vontade do
povo de desenvolvimento e criação
de condições que concorram para o
bem-estar social e económico”, referiu
Joel Nhumaio.
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Entretanto, o nosso entrevistado
diz haver necessidade de chamar
atenção à sociedade, bem como à
comunidade internacional para o reforço do compromisso de combater
e mitigar os efeitos das mudanças
climáticas, tendo em conta que
Moçambique é especialmente vulnerável a estes fenómenos devido à
sua localização geográfica na zona
de convergência inter-tropical e a
jusante de bacias hidrográficas partilhadas, à sua longa costa e à existência de extensas áreas com altitude
abaixo do actual nível das águas do
mar.
O Imperador de Gaza prossegue
dizendo que no nosso país, as consequências das mudanças climáticas
incluem a perda de vidas humanas, de
culturas agrícolas, de animais domésticos e fauna bravia, a destruição de
infra-estruturas sociais e económicas, o aumento da dependência da
ajuda internacional, o aumento dos
preços dos produtos agrícolas, a
deterioração da saúde humana, a de-

gradação ambiental e perda de
ecossistemas.
“As mudanças climáticas representam, assim, um retrocesso aos
esforços do Governo e seus parceiros
no combate à pobreza e persecução
dos Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)”, considera Joel
Nhumaio, que de seguida destaca os
esforços do Governo em combater
este fenómeno através da aposta em
energias fósseis para as limpas, cuja
meta é de até 2030 atingir a meta de
62 porcento de contribuição de energias renováveis na matriz energética
nacional", disse.
A estes esforços, o presidente da
Fundação Ngungunhane apontou
também o combate à desflorestação
através do reflorestamento de extensas áreas e o facto de Moçambique se
ter tornado, em 2021, no primeiro país
a receber pagamentos de um fundo
fiduciário do Banco Mundial para
reduzir as emissões provenientes do
desmatamento e da degradação florestal, comumente conhecido como
REDD+.

Quarta-feira, 19 de Janeiro de 2022
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ACIDENTES DE VIAÇÃO
Entretanto, o analista político e
quadro sénior da Frelimo mostrou-se
preocupado com o índice de acidentes de viação no país, e principalmente
com as suas consequências sociais
para as famílias e economia para o
Estado.
Assim, afirma que o Executivo está a
redobrar esforços para prevenir e combater os acidentes de viação, fazendo
a parte que lhe cabe. Para atestar esta
preocupação, o Imperador de Gaza
aponta a criação de uma comissão de
inquérito e o envio de uma brigada
encabeçada por Osvaldo Machatine
e Manuela Ribeiro para esclarecer as
causas do acidente de viação ocorrido no dia 22 de Janeiro corrente, na
Estrada Nacional n.º 1, no povoado
de
Mirongone,
distrito de

Mopeia,
província
da Zambézia,
que
resultou em 28
óbitos.
Refere ainda que, apesar
de reconhecer que o estado
da via pode concorrer para
o registo de acidentes, defende
uma maior responsabilidade individual dos motoristas dos transportes
semi-colectivos de passageiros e dos
camiõesdelongocurso,alegadamente
porque, uma vez que conhecem a
estrada, deveriam evitar manobras
perigosas, ultrapassagens irregulares e
altas velocidades. Por outro lado, culpa
igualmente os proprietários dos veículos, na medida em que deveriam ser os
primeiros fiscais da actividade do seu
motorista, assegurar a manutenção
periódica das viaturas e estabelecer um
critério rigoroso na selecção e contratação dos motoristas.
Neste contexto, entende que o argumento segundo o qual o estado da
via é que é causador dos acidentes de
viação, apontando como exemplo a
Estrada Circular de Maputo, com todos
os padrões de segurança internacional,
mas regista quase que diariamente acidentes, não procede.“Por isso, os últimos
acidentes que assistimos um pouco por
todo o país devem chamar a nossa consciência pelos danos avultados, alguns
irreparáveis, como por exemplo a perda
de vida de um chefe de família e os encargos que a falta de responsabilidade
individual acarreta para os cofres do Estado”,concluiu Joel Nhumaio.
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Conselho de Ministros:
Decreto n.º 2/2022:
Revê as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 94/2021, de 20 de Dezembro.
CONSELHO DE MINISTROS
Decreto n.º 2/2022
de 19 de Janeiro

Continuam em vigor a Situação de Calamidade Pública e o Alerta Vermelho, decretados no artigo 1 do
Decreto n.º 79/2020, de 4 de Setembro.
Artigo 2
(Objecto)
O presente Decreto estabelece as medidas para contenção da propagação da pandemia da COVID-19,
enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública.
Artigo 3
(Âmbito da Aplicação)
O presente Decreto aplica-se a todos os cidadãos nacionais e estrangeiros e instituições públicas e privadas, no território nacional.
Artigo 4
(Medidas de Prevenção e Combate)

Havendo necessidade de se rever as medidas para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19, enquanto durar a Situação de Calamidade Pública, aprovadas pelo Decreto n.º 94/2021, de São medidas gerais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 as seguintes:
20 de Dezembro, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 10/2020, de 24 de a) uso de máscaras;
Agosto, o Conselho de Ministros decreta:
b) lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza;
c) distanciamento interpessoal, mínimo de 2 metros;
Artigo 1
d) etiqueta da tosse; e
(Declaração de Situação de Calamidade Pública)
e) não partilha de utensílios de uso pessoal.
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Artigo 5
(Quarentena, Isolamento e Internamento)
1. Estão sujeitos ao regime de quarentena domiciliária obrigatória de 7 dias consecutivos todas as pessoas que tenham tido contacto directo com casos confirmados da COVID-19.
2. Os critérios para a definição e rastreio de contactos são estabelecidos pelo Ministério que superintende
a área da Saúde.
3. Mesmo que ostentem o cartão de vacinação, todos os passageiros que estejam a chegar ao país devem:
a) apresentar um comprovativo de teste negativo de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) para o
SARS-COV-2, com uma validade 72 horas a chegada ao país;
b) realizar o Teste Rápido baseado emAntigénio à entrada no país, às expensas próprias, das pessoas que
não apresentarem um teste de PCR válido;
c) os cidadãos referidos na alínea a) e aqueles com resultado negativo na alínea b) ficam isentos de
regime de quarentena; e
d) os cidadãos com resultado positivo na alínea b) devem cumprir o isolamento domiciliar segundo as
normas das autoridades sanitárias.
4. Os doentes com infecção pelo SARS-CoV-2 estão sujeitos ao seguinte regime:
a) isolamento domiciliário obrigatório de 7 dias, se não tiverem critérios médicos para o internamento;
b) isolamento institucional ou internamento em estabelecimento de saúde apropriado para fins terapêuticos, se tiverem critérios médicos para o internamento definidos pelas autoridades competentes; e
c) os critérios para a alta do isolamento são definidos pelo Ministério que superintende a área da Saúde.
5. A violação do disposto na alínea b) do n.º 2 do presente artigo dá lugar ao confinamento em domicílio
ou estabelecimento adequado, com objectivos preventivos.
6. A validade do teste de PCR para SARS-COV-2 é de 7 dias, contados a partir da data de colheita da
amostra, para os cidadãos de nacionalidade moçambicana ou estrangeira que necessitam de entradas
múltiplas no país num curto espaço de tempo ou que façam uma viagem de curta duração ao exterior.
7. As crianças dos 0 aos 11 anos de idade, desde que não apresentem sintomas, ficam isentas de apresentar o teste da COVID-19 ao entrar no território nacional.
8. O uso de tecnologias alternativas de testagem para fins de viagem é autorizado pelo Ministro que
superintende a área da Saúde.
Artigo 6
(Visita aos Estabelecimentos Hospitalares)
1. Nos estabelecimentos hospitalares é permitida a visita de duas pessoas por dia por cada doente internado.
2. É interdita a visita aos doentes com COVID-19.
Artigo 7
(Alargamento da Escala de Despiste
e Testagem)
As autoridades sanitárias públicas, em parceria com as privadas, devem criar condições necessárias para
o alargamento da escala de despiste da COVID-19 e realização de testes.
Artigo 8
(Protecção Especial)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos em risco de contágio pela COVID-19, nomeadamente:
a) com idade igual ou superior a 60 anos;
b) portadores de doença considerada de risco, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias,
designadamente, os imuno-comprometidos, os doentes renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes
cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos; e
c) as gestantes, com gravidez de risco e as que prestam as suas actividades em locais considerados de
alto risco de contaminação, desde que tal esteja devidamente comprovado pelas autoridades sanitárias.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores de vínculo laboral com
entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no período de vigência da Situação de Calamidade Pública, têm prioridade na dispensa da actividade laboral presencial.
Artigo 9
(Uso de Máscaras e Viseiras)
1. É obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas, nos espaços públicos,
nos mercados, nos estabelecimentos industriais, comerciais, centros comerciais e de prestação de serviços e áreas comuns.
2. É obrigatório o uso de máscaras nos transportes colectivos e semi-colectivos de passageiros.
3. O uso de viseiras não dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras.
4. É permitido o uso de máscaras de protecção, de pano ou outro material, com a finalidade de cobrir o
nariz e a boca, nos termos recomendados pelo Ministério que superintende a área da Saúde.
5. Exceptuam-se do disposto no número 1 do presente artigo, quando se trate de casos relativos a prática
de actividade física ou contra-indicação médica de uso de máscara devidamente comprovada.
Artigo 10
(Requisição da Prestação de Serviços de Saúde)
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3. Compete ao Ministério que superintende a área da Saúde criar condições para a materialização das
medidas previstas no presente artigo.
Artigo 11
(Validade dos Documentos Oficiais)
1. É autorizada a emissão dos seguintes documentos oficiais, por via da pré-marcação:
a) Bilhete de Identidade;
b) Carta de Condução;
c) Passaporte;
d) Documento de Identificação e Residência para Estrangeiros e vistos temporários; e
e) Verbete do despacho de importação de veículo automóvel.
2. Os documentos referidos no número anterior, com a excepção das alíneas a), c) e d), quando caducados, são considerados válidos durante a vigência do presente Decreto.
Artigo 12
(Vistos e Acordos da sua Supressão)
1. São válidos os acordos de supressão de vistos entre o Estado moçambicano e outros Estados, em
regime de reciprocidade.
2. É suspensa a contagem de tempo no território nacional relativamente aos técnicos estrangeiros não
residentes que prestam serviços nos projectos estruturantes do Estado, evitandose, deste modo, afixação
de residência para efeitos fiscais.
3. É autorizada a emissão de vistos de turismo, negócio, trabalho e de fronteira para fins turísticos, assim
como, excepcionalmente, pode ser concedido visto de entrada no território nacional por razões de interesse do Estado e questões humanitárias, sem
prejuízo da observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
Artigo 13
(Encerramento dos Postos de Travessia)
1. São encerrados todos os Postos de Travessia, à excepção dos seguintes:
a) Terrestres:
i. Negomano, na Província de Cabo Delgado;
ii. Mandimba, II Congresso e Entre-Lagos, na Província do Niassa;
iii. Melosa, na Província da Zambézia;
iv. Cassacatisa, Cuchamano, Zóbwè e Calomwè, na Província de Tete;
v. Machipanda, na Província de Manica;
vi. Chicualacuala, Giriondo e Pafúri, na Província de Gaza; e
vii. Ressano Garcia, Goba, Ponta de Ouro e Namaacha, na Província de Maputo.
b) Aéreos:
i. Aeroportos de Pemba e de Mocímboa da Praia, na Província de Cabo Delgado;
ii. Aeroporto de Lichinga, na Província do Niassa;
iii. Aeroportos de Nampula e Nacala, na Província de Nampula;
iv. Aeroporto de Quelimane, na Província da Zambézia;
v. Aeroporto de Chingodzi, na Província de Tete;
vi. Aeroporto de Chimoio, na Província de Manica;
vii. Aeroporto da Beira, na Província de Sofala;
viii. Aeródromos de Inhambane e de Vilanculos, na Província de Inhambane; e
ix. Aeroporto Internacional de Maputo, na Cidade de Maputo.
c) Portuários:
i. Portos de Pemba e de Mocímboa da Praia,
na Província de Cabo Delgado;
ii. Porto de Nacala, na Província de Nampula;
iii. Portos de Quelimane e Pebane, na Província da Zambézia;
iv. Porto da Beira, na Província de Sofala;
v. Porto de Maputo, na Cidade de Maputo; e
vi. Porto da Matola, na Província de Maputo.
2. São criados postos de controlo de camionistas e mecanismos de coordenação prévia com os países
fronteiriços, para evitar congestionamento nas fronteiras.
3. Os tripulantes dos navios só podem desembarcar dos respectivos navios para a zona portuária, para
operações estritamente necessárias de carga e descarga dos seus navios, sendo-lhes interdito sair da zona
portuária.
4. Não se aplica aos navios cruzeiros de turismo, o regime previsto no número anterior, devendo os tripulantes e passageiros observar todas as medidas do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19
em vigor no País e nos termos do presente Decreto.
5. Os serviços fronteiriços devem reforçar as medidas para contenção da propagação da pandemia da
COVID-19.
Artigo 14
(Autorização de Voos)

É introduzido o regime de reciprocidade, os voos de transporte de passageiros para determinados países.
1. É determinada a requisição civil de médicos, enfermeiros e outro pessoal de saúde, fora do Sistema
Nacional de Saúde.
Artigo 15
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, os médicos, enfermeiros e outro pessoal de saúde par(Aulas)
ticularmente vulneráveis à pandemia da COVID-19, incluindo os abrangidos pelo artigo 8 do presente
Decreto.
1. É autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de Ensino Pré-Escolar, Primário, Se-
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cundário, Técnico-Profissional, Formação de Professores, Formação Profissional e Ensino Superior,
em todo o território nacional.
2. Dependendo da evolução da situação epidemiológica ou da capacidade de cumprir com as medidas
de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes, algumas instituições de ensino ou regiões
do País, podem interromper as suas actividades lectivas presenciais ou iniciá-las a posterior, com a devida autorização do órgão de tutela a nível central, nomeadamente, Ministério ou Secretária de Estado,
em articulação com o sector da Saúde.
3. As instituições de ensino devem observar todas as medidas do protocolo emitido pelas autoridades
sanitárias para a prevenção da COVID-19 em vigor no País.
Artigo 16
(Eventos Públicos e Privados e Estabelecimentos Comerciais,
de Diversão e Equiparados)

I SÉRIE — Número 13

25. São canceladas todas as licenças de porta aberta e emissão de licenças de horários especiais e suspensa a atribuição de novas licenças das mesmas.
26. É suspensa a emissão de novas licenças aos bottle stores e de venda de todo tipo de bebidas
alcoólicas.
27. As lojas de conveniência e estação de serviços passam a funcionar de forma ininterrupta, sendo que
nos locais onde vigora o recolher obrigatório, o seu acesso obedecerá o disposto no n.º 2 do artigo 18 do
presente Decreto.
Artigo 17
(Mercados e Feiras)

1. Os mercados funcionam no período compreendido entre as 6:00 horas e às 17:00 horas.
2. Mediante recomendação das autoridades sanitárias competentes, os mercados podem ser encerrados.
3. Os órgãos locais devem reorganizar os mercados, criando condições para a observância das medidas
1. É autorizada a abertura de museus, galerias e similares, em observância rigorosa do protocolo emitido de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
4. As feiras de insumos agrícolas e produtos agrícolas e industriais observam o horário de funcionapelas autoridades sanitárias.
2. É autorizada a abertura das piscinas públicas, não devendo exceder a lotação de 50% da sua capacida- mento dos mercados, observadas rigorosamente as medidas de prevenção e combate à pandemia da
COVID-19.
de máxima em observância rigorosa do protocolo sanitário para a prevenção da COVID-19.
3. São encerradas as discotecas.
Artigo 18
4. É autorizada a abertura dos teatros, cinemas, salas de jogo, centros culturais, auditórios e similares,
(Recolher Obrigatório)
para a realização das suas actividades incluindo espectáculos musicais, não devendo exceder 40% da
sua capacidade máxima, em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
5. É autorizada a frequência às praias, em todo o território nacional, das 5.00 horas às 16.00 horas, como 1. É introduzido o horário do recolher obrigatório das 00:00 horas às 4:00 horas, na Cidade de Maputo,
local de recreação para banhistas, sendo interdita a venda ou consumo de bebidas alcoólicas, realização nas capitais provinciais, cidades, vilas e autarquias, de todo o território nacional.
de jogos recreativos e os aglomerados, em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção 2. O recolher obrigatório não abrange:
a) os trabalhadores cuja natureza da sua actividade profissional não permite interrupção, na prossecução
da COVID-19.
6. É autorizada a realização de eventos sociais privados, cujo número de participantes não deve exceder do interesse público;
50 e 100 pessoas em locais fechados e abertos, respectivamente, não devendo exceder a lotação de b) as deslocações por motivos inadiáveis para a obtenção de cuidados de saúde; e
30% da capacidade máxima do local, em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção c) outras actividades de natureza análoga ou por motivos de força maior ou necessidade impreterível,
desde que devidamente justificados.
da COVID-19.
7. É interdita a realização de jogos recreativos, de lazer e competições desportivas de escalões inferiores
Artigo 19
e seniores amadores.
(Cultos, Conferências e Celebrações Religiosas)
8. É autorizada a retoma dos treinos e competições das equipas de alta competição e de formação dos
campeonatos provinciais, mediante o cumprimento rigoroso do protocolo sanitário para a prevenção da
É autorizada a abertura dos locais de cultos, conferências e celebrações religiosas, em todo o território
COVID-19, incluindo testagens obrigatórias.
9. É autorizada a prática dos treinos das selecções e equipes nacionais, com compromissos interna- nacional, cujo número de participantes não deve exceder 100 e 250 pessoas em locais fechados e abercionais, sob supervisão estrita da Comissão de Controlo e Monitoria das Medidas de Contenção da tos, respectivamente, não excedendo a lotação de 50% da capacidade máxima do local, em observância
rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
Propagação da COVID-19 no Desporto.
10. É autorizada a retoma do campeonato nacional de futebol, denominado “Moçambola”, com obserArtigo 20
vância do protocolo sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
(Reuniões ou Eventos do Estado)
11. É autorizada a presença de espectadores nos jogos dos campeonatos nacionais de todas as modalidades, não devendo exceder a lotação de 25% da capacidade máxima do local, com observância do
1. É autorizada a realização de reuniões em instituições públicas e privadas e eventos do Estado, com um
protocolo sanitário emitido pelas autoridades sanitárias.
12.Aretoma das competições é condicionada à realização de testes regulares de COVID-19, sendo que, máximo de 100 e 250 pessoas em espaços fechados e abertos, respectivamente, não excedendo 50% da
capacidade do local, em observância rigorosa das medidas de prevenção da COVID-19.
os atletas que testarem positivo, serão submetidos ao regime previsto no artigo 5 do presente Decreto.
13. Com a criação da Comissão de Monitoria da COVID-19 no Desporto, na Secretaria de Estado 2. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas e após prévia avaliação pelo Minisdo Desporto, ficam obrigados os responsáveis de todas as modalidades em competição a reportar a tério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, pode ser autorizada a realização de reuniões ou
esta entidade toda a informação relativa à incidência de casos de COVID-19 nas suas respectivas eventos do Estado, com um número de participantes não superior a 400 pessoas.
instituições.
Artigo 21
14. É autorizada a abertura dos ginásios das Classes Polivalentes e de Grande Dimensão, com uma lota(Cerimónias Fúnebres)
ção que não deve exceder 50% da sua capacidade máxima e os ginásios de Classe de Média Dimensão
com uma lotação que não deve exceder 30% da sua capacidade máxima.
15. É autorizada a abertura dos ginásios de pequena dimensão, não devendo exceder 20% da sua lotação 1. Na realização de velórios e cerimónias fúnebres, o número máximo de participantes não deve exceder
50 pessoas.
máxima em observância rigorosa do protocolo sanitário para prevenção da COVID-19.
16. É autorizada a abertura dos casinos, devendo-se observar o protocolo sanitário emitido pelas auto- 2. O número de participantes de velórios e cerimónias fúnebres de óbitos de COVID-19 não deve exceder 10 pessoas.
ridades sanitárias.
17. É autorizada a retoma das modalidades de surf, kite-surf, pesca desportiva, de ténis, mergulho, na- 3. Independentemente da causa da morte, os participantes de velórios e cerimónias fúnebres, devem
tação, automobilismo, motociclismo, ciclismo, atletismo, golfe,patinagem, tiro, vela e canoagem, nas observar rigorosamente todas as medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
modalidades individuais, devendo apresentar os respectivos planos de regularização das competições, 4. Os gestores das capelas, locais de velório e cemitérios devem adoptar medidas necessárias ao cumprimento do disposto no presente artigo.
face à COVID-19.
18. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas barracas, nos termos da legislação específica.
Artigo 22
19. Os estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços e similares, de restauração e bares obede(Funcionamento das Instituições Públicas e Privadas)
cem o horário normal de funcionamento, definido pelo Ministério de Trabalho e Segurança Social, com
observância rigorosa do protocolo sanitário de prevenção da COVID-19.
20. A venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos referidos no número anterior deve obedecer o 1. No seu funcionamento, as instituições públicas e privadas devem observar rigorosamente as medidas
de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
horário do seu funcionamento.
21. É autorizada a abertura dos bares, desde que tenham áreas devidamente ventiladas, não excedendo 2. No atendimento ao público, as instituições públicas e privadas devem privilegiar o uso de meios
20% da sua capacidade máxima no interior e 50% no exterior, em observância rigorosa do protocolo electrónicos.
3. O atendimento ao público nas instituições públicas dedicadas à emissão de documentos deve ser feito
sanitário para a prevenção da COVID-19.
22. Nos estabelecimentos de restauração, a lotação máxima não deve exceder o limite de 4 e 6 pessoas, utilizando a modalidade de pré-marcação.
por mesa, no interior e exterior, respectivamente, devendo observar-se o distanciamento mínimo de 1,5 4. São medidas adicionais de prevenção e combate à pandemia da COVID-19, para além das previstas
no artigo 4 do presente Decreto, as seguintes:
metros e observância rigorosa do protocolo
a) medição da temperatura corporal antes do início da jornada laboral;
sanitário para prevenção da COVID-19.
23. Nos estabelecimentos comerciais, de restauração e nas piscinas públicas, é obrigatória a definição b) desinfecção das instalações e equipamentos com soluções recomendadas; e
da capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que os c) arejamento das instalações.
5. Nos locais de atendimento ao público é obrigatória a definição da capacidade máxima e sua respectiva
gestores destes estabelecimentos são responsáveis pelo seu cumprimento.
24. As barracas de venda de produtos alimentares devem funcionar no seu horário normal, de acordo afixação em locais bem visíveis da instituição, sendo que, os gestores destas instituições são responsáveis pelo seu cumprimento.
com as regras estabelecidas para esta actividade, continuando vedada a venda de bebidas alcoólicas.
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Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, o Ministério da Saúde (MISAU), a Polícia da
Artigo 31
República de Moçambique (PRM), a Inspecção Nacional de Actividades Económicas (INAE), as ins(Participação dos Serviços de Defesa Civil)
pecções sectoriais e as Polícias Municipais devem zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e
combate à pandemia da COVID-19, previstas neste Decreto e outras recomendadas pelas autoridades Os Serviços de Defesa Civil participam na execução das medidas emanadas pelo Governo no âmbito da
sanitárias.
declaração da Situação de Calamidade Pública.
Artigo 32
(Dever de Colaboração)

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

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

Artigo 25
(Serviços das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras)

Artigo 33
(Voluntariado)

1. Os serviços das instituições de crédito e sociedades financeiras, devem ser providos em observância Sempre que recomendável, podem ser promovidas acções de voluntariado com vista a assegurar as fundas medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19.
ções essenciais à implementação das medidas previstas no presente Decreto.
2. Nos locais previstos no número anterior é obrigatória a definição da capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que, os gestores destas instituições são responsáveis pelo
Artigo 34
seu cumprimento.
(Acções de Sensibilização e Educação Cívico-Sanitária)
Artigo 26
(Actividades Industrial, Agrícola, Pesqueira e Construção)

Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos competentes devem implementar medidas adicionais com vista à sensibilização e à educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia da
COVID-19, nomeadamente através dos meios
Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as entidades industriais, agrícolas, pesqueiras e de de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios considerados adequados.
construção mantêm o seu funcionamento normal, devendo garantir a aplicação de medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 necessárias à protecção do pessoal de serviço.
Artigo 35
(Avaliação dos Sub-Sistemas de Aviso Prévio e de Alerta)
Artigo 27
(Transportes Colectivos de Passageiros)
Compete à Entidade de Coordenação de Gestão e Redução do Risco de Desastres avaliar sistematicamente e conforme os casos, a situação dos sub-sistemas de aviso prévio e de alerta, devendo notificar ao
1. O Ministério que superintende a área dos transportes deve definir o limite máximo de passageiros a Governo para tomada de medidas necessárias.
bordo em transportes colectivos, públicos ou privados, nos moldes rodoviário, ferroviário, marítimo,
fluvial e aéreo, de acordo com a lotação do meio.
Artigo 36
2. Para o efeito do disposto no número anterior, para todos os ocupantes, é obrigatório o uso de máscara
(Desobediência)
de protecção com a finalidade de cobrir o nariz e a boca, conforme recomendado pelas autoridades
1. O desrespeito às medidas impostas pelo presente Decreto é considerado crime de desobediência e
sanitárias.
3. A prestação de serviços de moto-táxi e bicicleta-táxi, é observada mediante o uso de máscara, no punido com pena de 3 a 15 dias de prisão.
2. A pena é sempre substituída por multa correspondente.
limite máximo da lotação.
4. A circulação dos transportes urbanos públicos e privados de passageiros, observa o horário normal de 3. Sendo a pena substituída por multa e não for paga voluntariamente no prazo de 10 dias, o juiz ordena
funcionamento, excepto nas áreas em que vigora o recolher obrigatório.
o cumprimento da prisão pelo tempo correspondente à razão de 1 dia de prisão efectiva por cada 2 dias
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem garantir as condições de higiene e segurança de multa.
sanitária.
Artigo 37
6. O Ministério que superintende a área dos transportes deve praticar os actos necessários e ade(Transgressões e Penalizações no Domínio da
quados para garantir os serviços de transporte de pessoas e bens essenciais, por via dos transportes
Actividade Económica)
terrestres, marítimos e aéreos, assim como a manutenção e funcionamento das infra-estruturas
essenciais.
7. O Ministério que superintende a área dos Transportes, em conjugação de esforços com os Muni- 1. O incumprimento das medidas previstas no presente Decreto, no domínio da actividade económica,
cípios, deve ainda garantir a desinfeção dos terminais, sendo que a desinfeção dos passageiros e dos em geral, constitui transgressão, punível nos seguintes termos:
a) multas, a determinar com base na legislação específica;
autocarros é obrigatória e é da responsabilidade destes e dos proprietários dos autocarros.
b) suspensão temporária da actividade económica, por um período de 1 a 3 meses, em função da gravidade da infracção; e
Artigo 28
c) cassação da Licença ou Alvará.
(Transporte Transfronteiriço)
2. É entidade competente para a cobrança das multas decorrentes das transgressões previstas no número
1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, as autoridades fronteiriças e sanitárias devem anterior, a INAE.
reforçar as medidas de controlo dos transportadores e motoristas que entrem no país no âmbito do co- 3. Para os casos de reincidência, para além do previsto no número anterior é instaurado o competente
mércio transfronteiriço, impondo que os mesmos usem máscaras, e sejam sujeitos a acções de despiste, processo no Tribunal Judicial da área de ocorrência da infracção.
incluindo medição da temperatura e testagem, quando aplicável.
Artigo 38
2. Para efeitos do previsto no n.º 1 do presente artigo, considera-se aplicável o disposto nos n.ºs 2, 5, 6, 7
(Entrada em Vigor e Vigência)
e 8 do artigo 5 do presente Decreto.
Artigo 29
(Órgãos de Comunicação Social)

NACIONAL
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6. As pessoas que se apresentarem com febre ou sintomas gripais, não devem fazer-se presente nas para o combate e contenção da propagação da pandemia da COVID-19 previstas no presente Decreto.
instalações de trabalho, devendo comunicar a entidade patronal a qual emite orientações necessárias
e aplicáveis.
Artigo 30
(Visita aos Estabelecimentos Penitenciários)
Artigo 23
(Inspecções)
É permitida a visita de um máximo de duas pessoas por mês, por cada recluso.

Artigo 24
(Cadastro e Prova de Vida Presencial)
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O Comité de Política Monetária do
Banco de Moçambique decidiu
manter a taxa de juros da Política
Monetária em 13, 25 porcento.
Esta decisão é sustentada pela
ligeira melhoria das perspectivas
da inflação doméstica no curto
e médio prazo, não obstante
o agravamento dos riscos e incertezas, sobretudo os associados à pressão fiscal, aos choques
climáticos no país e ao aumento
dos preços dos petróleos e dos
bens alimentares no mercado internacional.

Segundo o Banco Central, os riscos e
incertezas associados às projecções de
inflação agravaram-se. A nível interno,
destaca-se o aumento da pressão fiscal
perante os enormes desafios que o país
atravessa, as incertezas quanto ao prolongamento e magnitude dos efeitos
dapandemiadaCovid-19naeconomia
e o impacto dos choques climáticos.
A nível externo, realça-se a tendência para o aumento dos preços dos
petróleos e dos bens alimentares, o
agravamento da tensão geopolítica
na Europa, bem assim a prevalência
de incertezas em relação aos efeitos da
pandemia.
O Banco Central refere ainda que as
perspectivas de inflação para médio
e curto prazo foram revistas em baixa,
mantendo-se em um dígito. Acrescenta
que a inflação anual manteve-se estável

Entre os 257 funcionários da Autoridade Tributária de Moçambique patenteados na cerimónia ocorrida quartafeira finda, em Boane, estão Comissários
Gerais Aduaneiros, Comissários Aduaneiros, Superintendente Aduaneiro
Principal, Superintendente Aduaneiro,
Inspector Aduaneiro Principal, Inspector Aduaneiro, Assistente Aduaneiro
Principal, entre outros.
Este processo, que prevê patentear
1927 funcionários, em todo o país,
é o corolário da implementação da
Resolução n° 22/2018 de 11 de Julho,
instrumento que aprova as Carreiras

Banco de Moçambique mantém
taxa de juros de 13, 25%

em Dezembro de 2021, tendo para o
efeitosefixadoem6.7porcento,após6.8
porcentoemNovembro,favorecidapela
redução do preço dos bens alimentares
e bebidas não alcoólicas, num contexto
de estabilidade do metical.

reflectir principalmente a estabilidade
do metical, não obstante as perspectivas de aumento dos preços dos bens
alimentares e do petróleo no mercado
internacional.
No entanto, o Banco Central afirma

Elevar índices de arrecadação
de receita para os cofres do Estado
O ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, defende que o patenteamento de 257 funcionários da AutoridadeTributária de Moçambique, que orientou no Centro de Formação Paramilitar da AT, em Boane, na província de Maputo, mais do que uma simples cerimónia, deve ser um acto que traduz maior sentido de hierarquia e
disciplina e que conduza a uma maior eficácia no combate ao contrabando e outros males que possam concorrer
para a fuga ao fisco, elevando deste modo os índices de arrecadação de receita para os cofres do Estado.

de receita para os cofres do Estado.
Num outro desenvolvimento,
Maleiane desafiou os patenteados
a encarar esta acção com espírito de
responsabilidade e profissionalismo,
tornando-se em funcionários com
modelo exemplar para a sociedade.
"Quanto maior for a patente, maior
deve ser a responsabilidade individual
decadafuncionário,oquepermitirápara
se abster de actos que contrariam a lei e
oregulamentoqueregeasAlfândegas,e
consequentemente a AT", avançou.
Refira-se que a cerimónia em referência decorreu à margem das festividades

um acto que traduz maior sentido de
hierarquia e disciplina e que conduza a
uma maior eficácia no combate ao contrabando e outros males que possam
concorrer para a fuga ao fisco, elevando
deste modo os índices de arrecadação

do Dia Internacional das Alfândegas,
que no presente ano acontece sob o
lema "Ampliando aTransferência Digital
Aduaneira através de uma Cultura de
Dados e Construção de um Ecossistema de Dados".

- Defende o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, após orientar a cerimónia de patenteamento de
257 funcionários da Autoridade Tributária de Moçambique

O presente Decreto entra em vigor às 0:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2022 e vigora até o dia 18 de
Fevereiro de 2022.

1. Enquanto vigorar a Situação de Calamidade Pública, os órgãos de comunicação social públicos e Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 18 de Janeiro de 2022.
privados, com a regularidade recomendável, asseguram informação pública sobre a evolução da panPublique-se.
demia no país e, devendo reservar espaço na sua grelha de programação para o efeito.
2. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados devem assegurar a disseminação das medidas O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

Para o Banco de Moçambique, a inflação subjacente, que exclui os preços
dos bens e serviços administrados e
frutas e vegetais, desacelerou. Assim,
para o curto e médio prazo antevê-se
uma menor aceleração da inflação a

que mantêm-se as perspectivas de melhoriadaactividadeeconómicaem2022.
“Estas previsões decorrem do relaxamento das medidas de contenção da
propagação da Covid-19 a nível doméstico e mundial, da execução dos
projectos de gás natural na Bacia do Rovuma e da maior dinâmica do sector externo”,lê-senocomunicadodeimprensa
do Banco de Moçambique enviado à
nossa Redacção. Quanto ao retorno ao
crescimento económico sustentável, o
banco regulador explica que tal continuará a exigir o aprofundamento de reformasestruturantesnaeconomia,visando
fortalecer as instituições, melhorar o ambiente de negócios, atrair investimentos
e gerar emprego.
A dívida pública interna, de acordo
com o Banco Central, aumentou em
Dezembro de 2021, excluindo os contratos de mútuos e de locação e as perspectivas em mora, em 2,4 mil milhões
para 220,6 mil milhões de meticais.
Contudo, enfatiza que as perspectivas macroeconómicas recentes são
consentâneas com a manutenção do
actual nível da taxa MMO no curto prazo, por forma a garantir uma inflação
baixaeestável,queconstituioprincipal
objectivo do Banco de Moçambique.
Observa no entanto que continuará a
monitorar a evolução dos riscos e incertezas associados às projecções de
inflação e não hesitará em tomar medidas correctivas necessárias.

Adriano Maleiane, ministro da Economia e Finanças

Comuns do Regime Especial, diferenciado da AT.
Na ocasião, o titular da pasta de Economia e Finanças defendeu que o patenteamento ora consumado, mais do
que uma simples cerimónia, deve ser
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ECONOMIA
Enfrentar os desafios impostos
pela pandemia da Covid-19, sem
deixar de impulsionar o crescimento económico, continuará a
absorver a maioria dos governos
africanos em 2022. No entanto,
uma investigação do banco sulafricano Rand Merchant Bank
(RMB), que à semelhança do FNB
integra o Grupo Firstrand, acredita que as receitas fiscais provenientes das operações de produção
e exportação do gás no presente
ano de 2022, na Bacia do Rovuma,
pela petrolífera Eni, deverão contribuir para o reforço dos planos
fiscais do Governo.
A conclusão resulta do recente estudo económico “Africa Year-Ahead
Outlook”, realizado pela equipa de
investigação do banco sul-africano
Rand Merchant Bank (RMB), que à
semelhança do FNB integra o Grupo
Firstrand - o maior grupo financeiro de
África por capitalização bolsista.
"Com base no cenário mais optimista para Moçambique é expectável um
aumento de despesas governamentais em sectores como o da construção
- com a produção de gás e actividade
mineira crescentes; uma cobertura de
vacinação mais extensa e a reabertura das fronteiras", diz Daniel Kavishe,
economista do RMB.
"É de esperar um crescimento superior a 4% ao longo dos próximos anos
– o nosso cenário base aponta para
uma subida na ordem dos 4.1% em
2022, antes de atingir os 5.1%", acrescenta Kavishe.
Em relação às operações do Coral
LNG, a petrolífera ENI prevê o início da
produção e exportações das mesmas
para 2022. A operação offshore não
foi afectada pelos ataques insurgentes
em Cabo Delgado, o que permitiu à
petrolífera manter a dinâmica, apesar
do impacto da pandemia. A plataforma
flutuante da ENI deverá produzir 3,4 milhões de toneladas de LNG anualmente.
Segundo Kavishe, "a produção de
LNG deverá alcançar a sua capacidade
máxima nos próximos dois ou três
anos, operações cujas receitas fiscais
deverão contribuir para o reforço dos
planos fiscais do Governo."
Para além dos sectores mencionados há outros sectores da economia
nos quais se prevê crescimento em
2022, nomeadamente a agricultura
e construção. O sector da construção
deverá ser suportado pelo orçamento
expansionista proposto pelo Governo
e o sector agrícola, por outro lado,
apresenta perspectivas de crescimento devido à previsão de chuvas constantes em toda a região.
"O FNB Moçambique está posicionado para apoiar tanto as iniciativas
de crescimento do país como as operações ligadas à produção e prestação de serviços. O nosso foco central
incidirá sobre clientes consagrados
nos sectores da logística, agricultura
e indústria diversificada, ao passo que
iremos permanecer relevantes em
outros sectores e segmentos da actividade empresarial onde possamos
acrescentar valor. Pretendemos trabalhar no sentido de compreender, pro-
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Gás será determinante
para crescimento económico

fundamente, as necessidades e os desafios dos nossos clientes e consolidar
a nossa capacidade de resolução das
necessidades financeiras e bancárias

destes, com soluções de longo prazo
adequadamente concebidas.
A nossa abordagem é centrada
no cliente, mais do que em produtos

bancários tradicionais, identificamos
soluções e solucionamos problemas,
e podemos contar com a experiência
internacional da nossa empresa-mãe,

o Grupo FirstRand ”, diz Janine Goosen,
directora da Banca Corporativa e de
Investimentos no FNB Moçambique.
Relativamente ao orçamento nacional e ao financiamento do Governo, o
RMB verifica um aumento expectável
do défice orçamental na ordem dos
12,5% do PIB, em 2022. O aumento do
défice fiscal é motivo de preocupação,
dado que a maioria das economias regionais busca a consolidação fiscal ao
longo dos próximos anos, eliminando
despesas desnecessárias e assegurando uma dívida controlada.
O RMB prevê, ainda, uma desvalorização do metical para níveis a rondar
os 65.9 face ao dólar norte-americano,
ao longo de 2022. Apesar da esperada
melhoria das receitas derivadas da
exportação do Coral LNG, as importações continuam a subir em todo o país,
resultando num aumento do défice
da balança de transacções correntes.
"É de esperar uma procura de moeda estrangeira no mercado superior
à oferta num futuro próximo, e este
continua a ser um dos principais desafios para os nossos clientes e também
para nós, considerando o apoio que
prestamos aos clientes que realizam
transacções transfronteiriças. "Não obstante, contamos com uma equipa de
operações de Comércio Internacional
e fluxo de FX altamente competente e
eficaz, sempre atenta às necessidades
de liquidez em moeda estrangeira",
acrescenta Janine Goosen.

Mineração ilegal preocupa governador
de Cabo Delgado
O governador da província de Cabo Delgado, Valigy Tauabo, apela a todos os sectores da sociedade para colaborarem na prevenção da mineração ilegal. A declaração foi feita pelo governador a 21 de Dezembro de
2021, durante uma visita à concessão mineira Montepuez Ruby Mining
(MRM), que explora rubis em Namanhumbir, distrito de Montepuez, em
Cabo Delgado.

Valigy Tauabo identificou a exploração mineira ilegal como uma prática
insegura que trouxe sofrimento às
famílias moçambicanas e resultou em
elevadas perdas de rendimentos para
a MRM e impostos para o Governo e
aos moçambicanos.
A MRM foi premiada como o maior
contribuinte de Cabo Delgado entre
2014 - 2019 inclusive e foi também
recentemente reconhecida como um
dos maiores contribuintes da província em 2021. Também observou, após
visitar a MRM, que os projectos de Responsabilidade Social que a empresa
está a levar a cabo tiveram um impacto positivo nas comunidades.
Na ocasião, o governador de Cabo
Delgado fez uma visita guiada à
mina, à planta de lavagem e à recémconstruída e modernizada casa de selecção de pedras.
Durante a visita, Valigy Tauabo foi informadodascontribuiçõesdaMRMno

Valigy Tauabo, governador de Cabo Delgado

país, nomeadamente por ser o maior
exportador de rubis de Moçambique,
bem como por ser um dos maiores
contribuintes da província. O governador teve também conhecimento da

iniciativa denominada "Factor G para
os Recursos Naturais" proposta pela
empresa-mãe Gemfields, proprietária
da MRM, em parceria com a empresa
local Mwiriti Limitada. O "Factor G" é
um indicador sem complicações da
percentagem das receitas de uma
empresa de recursos naturais que é
paga ao Governo do país anfitrião em
impostos primários e directos. Como
tal, é um indicador da percentagem da
riqueza dos recursos naturais paga ao
Governo do país anfitrião.
Durante o período de 5 anos de
2016 - 2020, 30% das receitas totais
de rubis recebidas pela MRM foram
pagas em impostos sobre a produção
e as empresas. Como resultado das
suas abordagens pioneiras (incluindo
o repatriamento total para o país de
origem das receitas das vendas e a
supervisão do processo de vendas
pelo Governo do país anfitrião), a MRM
transformou fundamentalmente o
valor que se acumula para o seu país
anfitrião, Moçambique.
No seu conjunto de dados da balança de pagamentos, o Banco de
Moçambique (BdM) fornece uma categoria útil "Rubies, Sapphire e Emerald", reflectindo os influxos monetários

combinados de Moçambique a partir
destas três pedras preciosas desde Janeiro de 2011. Em resumo, durante a
última década (de Janeiro de 2011 a
Junho de 2021), só as vendas de rubis
MRM (a 643 milhões de USD) representam 94% das entradas nacionais
documentadas da produção de rubis,
esmeraldas e safiras, o que sublinha a
medida em que fontes não MRM exportam ilicitamente.
"Operar com transparência e proporcionar um impacto positivo duradouro está no centro das nossas
operações e continuamos a trabalhar
em colaboração com outros para
beneficiar ainda mais as nossas nações
anfitriãs, comunidades locais e o sector
como um todo", comentou Prahalad
Kumar Singh, director-geral da MRM.
O governador confirmou que será
organizada uma reunião conjunta
com a Montepuez Ruby Mining, com
a participação do Governo, comunidades locais, legisladores e órgãos de
justiça, para discutir abordagens para
reduzir a prevalência da mineração
ilegal e o impacto negativo que esta
cria, bem como outros aspectos relacionados com a mineração de pedras
preciosas.
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Ano lectivo abre esta segunda-feira

Para já, sabe o PÚBLICO, mais de 120
escolas, entre primárias e secundárias,
receberam há dias diverso material
de prevenção da Covid-19 para reforçar as acções do Governo visando o
retorno seguro ao ensino e evitar a
propagação desta pandemia, particularmente no seio das crianças.
Trata-se de escolas da cidadecapital do país e das províncias de
Maputo, Cabo Delgado, Nampula,
Niassa e Zambézia, numa iniciativa
do Movimento de Educação Para Todos (MEPT), com o financiamento da

O ano lectivo arranca esta segunda-feira, e considerando o momento em que o país e o mundo atravessam
devido à propagação da Covid-19, o Governo reforçou as medidas de prevenção, para evitar que as escolas
possam se transformar em principais focos de contaminação pela doença.

Afirmou que as máscaras de protecção facial serão destinadas aos 1432
alunosinscritos(númeroinicial),talcomo
já estava previsto com outras que a escola já tinha adquirido para este efeito.
Com a abertura oficial do ano lectivo, esta segunda-feira, conforme consta do calendário escolar, o primeiro
trimestre deste ano vai até 06 de Maio.
O segundo trimestre começa a 16
de Maio e tem o seu término a 8 de
Agosto e o último vai de 29 de Agosto
a 18 de Novembro.
A realização de exames no ensino

União Europeia.
Na cidade e província de Maputo,
por exemplo, foram abrangidas dez escolas primárias e secundárias, que receberam 15 mil máscaras de protecção
facial, 16 mil barras de sabão, 30 baldes
com torneira, 150 litros de desinfectante
e igual número de termómetros para a
medição de temperatura.
Quantidades similares destes
materiais de prevenção foram distribuídas em cinco escolas, primárias
e secundárias de igual número de
distritos de cada uma das províncias
de Cabo Delgado, Nampula, Niassa e

Zambézia.
A directora executiva do MEPT, Isabel
Francisco da Silva, falando a propósito,
explicou que com esta iniciativa pretende-se apoiar os esforços do Ministério da Educação e Desenvolvimento
Humano para garantir um regresso
seguro dos alunos às aulas, cujo início
decorre desde hoje, segunda-feira.
Para além de apoiar os estabelecimentos de ensino primário e
secundário com material de prevenção, a iniciativa do MEPT ajuda na
monitoria dos fundos alocados ao
sector da Educação no âmbito da

Covid-19, particularmente o financiamento da União Europeia (EU).
“O nosso objectivo é reforçar os
meios que as escolas possuem para
prevenir a Covid-19 com o retorno às
aulas, porque, como parceiros do sector da Educação, não ficamos alheios”,
disse a gestora do MEPT.
O acto simbólico de entrega destes
meios na cidade de Maputo teve lugar
na Escola Primária do Bagamoyo, cujo
director, Tomás Vasco Macave, disse
que o apoio vai alargar a capacidade
do estabelecimento de prevenir a
propagação desta pandemia.

primário será entre os dias 14 e 22 de
Novembro e, no ensino secundário, de
28 de Novembro a 9 de Dezembro.
De acordo com o director-geral do
Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação, Ismael Nhêze,
com a nova Lei do Sistema Nacional
de Educação, aprovada em 2018, o
ensino primário passou a ter dois ciclos
de aprendizagem. O primeiro vai da 1ª
à 3ª classe e o segundo da 4ª à 6ª classe.
A partir deste ano, a 6ª classe
encerra o ensino primário. Em 2023, a
7ª classe passa a pertencer ao ensino
secundário geral.

Os centros infantis espalhados pelos diferentes pontos do país, com
destaque para as creches, jardinsde-infância e escolinhas, voltam
ao seu horário habitual de funcionamento das 06h30 às 16h30, o
qual vigorava antes da eclosão da
pandemia da Covid-19.

A decisão de alargamento do horário
de funcionamento desses estabelecimentos de ensino pré-escolar, que
desde a eclosão da Covid-19, em 2020,
funcionavam das 08h00 às 12h00, é do
Ministério do Género, Criança e Acção
Social, através de uma circular, datada de
25 de Janeiro corrente.
Esta decisão é consequência directa
da redução de novos casos de contaminação, internamento e de óbitos por Covid-19, considerada benéfica quer pelos
gestores dos centros infantis, quer pelos
pais e encarregados de educação.
“As instituições que estão aptas
neste momento para abrir oferecem
condições seguras para o retorno ao
horário normal de funcionamento. Isto
quer dizer que as creches, os centros

Medidas de prevenção
endurecidas nas escolas

Centros infantis voltam ao horário habitual
infantis, os jardins infantis já podem retomar o horário normal, que é das 06h30
às 16h30”, disse a directora nacional da
Criança, Angélica Magaia.
Refira-se que o horário que ia até às
12h00 não tinha como objectivo punir
as “escolinhas”, mas sim salvaguardar a
saúde das crianças e dos seus educadores, devido à evolução de casos da
Covid-19, que não dava tréguas no país.
Por conta do novo coronavírus, as instituiçõescumpriramasrecomendações
para o funcionamento seguro e livre da
propagação da Covid-19 e essa foi uma
das acções que pesou para a decisão
da extensão do horário, mas também o
facto de todos os indicadores da doença
estarem a reduzir.
Em resultado dessas medidas, os centros reorganizaram-se e houve um trabalhodeverificaçãopelasequipascentrais
e provinciais que foram formadas para o
efeito e aferiram que havia já condições
materiais e, também, o Ministério do Gé-

nero, Criança e Acção Social considerou
o parecer que recebeu do Ministério da
Saúde (MISAU) para o retorno ao ensino
pré-escolar.
O horário volta ao normal, entretanto,
há questões que se mantêm e outras
que deverão ser reforçadas, que constituem preocupação para a instituição
de tutela.
“Aquestãodagestãodosdormitórios,
a organização das camas e das roupas
de cama que é muito sensível. Precisamos de garantir que não haja troca de
roupa de cama, precisamos de garantir
que os dormitórios não representem
risco para as crianças, como também na
confecção das comidas”, referiu Angélica
Magaia, que acrescentou que, apesar da
extensão do horário, caso as instituições
não cumpram, de forma rigorosa, com
as medidas de prevenção da doença o
Ministério do Género, Criança e Acção
Social voltará a encerrar todos os estabelecimentos do ensino pré-escolar.
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Lei do Ensino Superior alvo de reflexão
A reflexão sobre a Lei do Ensino
Superior e o Regulamento de Licenciamento e Funcionamento
das Instituições de Ensino Superior no país mereceram atenção
na I Sessão do Conselho de Ensino
Superior (CES), evento havido há
dias, em Maputo.
Falando na abertura do Conselho
de Ensino Superior (CES), Daniel Nivagara, ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, na qualidade de presidente do órgão, disse que as sessões
do CES devem propiciar reflexão em
torno do permanente desenvolvimento do Ensino Superior no nosso país,
por forma a que sistematicamente
este subsistema de ensino continue a
galvanizar o crescimento e desenvolvimento socio-económico nacional.
Segundo o presidente do CES,
para o Ensino Superior desempenhar
dinâmicas na sociedade é necessário
garantir a contínua definição e actualização de instrumentos de política,
de regulação e estratégias deste subsistema de ensino, de forma que o
mesmo responda às expectativas da
sociedade.
“É neste contexto que a revisão dos
dispositivos legais outrora mencionados
deve ser encarada como constituindo
uma oportunidade para a renovação
da visão, missão e objectivos do Ensino
Superior no nosso país, adequando-o
às dinâmicas nacional, regional e global”,
disse o dirigente do órgão.
Daniel Nivagara salientou a necessidade incontornável de assegurar a
inclusão e valorização das tecnologias
de informação e comunicação, e modernização digital nos processos de
revisão, adequação e modernização

Para o dirigente, a celebração dos 60
Anos do Ensino Superior irá constituir
umaplataformaestratégicaparaamobilização das diversas forças da sociedade
de modo a participarem em debates
sobre as reformas de política pública
necessárias e consequentes acções na
busca de propostas exequíveis para os
principais desafios, seja por conferências,
eventos de diversa modalidade, com
vista a colher o melhor da inteligência
colectiva e dos especialistas em prol do
desenvolvimento do país.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Daniel Nivagara, MCTES

do quadro legal, regulamentar e de
gestão do ensino superior no país.
Na ocasião, Nivagara recordou
que as propostas de revisão da Lei
do Ensino Superior e do Regulamento de Licenciamento e Funcionamento das IES resultam de
um amplo, progressivo e inclusivo
processo de consulta às várias sensibilidades sociais com interesse no
Ensino Superior, como sejam ministérios afins, as IES públicas e privadas,
o Conselho de Reitores, a associação
das IES privadas, os antigos dirigentes do Ensino Superior, as ordens
socioprofissionais, as associações de
estudantes e os fazedores de opinião e influentes figuras públicas.

SESSENTA ANOS DO ENSINO
SUPERIOR
Durante a sua alocução, Daniel Nivagara exortou a todos os dirigentes das
IES públicas e privadas e às respectivas
comunidades académicas a planificarem e desenvolver actividades estruturantes de celebração dos 60 Anos
do Ensino Superior no nosso país.
A celebração dos 60 Anos do Ensino
Superior no país enquadra-se no Decreto-Lei 44.530, de 21 de Agosto de
1961, pelo então Governo português,
através da criação dos Estudos Gerais
Universitários em Angola e Moçambique, integrados na Universidade
Portuguesa.

Em voga dose de reforço contra Covid-19

Grupos de alto risco procurados
Grupos populacionais de alto risco
à contaminação pela Covid-19 e
que tenham completado a vacinação há mais de seis meses são
chamados pelo sector da Saúde
para receber a dose de reforço,
num esforço visando aumentar a
sua imunidade e capacidade de
defesa contra a doença.

Nesta fase estão a ser vacinados idosos com idade igual ou superior a 60
anos vivendo em zonas urbanas e, por
último, pessoas desta faixa residentes
em áreas rurais.
A dose de reforço está a ser administrada nos postos de vacinação previamente instalados e através de brigadas
móveis. Assim, os dirigentes do sector
da Saúde apelam aos grupos elegíveis
a se dirigirem aos mesmos locais para
receber a primeira e/ou a segunda

GRUPO

dose e caso estejam fora deste local
podem tomar a vacina no posto de
imunização mais próximo. “Este processo é dinâmico. Nos próximos dias
continuaremos a providenciar informação adicional, de modo que a administração da dose de reforço decorra sem sobressaltos”, avançou Quinhas
Fernandes, director nacional de
Saúde Pública no Ministério da Saúde
(MISAU), que explica que o processo
decorre em simultâneo com a vacinação de todos os indivíduos com idade
igual ou superior a 18 anos, apelando
aos abrangidos que não tenham sido
vacinados para que se desloquem a
qualquer posto de vacinação mais
próximo a fim de tomar o imunizante.
Do director nacional de Saúde
Pública soubemos igualmente que o
sector de saúde prevê vacinar contra
a Covid-19 mais de cinco milhões de

pessoas, nos próximos quatro meses,
o que elevará a cobertura nacional de
90 porcento dos elegíveis.
A iniciativa faz parte da materialização do plano nacional de vacinação que prevê a imunização completa de 17 milhões de indivíduos,
em todo o país.
Refira-se que o processo de vacinação contra a Covid-19 em Moçambique iniciou em Março do ano passado. De lá a esta parte, estatísticas da
Saúde apontam para mais de 10.7 milhões de pessoas já vacinadas contra a
Covid-19.
Destas, mais de nove milhões completaram o ciclo vacinal primário, isto é,
apanharam as duas doses recomendadas ou a dose única, para o caso da
vacina da Johnson & Johnson, o equivalente à taxa de vacinação nacional de
quase 60 porcento.

“Volvidas seis décadas desde
a criação do Ensino Superior em
Moçambique e Angola, julgamos
ser oportuno celebrar a ocasião, por
um movimento reflexivo, académico,
político e alargado ao público para
repensar o percurso histórico, os desafios do presente e as perspectivas de
transformação que se almejam com
vista à consolidação do Ensino Superior no nosso país, na região da SADC,
nos PALOP, no continente africano, na
CPLP e no mundo”, informou.

Ainda na sua intervenção, Nivagara
anunciou a realização da Conferência
Internacional de Inteligência Artificial
dos Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (PALOP), a ter lugar em
Junho próximo no país.
A conferência contará com a participação dos Estados membros da CPLP,
com o apoio da UNESCO, e enquadrase nos esforços do Governo de abordar os desafios da crescente utilização
das tecnologias digitais emergentes
na sociedade e, em particular, os da
Inteligência Artificial.
“Gostaríamos de exortar, uma vez
mais, aos dirigentes das IES a se mobilizarem para contribuir na realização,
com sucesso, deste evento no país e
na sua preparação para abordarem os
desafios de Inteligência Artificial nos
P.E.A., investigação e de gestão do Ensino Superior”, concluiu.
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Mexidas na TVM



Mexidas profundas e próprias de uma televisão que se pretende dinâmica, acabam de acontecer na Televisão de Moçambique (TVM), um mês
após à nomeação de Élio Jonasse para exercer as funções de Presidente
do Conselho de Administração (PCA) do canal público.
As mexidas que tiveram o cunho do
próprio novo PCA, já eram previsíveis,
para se tirar da“monotonia”e do“sono
profundo” a televisão mais antiga de
Moçambique e com histórias de todos
os tempos, a começar dos primeiros
anos da independência nacional.
Assim, no contexto destas mexidas,
Augusto Levy que, há bem pouco
tempo, esteve como delegado da
TVM na Zambézia, passa a director
de Informação desta estação televisiva. Antes, o cargo de director de
Informação era detido por Gilberto
Nhantumbo que, à luz destas remodelações, vai exercer funções de director
do Desporto e João Chivale assume a
direcção de Produção.
O jornalista Emanuel Langa está de
malas aviadas, com destino à África
do Sul como novo correspondente da
televisão pública.
A vaga de remodelações beneficiou
também o jornalista e antigo corre-

spondente da TVM na África do Sul,
Simeão Panguana, que passa a director do canal internacional.
Nomeado ao cargo de PCA em
meados de Dezembro passado, pelo
Conselho de Ministros, Élio Jonasse,
recorda-se, substitui no cargo Faruco
Sadique, quadro da Rádio Moçambique (RM), que esteve a frente dos
destinos da estação nacional de televisão por um mandato.
À data da sua nomeação ao cargo
mais alto cargo da televisão pública
moçambicana, Jonasse ocupava às
funções de Director da Filial de Lichinga do Banco de Moçambique (BM) e,
regressa à TVM em grande, onde já foi
jornalista e apresentador do Telejornal.
As mexidas na TVM, ao que tudo indica, estão ainda na fase inicial, esperando-se grandes novidades nos próximos
dias, porque afinal, o que se pretende,
segundo fontes próximas do processo,
é tornar o canal público mais dinâmico.
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Esposa do governador abraça primeira infância
Desenvolver a primeira infância
foi objecto de um memorando
de entendimento, recentemente
assinado pela esposa do governador de Maputo, Naidy Parruque,
e a Path, uma organização nãogovernamental que actua na área
da saúde. A ideia das signatárias
é cooperarem juntas na melhoria da saúde das crianças e das
populações no geral, bem como
na redução da pobreza a nível da
província.
Depois da assinatura do referido
memorando, a esposa do governador
da província de Maputo esclareceu
que, com este acordo, o seu Gabinete
estará aberto para caminhar junto
com a Path rumo ao desenvolvimento
da primeira infância, sobretudo nas
acções e intervenções que estimulem
o desenvolvimento psicomotor das
crianças de 0 aos 3 anos na província
de Maputo.
“Uma criança que cresce num
caminho sem direcção pode se

Esposa do governador da província de Maputo trocando memorandos

perder. Por isso temos que acompanhar o crescimento das nossas
crianças por serem o futuro do nosso
país”, explicou Naidy Parruque, acres-

Por abastecer nas bombas da Puma Energy

Cidadão ganha carro
Abastecer numa das bombas de combustível detidas pela multinacional
Puma Energy pode render ao utente moçambicano uma viatura zero
quilómetro, no contexto de uma campanha que, há dias, anunciou a partir
do distrito de Marracuene, na província de Maputo, o primeiro vencedor.
Trata-se de Mizamo Hibraimo que
ganhou uma viatura de Marca KIA,
zero quilómetro, por ter participado
da campanha, comprando num dos
postos desta multinacional petrolífera
combustível no valor de dois mil e
quinhentos meticais.
“Na verdade, quando participei da
campanha não tinha muita esperança
de ganhar. Subscrevi-me a saber que
havia muitos concorrentes, então, eu
podia ganhar como também podia
perder. Mas Deus iluminou sobre mim
e ganhei”, disse Hibraimo, visivelmente

filha, no evento que marcou o anúncio
dos vencedores, levou para casa uma
geleira de duas portas.
Enquanto isso, ao terceiro lugar a
premiação foi para Bety Domingos, que
recebeu um cheque gigante no valor
de vinte mil meticais, em combustível.
Refira-se que a campanha lançada ano passado pela Puma Energy
decorre em parceria com o BCI e a
Rema Tip Top.
Outros dados na posse do Jornal
indicam que a Puma Energy é uma
empresa petrolífera presente em 46

centando que a parceria com a Path
irá contribuir na operacionalização

dos Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) de que Moçam-

bique é signatário, bem como para
o reforço das intervenções de desenvolvimento da primeira infância nos
serviços de saúde materno-infantil,
nutrição, nos sectores sociais e projectos relevantes em curso na província
de Maputo.
Parruque aproveitou ainda a ocasião para saudar a Primeira-dama de
Moçambique, Isaura Nyusi, pelo trabalho que tem realizado para o bemestar das crianças a nível de todo o país,
tendo igualmente augurado um bom
ano de trabalho em prol do bem-estar
dos mais desfavorecidos na província
de Maputo.
E, por fim, apelou à sociedade em
geral para criar condições materiais
para a participação activa de homens
e mulheres no processo de desenvolvimento e uma entrega de todos
para a operacionalização dos acordos
assinados.

Nyusi exonera Vice-Governador do BM
No uso das competências que lhe
são conferidas pela Constituição da
República, o Presidente da República,
Filipe Jacinto Nyusi, exonerou quartafeira, 26 de Janeiro, através de despacho presidencial, Victor Pedro Gomes,
do cargo de Vice-Governador do
Banco de Moçambique.

O economista Victor Pedro Gomes
ocupava o cargo de Vice-Governador
do Banco de Moçambique desde
2016, quando exercia as funções de
Presidente do Conselho de Administração da empresa Portos e Caminhos
de Ferro de Moçambique (CFM).
No passado, Victor Gomes já ocup-

ou o cargo de Administrador para o
pelouro de Mercados, Aprovisionamento e Património do Banco de
Moçambique e já exerceu igualmente
o cargo de Administrador do extinto
Banco Comercial de Moçambique
(BCM), hoje transformado em Millennium bim.
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Já à VENDA nas
Lojas!
MIVANY SHOP
(Aeroporto Internacional de Maputo)
MABUKU
(Július Nyerere e Hotel Rovuma)
PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)
TAVERNA
(Costa do Sol)
TAVERNA
(Sommerschield)
TAVERNA
(Mao-Tse-Tung)
TAVERNA
(Av. 24 de Julho)

satisfeito, encorajando outras pessoas
a participarem da campanha.
Entretanto, se a Mizamo Hibraimo
coube o primeiríssimo lugar nesta
campanha, quem ficou em segundo
é Paulo Marote que, representado pela

países, incluindo Moçambique, que
detém uma presença notável no que
concerne à qualidade da oferta de
combustíveis, lubrificantes e outros
produtos enquadrados no sector
petrolífero.

TAVERNA
(Jardim dos Namorados)
TAVERNA
(Baia Mall)

TIPOS E ESPECIALIDADES DOS
CURANDEIROS (7)

CINEMA
NIGHTMARE ALLEY – BECO DAS ALMAS PERDIDAS

VAKITHY NYAMBUWE
Pode observar: A pessoa que falou,
a quem se dirigia aquele discurso?
Cada qual falava nitidamente com
entidades astrais invisíveis pelo possuído de única alma. O cenário teatral
é equivalente a quem tem problemas
sérios mentais.

A 11ª longa-metragem do mexicano
Guillermo Del Toro, ao serviço de Hollywood, é baseada no livro publicado
em 1946 por William Lindsay Gresham,
já adaptado ao cinema, em 1947, pelas
mãos de Edmund Goulding.
Importa realçar que Del Toro é
também o realizador do excelente O
Labirinto do Fauno (2006) e do oscarizado A Forma da Água (2017),
filme que arrecadou quatro prémios
da Academia de Hollywood, incluindo
os de Melhor Filme e Melhor Realizador.
A acção que assume o exercício de
estilo do filme noir (negro) decorre no
início dos anos 40 do século XX, no
decurso da Segunda Guerra Mundial.
Os ecos do crash bolsista de 1929 assim como as ondas de choque de
uma das mais graves crises do capitalismo moderno, consubstanciadas

nos anos da Grande Depressão, ainda
se faziam sentir. Muitos americanos
eram forçados a deambular, como
vagabundos, pelas longas estradas
do país. Procuravam um lugar onde
encontrar um sustento passageiro,
qualquer ocupação paga a preços desumanos mas que, mesmo assim, lhes
desse uma ilusão de sobrevivência.
Era a vida vivida um dia de cada vez. É
neste contexto que se desenrola a narrativa de Nightmare Alley – Beco das
Almas Perdidas, onde conhecemos
Stanton Carlisle (Bradley Cooper), um
homem em fuga que acaba numa feira itinerante, conhecendo diversas das
suas personagens que também são
algumas das suas grandes atracções.
A sua relação com eles oferece-lhe
oportunidades únicas para aprender
os grandes truques, dos quais de-

cide levar na sua vida como um falso
mentalista. Ao lado de Molly (Rooney
Mara), Stanton planeia enganar um
magnata perigoso, com a ajuda de
uma psiquiatra fatal, na forma de Lilith
Ritter (Cate Blanchett) que, ao mesmo
tempo, poderá revelar-se a mais perigosa das adversárias.
O filme trata-se, na verdade, de
uma desventura num período decadente em que, para algumas pessoas,
a sobrevivência fala mais alto que
princípios morais e tirar vantagem do
sofrimento alheio é um dom e não
uma fraqueza de carácter.
No final do dia, o verdadeiro monstro é o ser humano: é ele quem transforma outros em selvagens. O monstro está em nós mesmo!!!
Em exibição Sexta, Sábado e Domingo na NU Metro

MEU QUERIDO MONSTRO
Animação vindo da Rússia e assinada pela dupla Viktor Glukhushin
e Maksim Volkov, Meu Querido
Monstro é um conto de fadas único,
divertido e emocionante sobre amor,
família e conflito entre a civilização e a
natureza. A princesa Bárbara farta-se
da forma protectora como o pai a trata.
Na festa, ela faz birra e foge do palácio
para o meio da floresta profunda, a
procura de um príncipe. Entretanto,
o trono é tomado por Weasel que
planeia casar com Bárbara. Na floresta
conhece Buka, o monstruoso bandido
e o seu amigo Wicked Rabbit. A interferência de Bárbara causa estragos na
vida normal dos dois amigos, pois viralhes totalmente de avesso! Bárbara se
intromete em tudo, organiza o seu
próprio conjunto de regras e continua
a irritá-los com as suas suposições sobre o príncipe Eduardo. Ela imagina

como o príncipe Eduardo derrota o
impostor, reintegra o rei, e pede Bárbara em casamento. Buka odeia-a por
isso. Porém, como todos sabemos, a
linha que divide o ódio do amor pode
ser muito ténue...Exactamente como
os livros dizem. Para se livrar de Bárbara, Buka decide ir procurar o Príncipe

Edward, destronar Weasel e restaurar a
ordem no Reino.
Meu Querido Monstro é uma
animação calorosa e lindamente animada para crianças de todas as idades
e para as famílias se divertirem juntas.
Em exibição Sexta, Sábado e Domingo na NU Metro

Mhondzo não é feito apenas a nível
familiar.Também a nível regional, onde
for assolado pelas calamidades. Mas
para seu efeito, primeiro comparam
em relação às terras circunvizinhas.
Se a seca for restrita, então desperta
atenção à aristocracia local. Fazem a
habitual consulta e se desvendar a
acção dos feiticeiros, que originam a
ausência da precipitação, que culmina
em seca, então, começa-se a procurar alternativas, a fim de atenuar ou
pôr termo à situação. Em seguida, o
Rei e os seus seguidores não perdem
tempo, chegam à conclusão unânime:
A realização do mhondzo é seguida
por combate à calamilade através do
ndhongwe para salvar a população
da fome.
Para o feito do mhondzo requer
que cada Ndhuna implica trazer
kamukhulo (na presidência), um elemento de cada família. Pela preferência as pessoas da terceira idade, ou seja,
a mais velha da família, para que seja
realizado o mhonzdo. Ordena o rei.
Desconfia os idosos, pois é esta a faixa
etária que tem apresentado o maior
índice de feitiçaria nas terras. Geralmente são cúmplices desta situação
nefasta. É verdade, porém, a sociedade
é composta por todas idades, contudo
são os idosos responsáveis pela transmissão da cultura, aos novatos, a qual
está inserida nos usos e costumes.
O NYANGARUME- sinceramente,
é impressionante a conduta deste
curandeiro. É curandeiro, no próprio
sentido da palavra, no seu brio profissional. A sua particularidade presumese nos seus serviços, não reunir o
mínimo espaço que pudesse criar inimizade entre os familiares, à custa de
acusar o feiticeiro conivente.
Vai mais além, muito menos prejudicar a quem quer que seja, directa
ou indirecta através dos seus serviços.
Não coloca entraves ao homem, traça
linha de inocência, nunca a de um juiz,
seja a quem for. O seu único objectivo

a alcançar não passa por salvar os seus
clientes, das enfermidades que estiverem sujeitos. Sejam oriundas do feitiço
ou não.
O cliente que aparecer no seu consultório deve ir apenas com atenção
na doença, não ao agente cúmplice,
nem lhe interessa o conhecer, preocupa-se por curar a doença. Se um paciente seu desejar tomar conhecimento
do "causador", diz às claras, que ele
não dispõe dessa dádiva de adivinho
ao feiticeiro. Se bem que tenha essa
faculdade, somente está ligado a adivinhar qual o remédio para salvar o
doente. As suas raízes são para o bem,
o instinto curativo é na base das raízes,
a isto sim. Se o cliente precisar, o Nyangarume sem se comprometer manda
ao que é especialista:
“que vá ao curandeiro que consulta
pelos oráculos.”
Amigo leitor, não estamos a confundir com a conduta dos médicos
da medicina moderna, não. Mas sim
debruçamo-nos sobre a linha do labor do médico tradicional designado
nyangarume. Vejam que este médico
não está empossado de alguns espíritos com vista a orientar o seu labor,
como os seus homólogos "Nyamusoro" e o médico de "muhlahle," nem
possui oráculos, à semelhança dos
outros, que são orientados por estas
pequenas peças que transmitem a
informação mágica ao seu dono, para
o sucesso do seu trabalho. Então como
ele trabalha? Se não tem o que os outros têm?
Este médico Nyangarume, na tentativa de dar imagem de alguns dos
meios como trabalha, é orientado por
um instinto em coordenação com os
seus defuntos sem o processo de encarnação, o qual nalgum momento
poderia estar em transe para efeitos
de serviços, a interacção consultiva,
onde este curandeiro busca as orientações naquelas almas, consiste nos
sonhos e visualização.
É digno afirmar que não tem como
explicar cabalmente devido a complexidade da acção deste instinto. Embora não deixaremos ao mínimo que
pudermos, vamos "cegamente" tentar dar como imagem o que o nosso
instinto for capaz de disponibilizar na
base da observação e análise acerca
do dom deste curandeiro. O que este
doutor é nota-se no momento da
recepção do seu cliente, quando este
apresenta a sua enfermidade, explicando a ocorrência da mesma, similar
ao médico da medicina, que precisa da parte do doente, lhe explicar o
movimento da doença, que é o diagnóstico, é nesta base que faculta fazer
a receita médica para o seu paciente.
Iremos à medida do possível dar como
usa o seu instinto no seu laboratório,
ele escuta o seu doente.
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Tanzânia é um aliado histórico de Moçambique que durante
a luta armada contra o colonialismo português albergou a sede
e as principais estruturas da guerrilha da Frente de Libertação de
Moçambique (FRELIMO). E, agora, com o terrorismo que dilacera
vidas humanas em Cabo Delgado e provoca a destruição de importantes empreendimentos sociais e económicos, aquele país
volta a sê-lo, desta vez, ajudando Moçambique a combater o
fenómeno que também constitui ameaça para a República da
Tanzânia.
É disso que a estadista tanzaniana, Samia Sulu Hassan, visitou
o país, recentemente, para junto do seu homólogo, Filipe Nyusi,
desenhar nova estratégia de combate que vai permitir o afastamento dos terroristas da fronteira partilhada pelos dois Estados.
De facto, Moçambique e Tanzânia decidiram na última sextafeira desenhar uma nova estratégia bilateral para uma acção
mais intensa na luta pela erradicação do terrorismo em Cabo
Delgado, que constitui também ameaça para aquele país vizinho.
O encontro entre os dois estadistas surge pelo facto de os dois

países terem maior responsabilidade na resolução do extremismo violento e da insurgência, por partilharem uma fronteira
comum, não obstante ambos estarem integrados na SAMIM,
uma missão militar da Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC), que em parceria com as forças ruandesas
apoia as Forças de Defesa e Segurança (FDS) de Moçambique,
nesta luta.
Esperamos que a visita desta estadista tenha servido como
TPC para os outros presidentes de países que fazem fronteira
com o nosso território seguirem o exemplo, porque afinal se o
terrorista está aqui em Moçambique hoje, amanhã, depois de
escorraçado, pode vir a atravessar a fronteira para outro país vizinho.
Depois da visita da Presidente Samia Sulu Hassan, nos próximos dias esperamos receber estadistas de países como África
do Sul, Cyril Ramaphossa, Zimbabwe, Emerson Mnangagwa,
Malawi, Lazarus Chakwera, Eswatini, Mswati III, entre outros, que
é mais para fortalecer a luta contra o terrorismo que também
pode se expandir aos seus países a partir das fronteiras comuns.
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