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Manuel Tomé, Sofala 

Eduardo Mulémbwè, 
Zambézia

Aires Aly,  Manica Tomaz Salomão, Gaza Sérgio Pantie, Niassa Eneas Comiche , Nampula

 Verónica Macamo, 
Cidade de Maputo 

Alcinda de Abreu, 
Cabo Delgado

 Margarida Talapa, 
Província de Maputo 

Filipe Paúnde, 
Inhambane  

Conceita Sortane, 
Tete 

Está interrompida a circulação de viaturas e pessoas 
na Estrada Nacional número 1, no troço entre os 
distritos de Nicoadala e Namacurra, na Zambézia, 
devido à queda de uma ponte e corte da estrada, pro-
vocada pela fúria das águas das chuvas que caem 
intensamente nesta região. Entretanto, até ao fecho 
desta edição estava praticamente cortada a ligação 
rodoviária entre a região Sul, Centro e Norte do país.NACIONAL

Nova
Ministra dos 

Combatentes
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DESTAQUE

Presidente português deixa recados aos moçambicanos

A visita a Moçambique do Presi-
dente português, Marcelo Rebelo 
de Sousa, terminou ontem, do-
mingo, e na manhã desta segunda-
feira partiu de regresso ao seu país, 
num voo comercial da companhia 
aérea portuguesa, TAP, com o qual 
veio a Maputo. Mas a sua partida 
não criou vazio aos moçambica-
nos, pois deixou-lhes com certos 
recados comoventes, onde o 
diálogo e a paz predominam, ape-
lando para a sua preservação, por 
agregar valor a qualquer Estado 
que se pretende desenvolvido. Re-
belo de Sousa, que chama Moçam-
bique de sua “segunda pátria”, com 
a qual tem uma história de mais de 
meio século, prometeu que o pro-
grama de realização da Cimeira 
Moçambique- Portugal, adiada 
em Novembro passado, vai ser 
reactivado e que Maputo acolhe-
ria, em breve, o mais importante 
evento, logo que for formado o 
novo Governo português, a ser 
chefiado pelo Primeiro-ministro 
eleito, António Costa. No campo 
de defesa e segurança, o estadista 
português disse que o seu país 
continuaria a apoiar a formação de 
militares moçambicanos, de forma 
a aumentar a sua capacidade de 
resposta na luta contra o terror-
ismo que dilacera a província de 
Cabo Delgado. 

- “A luta pela paz deve ser continuada até que se alcance a verdadeira paz para o povo”, palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, para quem a luta pela paz não é tarefa de meia dúzia de pessoas, mas de 
cada um dos moçambicanos
- Cimeira Moçambique-Portugal, que se teria realizado em Novembro passado, em Maputo, só terá lugar após a formação do novo governo Português, que será em breve
- Portugal vai continuar a apoiar a formação de militares moçambicanos, de forma a reforçar a sua capacidade de resposta na luta contra o terrorismo que dilacera vidas na província de Cabo Delgado

daquela escola, baseada na capital 
moçambicana, Maputo, o Presidente 
luso prosseguiu. "Agora que em todo 
o mundo desejamos que haja paz lá 
longe, lá longe e no fundo tão perto 
de nós, temos de ter a noção de que 
essa paz é construída por nós todos, 
todos os dias, no sítio onde estamos, 
naquilo que fazemos ou não fazemos, 
na maneira como tratamos os outros e 
somos tratados pelos outros".

"É impossível achar que a paz pode 
ser feita por meia dúzia de pessoas. Não 
se faz. Começa no coração de cada pes-
soa, começa na cabeça de cada pessoa, 
começa na vontade de cada pessoa", 
fundamentou, acrescentando que 
"para que a paz ganhe espaço em cada 
um de nós, é preciso começar a pensar, 
também, nos outros, se não as guerras 
nunca vão cessar". 

DEFESA E SEGURANÇA

O estadista português, que chama 
Moçambique de sua “segunda pátria”, 
com a qual afirma ter uma história de 
mais de meio século, diz que o seu país 
vai continuar a apoiar a formação de 
militares moçambicanos, de forma a 
aumentar a sua capacidade de resposta 
na luta contra o terrorismo que dilacera 
vidas na província de Cabo Delgado.

A participação de Portugal em acções 
de formação militar no país surge em 
resposta à "solicitação moçambicana", 
na sequência de actos de violência por 
grupos armados na província de Cabo 
Delgado. A ideia é que, com os militares 
bem treinados, se garanta a vitória na luta 
contra o terrorismo.

O estadista luso referiu ainda que o 
seu país não só vai apoiar a formação 
de militares moçambicanos, como 
também irá reequipá-los, havendo já 

militar de Chimoio, Rebelo de Sousa 
juntou-se ao seu homólogo Filipe Ny-
usi na inauguração da Academia Aga 
Khan-Centro de Excelência, na Matola, 
que marca a conclusão das instalações 
desta escola diurna e residencial, sem 
fins lucrativos, na presença do Príncipe 
Rahim Aga Khan, segundo filho do 
líder espiritual dos ismaelitas.

O objectivo desta Academia em 
Moçambique é desenvolver líderes 
nacionais com um forte sentido de 
ética e de responsabilidade cívica, 
contribuindo para o futuro deste país. 
A Academia visa igualmente ajudar a 
construir a compreensão e o respeito 
em diversos sectores da sociedade, ao 
trazer intencionalmente um grupo di-
versificado de estudantes para estuda-
rem e viver juntos.

um orçamento aprovado para a aqui-
sição de equipamentos militares.

Rebelo de Sousa pronunciou-se as-
sim quando no último sábado visitava 
a Escola de Fuzileiros Navais, no distrito 
da KaTembe, doutro lado da baía de 
Maputo, onde decorre um projecto de 
cooperação bilateral para a formação 
de praças fuzileiros moçambicanos.

Depois da KaTembe, o Presidente da 
República portuguesa visitou ontem, 
domingo, uma unidade da missão de 
formação militar da União Europeia 
(UETM), baseada na cidade de Chi-
moio, a capital provincial de Manica, 
onde actualmente estão lá cerca de 60 
militares portugueses a darem trein-
amento aos soldados moçambicanos 
em matéria de luta contra o terrorismo.

Mas antes de visitar a unidade 

FASE EXCELENTE DA 
COOPERAÇÃO

A visita do Presidente português a 
Moçambique, que serviu para o apro-
fundamento e revisão das relações já 
existentes, acontece numa altura em 
que os dois países estão a atravessar 
uma fase excelente das relações de 
cooperação bilateral, comprovada pe-
los elevados níveis de investimentos 
económico-financeiros e nas questões 
de defesa e segurança. Este facto é con-
firmado pelos estadistas dos dois países, 
Filipe Nyusi (de Moçambique) e Marce-
lo Rebelo de Sousa (de Portugal), num 
banquete oferecido na última sexta-
feira, no Palácio da Ponta Vermelha, em 
Maputo, onde os dois dirigentes chega-
ram a saudar o empenho dos seus 
governos na revisão e actualização do 
programa estratégico de cooperação 
e do programa-quadro de cooperação 
no domínio da defesa.

Neste momento, a expectativa 
para os moçambicanos é enorme em 
ver estas relações continuadas para 
sempre, gerando benefícios mútuos, 
firmes e profícuos para os dois Estados. 

Portugal é um país irmão que sem-
pre está ao lado de Moçambique (quer 
em momentos bons, quer em momen-
tos maus), como na luta contra o terror-
ismo que as autoridades moçambica-
nas travam em Cabo Delgado.

O Presidente Nyusi, na sua interven-
ção no banquete, disse que quando o 
Estado português tiver o novo Gover-
no formado, o Primeiro-ministro eleito, 
António Costa, visitará Moçambique 
para dar andamento aos aspec-

Firmeza de um estadista que venera o diálogo e a paz

Presidente português em revista de guarda de honra

Filipe Nyusi e Marcelo Rebelo de Sousa na inauguração de MonteBelo Milibangalala

MIGUEL MUNGUAMBE                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

Em quase todas as suas interven-
ções, feitas à luz da visita de quatro dias 
a Moçambique, o estadista português, 
Marcelo Rebelo de Sousa, teve sempre 
em conta a importância do diálogo. 
Disse que o diálogo é pressuposto 
básico para o alcance da paz, reforçan-
do o que o Presidente moçambicano, 
Filipe Nyusi, tem dito sobre o assunto. 
Mas sublinhou que a paz e a tolerância 
começam nos bancos da escola e são 
construídas por todos, não apenas por 
meia dúzia de pessoas.

"Um mundo de egoísmos é um 
mundo de guerra. Ora, nós queremos 
a paz. Não queremos a supremacia de 
ninguém sobre ninguém. Queremos a 
tolerância, queremos o diálogo, quere-
mos a compreensão. Isso começa nos 
bancos da escola. Começa nas famílias, 
mas começa muito nos bancos da 
escola. E é essa a mensagem que vos 
queria deixar", disse Marcelo Rebelo de 
Sousa, que falando na sua visita à Es-
cola Portuguesa de Moçambique não 
conseguiu esconder o seu lado de Pro-
fessor, dando aula de sapiência a vasta 
plateia sobre a vida, tendo como “pano 
de fundo” a paz e o respeito pelas dife-
renças.

Perante alunos e professores 
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dois países.
É disso que o Presidente português 

admite que este é um momento de 
excelência nas relações bilaterais com 
Moçambique, antes mesmo da ci-
meira bilateral que, segundo Rebelo 
de Sousa, virá a acontecer não muito 
tempo depois da tomada de posse do 
novo Governo português.

Aquele estadista admitiu também 
que, para além do treino ministrado 
pela União Europeia às Forças Ar-
madas de Defesa de Moçambique 
(FADM), o seu país poderá apoiar o 
reequipamento das tropas que estão 
a ser formadas para combater o terror-
ismo em Cabo Delgado.

“É importante que esse treino seja 
acompanhado de capacidades ad-
equadas à efectivação do objectivo”, 
referiu após uma declaração conjunta 
dos dois estadistas, em encontro a sós na 
Presidência da República moçambicana.

Na reunião, sabe o PÚBLICO, o Presi-
dente Nyusi pediu mais meios a Portu-
gal para o combate ao terrorismo que 
desde Outubro de 2017 dilacera vidas e 

ismo, é também a prova de que tem 
futuro na cultura, no talento de quem 
canta, toca e dança”, realçou Rebelo 
de Sousa, numa altura em que o sec-
tor do turismo em Moçambique tem 
vindo a registar um contínuo cresci-

"Aprendemos com a pandemia 
que não é preciso ir passar férias no 
exterior”, sublinhou Nyusi, apelando 
agora ao sector privado "para que con-
tinue a apostar no turismo doméstico 
enquanto mecanismo catalisador e al-

ver o nosso elefante, a girafa, a zebra, 
o cudo, entre outros animais, mais ai-
nda, o turista, virando apenas para o 
lado contrário, apreciará a tartaruga, o 
golfinho, o dugongo, o hipopótamo. A 
partir daqui, o turista vai apreciar a nos-
sa paisagem e a linda flora, para além 
de explorar as águas cristalinas”, enu-
merou Filipe Nyusi, assinalando que o 
distrito de Matutuíne é dos principais 
destinos de lazer, havendo neces-
sidade de desenvolver e diversificar os 
produtos turísticos, para permitir que a 
região se afirme como polo turístico a 
nível nacional, regional e internacional. 

O Presidente Nyusi louva a atitude 
visionária e empresarial dos promo-
tores deste empreendimento que, 
hoje, se oferece ao mundo, aqui rep-
resentado pelo seu Administrador, 
Fernando Nunes, que actua no sector 
do turismo em Moçambique, desde 
1998, por acreditar e continuar a apo-
star nesta área da economia.

À população e às autoridades do 
distrito de Matutuíne, o Presidente 
Nyusi, sem querer exigir muito, pediu 

bicana e internacional, um bar, um 
lounge, uma piscina e instalações para 
reuniões. Equipamentos de excelência 
que, conforme realçou Fernando Dan-
iel Nunes, "contam com o Selo Limpo 
& Seguro, atribuído pelo INATUR, cer-
tificação que atesta o cumprimento 
do protocolo sanitário, validado pelas 
autoridades competentes, no âmbito 
do combate à Covid-19".

O projecto integral do resort con-
templa três linhas de alojamento: a 
via da Terra, a via do Mar e a via do Ar, 
cada qual representando os habitats 
dos três grandes grupos de animais 
que existem nos 104 mil hectares do 
Parque Nacional de Maputo. Usufruin-
do da sua implantação privilegiada, o 
Montebelo Milibangalala Bay Resort 
pretende oferecer aos turistas, através 
de vários programas de animação, 
um contacto estreito com a natureza 
envolvente e seus elementos primor-
diais: a terra fértil em fauna e flora sel-
vagens de África e as águas tépidas e 
cristalinas do Índico com a praia de 
Milibangalala a seus pés.

para que continuem a acarinhar os 
investimentos que estão a ser feitos no 
local, começando por este empreen-
dimento, que para além de emprestar 
beleza traz consigo a prosperidade e 
esperança para as rendas das famílias 
que dele dependem e dos usuários 
desta maravilha ímpar.

Durante a cerimónia inaugural, Fer-
nando Daniel Nunes, Administrador do 
Grupo Visabeira, realçou a importância 
económica do novo resort da cadeia 
Montebelo Hotels & Resorts, não só 
pelo investimento feito no valor de 10 
milhões de dólares, mas porque vai ala-
vancar o sector do Turismo em Moçam-
bique e capitalizar os seus benefícios 
directos e indirectos para o país.

"O sector do Turismo, além de valorizar 
os atributos locais – naturais, culturais e 
sociais, promove a geração de emprego 
e a distribuição de renda, assim como 
a criação de novos negócios e o au-
mento da produção de bens e serviços, 
estimulando o empreendedorismo e 
o desenvolvimento das comunidades. 
Agora, com esta nova unidade hoteleira, 
Moçambique fica mais preparado para a 
retoma da actividade turística, esperada 
já para este ano”, declarou. 

Nesta primeira fase, o Montebelo 
Milibangalala dispõe de 20 vilas de tip-
ologias T0 a T1, T2 e T2+2, servidas por 
um restaurante de cozinha moçam-

destrói importantes empreendimentos 
sociais e económicos, para além de es-
tar a engrossar o exército de deslocados.

Em jeito de resposta, Marcelo Rebe-
lo de Sousa disse que são necessários 
mais meios, algo que a União Europeia 
também está a considerar. Disse ter 
ficado claro que o pedido do Presiden-
te Filipe Nyusi merece, naturalmente, o 
apoio português.

Portugal mantém missões de coop-
eração técnico-militar com Moçam-
bique, dedicadas à formação e, desde 
o final de 2021, lidera a missão de 
treino da UE (EUTM, siga inglesa) que 
está a formar tropas para enfrentar os 
terroristas em Cabo Delgado.

MOÇAMBIQUE COM FUTURO 
NO TURISMO

Moçambique tem futuro para a 
cultura e turismo, segundo o Presi-
dente de Portugal, Marcelo Rebelo 
de Sousa, última sexta-feira, falando 
a partir do distrito de Matutuíne, 
província de Maputo, em sessão in-
augural de um empreendimento 
turístico, a Montebelo Milibangalala 
Bay e Resort, detido pelo Grupo Visa-
beira, um conglomerado empresarial 
com presença multinacional. 

“Este empreendimento é prova de 
que Moçambique tem futuro no tur-

mento, até porque o Programa Quin-
quenal do Governo (PQG 2020 – 2024) 
tem no sector do turismo uma das 
grandes apostas, no quadro da sua 
política de diversificação e competi-
tividade da economia nacional com 
vista a gerar mais emprego e melhorar 
as condições de vida dos moçambica-
nos, à semelhança da agricultura, in-
dustrialização, energia, infra-estruturas, 
pesca e outros sectores. 

O novo empreendimento de Ma-
tutuíne foi inaugurado pelo Presidente 
moçambicano, Filipe Nyusi, que na oc-
asião referiu que a estância turística vai 
ajudar no combate à pobreza no país.

“A inauguração deste empreen-
dimento, para além de aumentar o 
número de postos de emprego e 
ofertas de serviço de qualidade no 
país, contribui para  o combate à po-
breza, por outro lado, vai pressionar 
a produção local para abastecer esse 
estabelecimento”, afirmou Filipe Nyusi, 
para quem o empreendimento é um 
estímulo à criação de riqueza entre a 
população, um estímulo de que o país 
precisa para ambicionar sair da lista 
dos mais pobres do mundo.

O turismo é visto assim pelo Gov-
erno como uma "força motriz", realçou 
Filipe Nyusi, destacando o crescimen-
to da procura doméstica durante a 
pandemia da Covid-19.

ternativo". O objectivo é que, segundo 
o estadista moçambicano, o turismo 
seja visto como a indústria sem chami-
né, da paz, amiga do ambiente e pro-
motora do encontro entre culturas".

Actualmente, a província de Mapu-
to conta com 471 estabelecimentos 
de alojamento, 167 dos quais basea-
dos no distrito de Matutuíne.

Para o Presidente moçambicano, a 
construção deste Resort é resultado da 
operacionalização das áreas prioritárias 
para o investimento em Turismo e da 
promoção junto à comunidade nacio-
nal e internacional de investidores para 
o desenvolvimento de Locais Âncora 
para a implementação de Estâncias de 
Ecoturismo, no quadro do Plano para o 
Desenvolvimento do Turismo, naquele 
Parque Nacional de Maputo.

A abertura deste empreendimento, 
refere o estadista, para além de aumen-
tar o número de camas, de postos de 
emprego e oferta de serviços de quali-
dade no país, contribui para o combate 
à pobreza, pois, por um lado, emprega 
concidadãos moçambicanos e, por 
outro, vai pressionar a produção local 
para abastecer este estabelecimento.

“Montebelo Milibangalala Bay Re-
sort vai consumir frango local, peixe, 
carne de Matutuíne, cebola, tomate, 
alface e mais. Milibangalala vai trazer 
o turista nacional e o estrangeiro para 

DESTAQUE

Presidente Nyusi recebe Principe Rahim Aga Khan

tos ligados à cooperação bilateral, 
num momento em que Moçambique 
tem uma solicitação mais urgente 
em que “Portugal não deixará de, bi-
lateralmente, e  no quadro da União 
Europeia (UE),  colaborar na formação, 
treinamento das capacidades militares 
e no apoio financeiro adequado ao 
combate contra o terrorismo nos ter-
mos definidos em função da posição 
soberana de Moçambique. 

António Costa vai chefiar o próximo 
Governo, após a vitória folgada do seu 
partido, o PS, nas eleições realizadas 
recentemente.

CIMEIRA 
MOÇAMBIQUE-PORTUGAL

No ano passado, concretamente 
em Novembro, Maputo teria acolhido 
a Cimeira Moçambique Portugal, mas 
o evento viria a ser adiado devido à 
dissolução do Parlamento português, 
após o chumbo do Orçamento do 
Estado para 2022, levando a eleições 
legislativas antecipadas. Agora, os dois 
estadistas garantem que este evento 
irá decorrer em breve, mas primeiro há 
que aguardar pela formação do novo 
Governo para tudo acontecer, tendo 
em conta o reforço da cooperação 
em vários domínios da vida política, 
económica e da segurança entre os 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Casos das Redes SociaisTeses do XII Congresso da Frelimo 
actualizam acções prioritárias

de tese teve em conta os estatutos e 
programas da Frelimo, aprovados pelo 
XI Congresso; em discursos e comuni-
cações do presidente da Frelimo e da 
República, Filipe Nyusi, bem assim nas 
resoluções e declarações do Comité 
Central e relatórios da Comissão Políti-
ca ao Comité Central.

Assim, na Tese (1), a Frelimo concebe 
a Unidade Nacional como instrumen-
to fundamental para a construção 
da cidadania, consolidação da paz, 
da estabilidade e valorizando a diver-
sidade étnica, linguística, regional, cul-
tural e religiosa, assim como a história 
e as tradições do povo moçambicano, 
baseada na inclusão, solidariedade, 
tolerância e no respeito mútuo.

Para o efeito, a Associação dos 
Combatentes da Luta de Libertação 
Nacional (ACLLIN), a Organização da 
Mulher Moçambicana (OMM) e a 
Organização da Juventude Moçam-
bicana (OJM), como braços sociais 
da Frelimo, são chamados a estar no 
centro da implementação de decisões 
do partido e consolidação da Unidade 
Nacional e da paz.

Na Tese (2), cujos pontos de de-
bate giram em torno da “Natureza e 
o papel do partido na Organização 
do Estado e da sociedade”, a Frelimo 
pretende manter e aprimorar os seus 
princípios e valores fundamentais e 
estar permanentemente a acompan-
har as tendências actuais sobre a orga-
nização do Estado e na sua interacção 
com a sociedade, usando as novas 
tecnologias, a ciência, conhecimento e 
diálogo como instrumentos de acção 
pragmática.

“Para o efeito, é importante que os 
princípios defendidos pela Frelimo 
sejam preservados, devendo o com-
portamento dos seus membros, nas 
diversas frentes de actuação, preser-
var e promover sempre a imagem do 
partido”, lê-se no documento que a 
reportagem do PÚBLICO teve acesso.

Para o debate, o partido propõe a 
adequação da acção do partido face 
às dinâmicas impostas pelo ambiente 
político multipartidário e às exigências 
do presente e do futuro, que se carac-
teriza por ser cada vez mais aberto e 
concorrencial.

Em relação ao “Desenvolvimento 
Económico e Social Inclusivo e Sus-
tentável” que sintetiza a tese 5, a Fre-
limo reafirma o seu compromisso de 
responder com políticas e estratégias 
que impulsionem o crescimento 
económico e confiram aos moçambi-
canos bem-estar e prosperidade.

Assim, este partido defende o forta-
lecimento do papel do Estado como 
regulador da economia e promotor 
do desenvolvimento económico e so-
cial integrado, sustentável e inclusivo. 

Segundo esta proposta de tese, a 
agricultura como base sustentável do 
desenvolvimento do país não deve 
apenas servir para produzir alimentos 
para a população, outrossim, deve ofe-
recer matéria-prima para a indústria e 
sua exportação para permitir a obten-
ção de divisas pelo Estado.

Na penúltima tese (6), ligada a as-
suntos de “Soberania, integridade 
territorial, defesa, segurança, ordem 
pública e combate à criminalidade”, a 
Frelimo reafirma o princípio de defesa 
intransigente da soberania nacional, 
na medida em que considera que a in-
tegridade territorial, defesa, segurança, 
justiça, ordem pública e combate à 
criminalidade como condições para 
o país se concentrar no desenvolvim-
ento social e económico sustentável.

Entretanto, realça que o crime or-
ganizado pode colocar em risco a 
segurança do Estado, assim como a 
integridade e o patriotismo das Forças 
de Defesa e Segurança, no sentido de 
se manterem impermeáveis à cor-
rupção e ao aliciamento pelo crime 
organizado.

Já na última tese (7), que versa sobre 
“Moçambique na Região, em África e 
no Mundo”, o partido sexagenário pre-
tende aprimorar a sua acção diplomáti-
ca face aos desafios e problemáticas 
globais, tais como as pandemias, mu-
danças climáticas, terrorismo interna-
cional, crises económico-financeiras, co-
mércio internacional, migrações ilegais, 
tráfico internacional de seres e órgãos 
humanos, tráfico internacional de dro-
gas, bem assim os direitos do mar e a 
reafirmação das fronteiras, entre outros 
factores que afectam a estabilidade do 
país e do mundo.

Não menos importante, a presente 
tese pretende reforçar a contínua e 
activa participação da comunidade 
moçambicana no exterior na agenda 
de desenvolvimento sócio-económi-
co nacional.

No que concerne à Tese (3), que versa 
sobre “Boa Governação, Ética, Transpar-
ência, Combate à corrupção e acesso 
à Justiça”, a Frelimo diz reconhecer a 
necessidade crescente de promover a 
boa governação, de modo a ampliar as 
liberdades e garantias individuais dos 
cidadãos perante o poder do Estado.

Aliás, a Frelimo “pugna pela integ-
ridade, ética e deontologia profissional 
no sector público, consolidando a 
cultura de transparência, prestação 
de contas e responsabilização, como 
valores que fortalecem as instituições 
do Estado e aproximam cada vez mais 
os serviços públicos ao cidadão”.

Para tal, os membros do partido são 
convocados a reflectir na adopção ou 
não de um modelo de selecção criteri-
osa de quadros para ingressar no Apa-
relho do Estado. E não só. A Frelimo 
propõe como solução o cumprimento 
escrupuloso da legislação que pro-
move a boa governação e a que pe-
naliza actos de corrupção, como forma 
de edificar uma sociedade assente em 
valores de boa gestão, transparência e 
ética governativa.

Na Tese (4), que versa sobre “Educa-
ção, Ciência e Inovação Tecnológica 
como estratégia de desenvolvimento”, 
a Frelimo sublinha que a “inovação, 
criatividade, promoção da ciência e 
tecnologia devem acrescentar valor à 
produção nacional, impulsionar a in-
dustrialização e promover o emprego 
e auto-emprego e a geração de mais 
renda para as famílias”.

Entretanto, para debate dos quad-
ros e militantes do partido a Frelimo 
salienta nesta proposta de tese que 
sendo a educação um factor de re-
afirmação da moçambicanidade, 
promoção da democracia e da con-
solidação da Unidade Nacional deve 
promover valores patrióticos e cívicos, 
como forma de consciencializar os 
cidadãos sobre a sua história, cultura, 
tradições e amor à pátria.

A Frelimo acaba de lançar a nível dos comités provinciais e distritais o estudo das teses do XII Congresso, que 
se realiza de 23 a 28 de Setembro próximo, na Escola Central da Frelimo, na cidade da Matola, província de 
Maputo. Naquilo que constituiu um momento de exercício da democracia interna, a divulgação e o estudo das 
teses visa colher sugestões e contribuições dos membros e do povo moçambicano que permitirão a definição e 
elaboração do programa que vai orientar a acção do partido e do Governo nos próximos cinco anos.

Presidente da Frelimo e da República de Moçambique

ANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

Desde a gesta libertadora, a Frelimo, 
que a 25 de Junho deste ano com-
pleta 60 anos de existência, sempre 
priorizou a elaboração de teses como 
um dos mecanismos que orienta os 
debates dos principais temas da vida 
do partido e do país, cujo processo as-
senta numa das práticas democráticas 
internas e de auscultação massiva dos 
anseios de todos os moçambicanos.

As sete propostas de teses ao XII 
Congresso, ora em debate a nível 
nacional e na diáspora, que a reporta-
gem do Jornal PÚBLICO teve acesso 
vão orientar a acção do partido e do 
Governo nos próximos anos.

A título ilustrativo, nos 11 congressos 
anteriores a Frelimo definiu e actualizou 
as suas estratégias de luta política para a 
conquista da independência nacional 
e para a implementação de medidas 
visando promover o desenvolvimento 
económico e social do país.

E perante os desafios que a socie-
dade moçambicana actualmente en-
frenta, a Frelimo espera trazer, através 
do debate das teses, soluções que per-
mitam ao país atingir novos patamares 
de desenvolvimento.

Assim, para o XII Congresso a Fre-
limo convida todos os moçambicanos 
para, juntos, continuarem a construir o 
caminho para o progresso de Moçam-
bique, em torno das sete propostas de 
teses, sendo a Tese (1): Unidade Nacio-
nal, Paz, Democracia e Reconciliação 
Nacional; Tese (2): Natureza e o papel 
do partido na Organização do Estado 
e da sociedade; Tese (3): Boa Gover-
nação, Ética, Transparência, Combate 
à corrupção e acesso à Justiça; Tese 
(4): Educação, Ciência e Inovação Tec-
nológica como estratégia de desen-
volvimento; Tese (5): Desenvolvimento 
Económico e Social Inclusivo e Susten-
tável; Tese (6): Soberania, Integridade 
territorial, defesa, segurança, ordem 
pública e combate à criminalidade, e 
por último a Tese (7): Moçambique na 
Região, em África e no Mundo.

Com efeito, as brigadas centrais de 
assistência às províncias orientaram na 
semana antepassada cerimónias de 
lançamento e estudo das teses ao XII 
Congresso.
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Teses do XII Congresso da Frelimo 
actualizam acções prioritárias

programas da Frelimo, aprovados pelo 
XI Congresso; em discursos e comuni-
cações do presidente da Frelimo e da 
República, Filipe Nyusi, bem assim nas 
resoluções e declarações do Comité 
Central e relatórios da Comissão Políti-
ca ao Comité Central.

Assim, na Tese 1, a Frelimo concebe 
a Unidade Nacional como instrumen-
to fundamental para a construção 
da cidadania, consolidação da paz, 
da estabilidade e valorizando a diver-
sidade étnica, linguística, regional, cul-
tural e religiosa, assim como a história 
e as tradições do povo moçambicano, 
baseada na inclusão, solidariedade, 
tolerância e no respeito mútuo.

Para o efeito, a Associação dos 
Combatentes da Luta de Libertação 
Nacional (ACLLIN), a Organização da 
Mulher Moçambicana (OMM) e a 
Organização da Juventude Moçam-
bicana (OJM), como braços sociais 
da Frelimo, são chamadas a estar no 
centro da implementação de decisões 
do partido e consolidação da Unidade 
Nacional e da Paz.

Na Tese 2, cujos pontos de debate 

giram em torno da “Natureza e o papel 
do partido na Organização do Estado 
e da sociedade”, a Frelimo pretende 
manter e aprimorar os seus princípios 
e valores fundamentais e estar per-
manentemente a acompanhar as 
tendências actuais sobre a organiza-
ção do Estado e na sua interacção 
com a sociedade, usando as novas 
tecnologias, a ciência, conhecimento e 
diálogo como instrumentos de acção 
pragmática.

“Para o efeito, é importante que os 
princípios defendidos pela Frelimo 
sejam preservados, devendo o com-
portamento dos seus membros, nas 
diversas frentes de actuação, preser-
var e promover sempre a imagem do 
partido”, lê-se no documento que a 
reportagem do PÚBLICO teve acesso.

Para o debate, o partido propõe a 
adequação da acção do partido face 
às dinâmicas impostas pelo ambiente 
político multipartidário e às exigências 
do presente e do futuro, que se carac-
teriza por ser cada vez mais aberto e 
concorrencial.

No que concerne à Tese 3, que 

Económico e Social Inclusivo e Sus-
tentável” que sintetiza a tese 5, a Fre-
limo reafirma o seu compromisso de 
responder com políticas e estratégias 
que impulsionem o crescimento 
económico e confiram aos moçambi-
canos bem-estar e prosperidade.

Assim, este partido defende o forta-
lecimento do papel do Estado como 
regulador da economia e promotor 
do desenvolvimento económico e so-
cial integrado, sustentável e inclusivo. 

Segundo esta proposta de tese, a 
agricultura como base sustentável do 
desenvolvimento do país não deve 
apenas servir para produzir alimentos 
para a população, outrossim, deve ofe-
recer matéria-prima para a indústria e 
sua exportação para permitir a obten-
ção de divisas pelo Estado.

Na penúltima tese (6), ligada a as-
suntos de “Soberania, integridade 
territorial, defesa, segurança, ordem 
pública e combate à criminalidade”, a 
Frelimo reafirma o princípio de defesa 
intransigente da soberania nacional, 
na medida em que considera que a in-
tegridade territorial, defesa, segurança, 
justiça, ordem pública e combate à 
criminalidade como condições para 
o país se concentrar no desenvolvim-
ento social e económico sustentável.

Entretanto, realça que o crime or-
ganizado pode colocar em risco a 
segurança do Estado, assim como a 
integridade e o patriotismo das Forças 
de Defesa e Segurança, no sentido de 
se manterem impermeáveis à cor-
rupção e ao aliciamento pelo crime 
organizado.

Já na última tese (7), que versa 
sobre “Moçambique na Região, em 
África e no Mundo”, o partido sexa-
genário pretende aprimorar a sua 
acção diplomática face aos desafios 
e problemáticas globais, tais como as 
pandemias, mudanças climáticas, ter-
rorismo internacional, crises económi-
co-financeiras, comércio internacional, 
migrações ilegais, tráfico internacional 
de seres e órgãos humanos, tráfico 
internacional de drogas, bem assim 
os direitos do mar e a reafirmação das 
fronteiras, entre outros factores que 
afectam a estabilidade do país e do 
mundo.

Não menos importante, a presente 
tese pretende reforçar a contínua e 
activa participação da comunidade 
moçambicana no exterior na agenda 
de desenvolvimento sócio-económi-
co nacional.

versa sobre “Boa Governação, Ética, 
Transparência, Combate à corrupção 
e acesso à Justiça”, a Frelimo diz recon-
hecer a necessidade crescente de pro-
mover a boa governação, de modo a 
ampliar as liberdades e garantias indi-
viduais dos cidadãos perante o poder 
do Estado.

Aliás, a Frelimo “pugna pela integ-
ridade, ética e deontologia profissional 
no sector público, consolidando a 
cultura de transparência, prestação 
de contas e responsabilização, como 
valores que fortalecem as instituições 
do Estado e aproximam cada vez mais 
os serviços públicos ao cidadão”.

Para tal, os membros do partido são 
convocados a reflectir na adopção ou 
não de um modelo de selecção criteriosa 
de quadros para ingressar no Aparelho 
do Estado. E não só. A Frelimo propõe 
como solução o cumprimento escrupu-
loso da legislação que promove a boa 
governação e a que penaliza actos de 
corrupção, como forma de edificar uma 
sociedade assente em valores de boa 
gestão, transparência e ética governativa.

Na Tese 4, que versa sobre “Educa-
ção, Ciência e Inovação Tecnológica 
como estratégia de desenvolvimento”, 
a Frelimo sublinha que a “inovação, 
criatividade, promoção da ciência e 
tecnologia devem acrescentar valor à 
produção nacional, impulsionar a in-
dustrialização e promover o emprego 
e auto-emprego e a geração de mais 
renda para as famílias”.

Entretanto, para debate dos quad-
ros e militantes do partido a Frelimo 
salienta nesta proposta de teses que 
sendo a educação um factor de re-
afirmação da moçambicanidade, 
promoção da democracia e da con-
solidação da Unidade Nacional deve 
promover valores patrióticos e cívicos, 
como forma de consciencializar os 
cidadãos sobre a sua história, cultura, 
tradições e amor à pátria.

Em relação ao “Desenvolvimento 

A Frelimo acaba de lançar a nível dos comités provinciais e distritais o estudo das teses do XII Congresso, que 
se realiza de 23 a 28 de Setembro próximo, na Escola Central da Frelimo, na cidade da Matola, província de 
Maputo. Naquilo que constituiu um momento de exercício da democracia interna, a divulgação e o estudo das 
teses visa colher sugestões e contribuições dos membros e do povo moçambicano que permitirão a definição e 
elaboração do programa que vai orientar a acção do partido e do Governo nos próximos cinco anos.

Presidente da Frelimo e da República de Moçambique

ANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

Desde a gesta libertadora, a Frelimo, 
que a 25 de Junho deste ano com-
pleta 60 anos de existência, sempre 
priorizou a elaboração de teses como 
um dos mecanismos que orienta os 
debates dos principais temas da vida 
do partido e do país, cujo processo as-
senta numa das práticas democráticas 
internas e de auscultação massiva dos 
anseios de todos os moçambicanos.

As sete propostas de teses ao XII 
Congresso, ora em debate a nível 
nacional e na diáspora, que a reporta-
gem do Jornal PÚBLICO teve acesso 
vão orientar a acção do partido e do 
Governo nos próximos anos.

A título ilustrativo, nos 11 congressos 
anteriores a Frelimo definiu e actualizou 
as suas estratégias de luta política para a 
conquista da independência nacional 
e para a implementação de medidas 
visando promover o desenvolvimento 
económico e social do país.

E perante os desafios que a socie-
dade moçambicana actualmente en-
frenta, a Frelimo espera trazer, através 
do debate das teses, soluções que per-
mitam ao país atingir novos patamares 
de desenvolvimento.

Assim, para o XII Congresso a Frelimo 
convida todos os moçambicanos para, 
juntos, continuarem a construir o camin-
ho para o progresso de Moçambique, 
em torno das sete propostas de teses, 
sendo a Tese 1: Unidade Nacional, Paz, 
Democracia e Reconciliação Nacional; 
Tese 2: Natureza e o papel do partido na 
Organização do Estado e da sociedade; 
Tese 3: Boa Governação, Ética, Transpar-
ência, Combate à corrupção e acesso 
à Justiça; Tese 4: Educação, Ciência e 
Inovação Tecnológica como estratégia 
de desenvolvimento; Tese 5: Desenvolvi-
mento Económico e Social Inclusivo e 
Sustentável; Tese 6: Soberania, Integri-
dade territorial, defesa, segurança, ordem 
pública e combate à criminalidade, e por 
último a Tese 7: Moçambique na Região, 
em África e no Mundo.

Com efeito, as brigadas centrais de 
assistência às províncias orientaram na 
semana antepassada cerimónias de 
lançamento e estudo das teses ao XII 
Congresso.
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Mão na Massa A engenharia do “ inter arma silent leges”

RUI DA MAIA (Gestor de Engenharia) 
E-mail: damaia.rui59@gmail.com

“Inter arma enim silent leges” é uma 
expressão romana que se transformou 
numa das principais máximas do Direito 
e a sua aplicação tem sido universal. A sua 
tradução para a língua portuguesa aprox-
ima-se de: Então, quando estivermos em 
situação de guerra, a lei perderá sentido… 
ficará em silêncio!

Esta frase é atribuída ao político roma-
no Cícero, por volta do ano 52, antes do 
nascimento de Jesus Cristo. Ela é usada 
como um pilar do tratamento dos casos 
jurídicos em situação de guerra. Parte-se 
do princípio de que o lançamento de 
uma guerra é sempre justificado como 
uma reacção necessária para a elimina-
ção de uma situação de incumprimento 
do Direito. Situações de contenção 
entre o povo e o Estado ou entre um 
Estado e outro Estado não devem ser 
reguladas pelo Direito Positivo, uma vez 

que advêm do Direito Natural, o Direito 
que havia antes dos homens da cidade 
começarem a manipular as regras para 
defender os seus próprios interesses. Os 
princípios do Direito Natural são sem-
pre válidos, mesmo quando o povo e 
o Estado se guerreiam ou quando um 
Estado se guerreia com outro Estado. En-
quanto o Direito Natural é independente 
do Estado, o Direito Positivo representa 
a manifestação da vontade das pessoas 
que têm a autoridade de fazer as leis de 
um determinado espaço. 

Como exemplo do Direito Natural 
temos o direito à vida, o direito à terra, o 
direito à defesa da família, defesa da pá-
tria: são direitos universais, imutáveis e 
duram para sempre e, como tal, esses di-
reitos são sempre superiores ao próprio 
Estado.

O que estou a dizer significa que o 
direito à autodefesa deve ser consid-
erado como superior às liberdades e 
regras administrativas de entendimento 
entre os civis típicas de períodos de paz 
e tranquilidade. Em tempo de guerra 
existe a tendência de erosão das regras 
administrativas consideradas normais 
em tempos de paz. As regras legais e 
administrativas, em tempo de paz, não 
podem ocupar o mesmo lugar ou ter 
a mesma força em tempo de guerra.  É 
claro que pode vir o debate, a discussão 

que matar outro pode ir em paz desde 
que seja em legítima defesa dele ou da 
sua própria família. Um militar deve matar 
o inimigo em situação de combate. Se 
matar muitos inimigos em defesa da nos-
sa soberania fica nosso herói nacional. Um 
guarda de loja que matar o ladrão que 
tentar arrombar o supermercado será 
bem investigado, mas não será chamado 
de assassino. Entretanto, um ladrão que 
entrar na nossa casa e matar nossos filhos 
em proveito próprio será designado de 
assassino e julgado pelas leis do Direito 
Positivo, portanto pelas leis do Estado.

Tivemos cerca de duas dezenas de 
causídicos a dirigir com grande mestria 
o julgamento das chamadas “dívidas 
ocultas”. Eles usaram ao máximo os seus 
conhecimentos do Direito Positivo para 
os aplicar numa área regulada por um 
contexto de guerra. Como se esperava, o 
resultado só podia ser o que foi: grandes 
incompatibilidades, demonstrando, de 
entre eles, que poucos cumpriram o Ser-
viço Militar Obrigatório. 

O pedido de pena máxima para os 
arguidos, para punir gente que defendeu 
a pátria, não faz jus para um Ministério Pú-
blico dirigido por pessoas adultas. Guerra 
é guerra e infelizmente há pessoas que se 
aproveitaram da guerra. Não podemos 
mandar pessoas que cometeram crimes 
civis para casa, mas também não podem-

os dar penas máximas a indivíduos que 
serviram a pátria. 

Aqueles membros do SISE que hoje 
estão a ser vilipendiados são militares 
que realizaram acções de defesa e se-
gurança em tempo de guerra. Nenhum 
militar pode lutar com arma na mão, 
defender a pátria com risco de perder 
sua própria vida para no dia de amanhã 
aparecer o Estado, representado por pes-
soas que não cumpriram o Serviço Mili-
tar Obrigatório, a lhe acusar de haver co-
metido crimes civis em tempo de guerra. 
Assim não dá! Aqueles indivíduos, os que 
são das Forças de Defesa e Segurança e 
seus familiares, não podem ser tratados 
da mesma maneira com aqueles que 
são civis, pois aqueles não cometeram 
nenhum crime em tempo de paz. Ainda 
hoje estamos em guerra! 

Ninguém pode interferir com as de-
cisões do Ministério Público, nem com 
as regras do Direito Positivo… mas todos 
nós temos o direito de exigir que o Minis-
tério Público seja dirigido por pessoas 
adultas, maduras, com conhecimento 
e experiência da vida, pessoas de batina 
que se recordem da aplicação, no con-
texto real, da maior máxima universal 
do Direito: Inter arma silent leges! Então, 
quando estivermos em situação de 
guerra a lei perderá sentido… ficará em 
silêncio!

sempre presente se: situações de guerra 
ou conflitos podem justificar crimes de 
guerra ou similares? Este debate conti-
nua e vai continuar em todo o mundo 
e para isso existem tribunais de guerra, 
tribunais marciais ou outro tipo de tribu-
nais que lidaram, lidam e vão continuar 
a lidar com isso. A verdade é que nunca 
um tribunal civil pode ou poderá lidar 
adequadamente com maus procedi-
mentos administrativos cometidos em 
situação de guerra ou conflito.

O que devemos fazer é crescer um 
pouco mais e colocar na Constituição 
da República mecanismos que sirvam 
para confrontar o surgimento de guerra 
e conflitos, de acordo com princípios da 
convivência democrática.  

Camaradas, ninguém pode dar tiros 
nos seus próprios pés! Alguns dos que 
hoje estão a ser julgados por crimes das 
chamadas “dívidas ocultas” são pessoas 
que deram peito à bala em defesa da 
soberania. Pegaram na arma e caneta 
na mão e resistiram aos momentos mais 
difíceis, quando a nossa Independência 
estava por um fio... O que aconteceu 
foi que muitos deles, devido à falta de 
supervisão, acabaram ficando extrema-
mente poderosos e pisaram o risco, es-
queceram as regras administrativas. 

Camaradas, existe uma grande diferen-
ça entre matar e assassinar. Um indivíduo Ficha Técnica

Público
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Presidente:
Rui de Carvalho - Cell: 84 38 12 091

E-mail: r823812091@gmail.com

SOCIEDADE NOVO RUMO, LDA
Reg. 040/GABINFO-DEC/2008

Rua Largo de Minho nº 227 R/C (Bairro da Malhangalene)
Maputo-Moçambique

Telefax: 21415606

ADMINISTRADORES: 

DIRECTOR: 

Rui da Maia e Ernesto Langa

Rui de Carvalho - Cell: 84 38 12 091

MAQUETIZAÇÃO, PAGINAÇÃO & FOTOGRAFIA
Sansão Mazive - Cell: 84 482 6810 & 87 819 4600

E-mail: smazive@gmail.com
José de Carvalho- Cell: 85 076 5940

IMPRESSÃO:
Sociedade Noticias S.A | Matola - Moçambique    

ADMINISTRAÇÃO & FINANÇAS
Chefe: Sansão Mazive - Cell: 84 482 6810 & 87 819 4600

Anselmo Sengo - Cell: 84 674 1564

Miguel Munguambe - Cell: 82 895 9407
Email: mmunguamb@yahoo.com.br

Miguel Munguambe, Anselmo Sengo e
Cristina Cavel

Email: sengoans@yahoo.com.br

EDITOR:

CHEFE DA REDACÇÃO

REDACÇÃO:

CORRESPONDENTES:
 Jorge Malangaze (Sofala), Benedito Cobrissua (Manica), 

Pedro Fabião (Niassa)
COLABORADORES PERMANENTES:

Benjamim Alfredo, Rui da Maia, Santos Moisés
 e Gerson da Silva

DISTRIBUIÇÃO
Riquelmo Lourenço - Cell: 87 918 5461

PUBLICIDADE & MARKETING
Hélia Mucavele- Cel: 84 279 8394

REVISÃO:
Ivan Levy

Jornal Público Assinatura 2022

Entrega ao domicílio
Ano/Mtn Semestral Trimestral 

4.200,00 2.200,00 1.500,00

Prova de cooperação firme e profícuaEditorial
A visita do Presidente português a 

Moçambique, que terminou na tarde 
de ontem, domingo, foi o momento 
mais importante para o estreitamento 
e revisão das relações de cooperação 
entre os dois países. Provou-se que, 
de facto, os dois Estados atravessam 
um momento tão bom, no capítulo 
das relações de cooperação bilateral, 
que se reflecte nos elevados níveis de 
investimentos económico-financeiros 
e nas questões de defesa e segurança. 

Para nós, há que louvar o empenho 
dos dois governos na revisão e actu-
alização do programa estratégico de 
cooperação, que compreende várias 
áreas, com realce para a política, eco-
nomia e segurança. Esperamos que 
no quadro desta actualização do pro-
grama estratégico de cooperação, 
quando o Estado português tiver já o 
novo Governo formado, o Primeiro-

ministro eleito, António Costa, visite 
Moçambique para dar andamento aos 
aspectos ligados à cooperação bilateral. 

António Costa, como é sabido, vai 
chefiar o próximo Governo português, 
após a vitória folgada do seu partido, 
o PS, nas eleições realizadas recente-
mente. Por isso, ao visitar Moçam-
bique, Costa vai dar grande impulso 
ao programa estratégico de coopera-
ção, sendo ele executivo e chefe do 
Governo português.

Para já, um programa de realização 
de um evento muito importante, que 
foi adiado em Novembro passado, 
designadamente a Cimeira Moçam-
bique Portugal, com a revisão do 
programa de cooperação estratégico, 
acredita-se que o mesmo tenha per-
nas para andar.

O adiamento do mais esperado 
evento, como foi dito na altura, deveu-se 

à dissolução do Parlamento português, 
após o chumbo do Orçamento do Es-
tado para 2022, levando às eleições leg-
islativas antecipadas. Agora, as eleições 
em Portugal foram realizadas; Marcelo 
Rebelo de Sousa foi reeleito ao cargo 
de Presidente da República e António 
Costa vai assumir a chefia do Governo, 
o que efectivamente abre espaço para 
a realização do mais importante evento, 
onde os representantes dos dois países, 
incluindo agentes económicos, irão ate-
star as relações de cooperação e, juntos, 
trocarem experiências em matéria de 
negócios. 

As relações de cooperação entre 
Moçambique e Portugal são bastante 
antigas e podemos afirmar segura-
mente que as mesmas atingiram já o 
seu apogeu, sendo a nossa expecta-
tiva ver essa ligação a continuar firme, 
profícua e a gerar benefícios mútuos 

para os dois países. Esperamos que a 
cimeira luso-moçambicana que sofreu 
adiamento em Novembro passado 
seja realizada o mais urgente possível, 
logo que se formar o novo Governo 
português.

Portugal é país irmão que sempre 
esteve ao lado de Moçambique em 
momentos bons e maus. No en-
frentamento do terrorismo em Cabo 
Delgado, por exemplo, Portugal tem 
estado a fazer muito no campo de ca-
pacitação e treinamento das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS), para que es-
tas possam oferecer melhor resposta 
no terreno, no contexto da luta contra 
o fenómeno. 

Por isso, na esfera da sua visita a 
Moçambique, o estadista português 
Marcelo Rebelo de Sousa visitou úl-
timo sábado um projecto de coopera-
ção bilateral para a formação de praças 
fuzileiros moçambicanos em matéria 
de luta contra o terrorismo. O referido 
projecto funciona na Escola de Fuz-
ileiros Navais, no distrito da KaTembe, 
na cidade de Maputo, onde o estadista 
português ficou bastante comovido 
com o que viu: militares bem treinados 

no âmbito do projecto em curso, que 
tem o cunho do Estado português.

Portugal, para além ministrar treinos 
aos militares moçambicanos, poderá 
apoiar no reequipamento das tropas 
que estão a ser formadas para com-
bater o terrorismo em Cabo Delgado. 
Para já, como deu a conhecer o esta-
dista português, um orçamento já foi 
aprovado para a aquisição de equipa-
mentos militares para equipar as tro-
pas moçambicanas envolvidas na luta 
contra o terrorismo.

Portugal mantém missões de coop-
eração técnico-militar com Moçam-
bique, dedicadas à formação e, desde 
o final de 2021, lidera a missão de 
treino da UE (EUTM, siga inglesa) que 
está a formar tropas para enfrentar os 
terroristas em Cabo Delgado. 

Refira-se que para além de Portugal 
e da União Europeia, Moçambique, 
na sua luta contra o terrorismo, conta 
com outras frentes, o caso das forças 
da Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) e do Ruanda, 
que mobilizaram para o terreno os 
seus contingentes militares em apoio 
às autoridades nacionais.  

O Canhão

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

O fim de um amor que tanto custou 
cimentar é resultado de nós mesmos. 
Geralmente perguntamos a nós mes-
mos: afinal qual foi a causa da nossa 
separação, e a resposta que temos é 
de que fomos nós os causadores. Nor-
malmente sabe-se que Deus criou o 
homem com princípios, mas o homem 
acabou sendo o que hoje é.

Há momentos em que nem tudo 
são flores quando se trata de um relac-
ionamento afectivo, principalmente na 
vida amorosa. Quando algo explode 
é porque a panela de pressão já vem 
estourando há tempos. Parar com isso 
também não é algo fácil.

Na vida, aguentamos com a pressão 
de algumas situações até certo ponto, 
pois afinal somos seres humanos com 
limites. Quando isso ocorre ficamos 
exaustos, cansados, péssimos com a 
própria auto-estima, sentimos um ap-
erto no coração, fracassados para não 

dizer algo pior que isso.
Mas aquele ditado popular an-

tigo está sempre presente em nós: “nin-
guém é perfeito”, logo não podemos 
exigir a perfeição do nosso próximo. É 
uma grande verdade, mas, mesmo as-
sim, quais são os motivos que levam a 
vida a dois por água abaixo?

Ora vejamos: No meu entender 
e pela experiência que tenho vindo 
a desenvolver, devido à convivência 
com algumas pessoas, tenho a dizer o 
seguinte:

Primeiro, quando tens algum prob-
lema, seja na vida pessoal ou profission-
al, jamais te zangues com o teu parceiro 
ou parceira, a ponto de desprezá-lo 
(a) por causa dos seus problemas mal 
resolvidos. Saibas que isso é um prato 
cheio para que o seu relacionamento 
acabe. É preciso diálogo positivo e não

negativo!
Em segundo lugar, tens de ter cui-

dado com as humilhações. Nunca hu-
milhar o teu parceiro amoroso diante 
de outras pessoas. Se isso acontecer, 
chama-se falta de educação, além de 
que é uma demonstração de que você 
não se preocupa com a pessoa com 
quem partilha o mesmo tecto. Se sen-
tir que a conversa entre ambos está a 
ascender para fora do limite, sentem, 
conversem serenamente e resolvam os 
problemas de maneira adulta. Nunca 
se darem adjectivos feios, que este ou 

aquele é isto ou aquilo, porque isso não 
vos leva a lugar certo.

Também devem saber que ouvir é 
o melhor remédio na vida, e nada de 
lamentações absurdas, reclamações 
sem nexos, etc. O respeito é primordial 
num relacionamento. Tente ajudar o 
seu parceiro/a nos momentos desa-
gradáveis, afinal vocês são uma du-
pla dinâmica diante da vida. Um deve 
apoiar o outro e não jogar contra, como 
se de desporto se tratasse. A relação dos 
dois não mete vencedor. Mete sim a 
vitória dos dois. Não há vencedor e nem 
vencido.

Nada de violência verbal ou física. 
Quando o relacionamento chega a 
esse ponto é preciso rever as posturas 
de ambos. Ninguém chegará a lugar 
certo com as zangas dentro deste tipo 
de relacionamento, pois discussões, 
ódio, raiva, pelo contrário, tudo termi-
nará mal.

Tenho dito a amigos e colegas, mes-
mo na família, que a vida a dois é mara-
vilhosa, basta compartilhar o respeito, o 
carinho, a ternura, compreensão, troca 
de conhecimentos, de prazeres pela 
vida, afinal é muito bom e faz bem para 
todos nós, sempre ficamos alegres e 
sempre acompanhados de quem gos-
tamos e admiramos. Pense nisso com 
carinho!

Até à próxima semana se Deus 
quiser!

Fim de um amor a dois

OPINIÃO OPINIÃO

O Mundo está de avesso?Sapiência

BENJAMIM ALFREDO (PhD)
E-mail: ba@balfredo.com

  A actual geração humana está a 
viver momentos críticos e excitantes da 
sua vida. Se tal pode de longe ser uma 
bênção de Deus, pode significar que o 
Homem está a pagar uma factura cara 
pelos erros que foi cometendo ao longo 
da sua existência. Por aquilo que temos 
vindo a presenciar e a viver nos últimos 
tempos podemos concluir que o mundo 
está de avesso, a ficar maluco ou à beira do 
colapso. Há quem fala de fim do mundo e 
pode estar certo. As guerras não acabam, 
antes pelo contrário agudizam-se e há 
tendência de não terem fim. Os dirigen-
tes mundiais não estão a ser capazes de 
travar os conflitos, antes pelo contrário 
tendem a agravá-los. A luta pelo bem-
estar económico e social está longe de 
ser ganha. A pobreza agudiza-se. Há um 
grande fosso entre ricos e pobres. A luta 
pelo poder, a corrupção, o banditismo, os 
roubos e raptos, o desrespeito pelos direi-
tos humanos, a falta de respeito, aliado à 
falta de moral, da ética, constituem desa-
fios para o mundo actual, cada vez mais 

decadente. O mundo está longe de ser 
um paraíso para o Homem. O mesmo 
que dizer que o mundo enlouqueceu e 
a loucura está a  atingir um grau tão  el-
evado  e de falta de sensibilidade que  leva 
a que  cada um de nós  questione afinal o 
que está a acontecer? Para onde vamos? 
A existência da espécie humana está em 
perigo e não podemos estar sossegados 
quando as mortes acontecem de uma 
forma simples e orquestrada. Quando 
pensávamos que tínhamos visto tudo 
nesta vida mundana complicada, eis 
que somos confrontados com uma pan-
demia que nem os especialistas em me-
dicina são capazes de dizer qual o antído-
to para a mesma, muito menos quando a 
mesma vai terminar. As várias estirpes do 
vírus da Covid-19 vão se multiplicando e 
a doença desafia tudo e todos. Nalguns 
pontos do Globo como África, Ásia e Mé-
dio Oriente, onde se pensava que a doen-
ça seria catastrófica devido ao estado de 
pobreza dos seus países, há uma tendên-
cia de abrandamento desta pandemia, 
mas mesmo assim não se pode confiar. 
Tem valido o cumprimento das medidas 
de prevenção, já que as vacinas foram 
somente para o Ocidente e América. Quis 
Deus que os pobres sobrevivessem e é o 
que está a acontecer. Os pobres afinal são 
resilientes. Enquanto isso, surge a  guerra 
entre a  Rússia e  Ucrânia que eclodiu em 
24 de  Fevereiro do corrente ano e veio de-
stapar o véu da realidade mundial actual.  
Afinal de contas o mundo não está  tão   
sólido  e solidário como parecia.   

têm experimentado guerras muito mais 
mortíferas do que a que está a acontecer 
entre a Rússia e Ucrânia e a pobreza tem 
se agudizado nesses países e os apoios 
têm sido escassos ou nalguns casos 
inexistentes por parte dos países ricos. 
Porquê votar a favor ou contra quando 
todos sabem e têm consciência de que a 
guerra não é boa para ninguém? Há uma 
tendência de se dramatizar a guerra por 
ocorrer na Europa, quando nos restantes 
continentes onde se situam os países po-
bres as guerras têm sido devastadoras e 
por detrás das mesmas se descobre que o 
que está em causa são interesses camufla-
dos e muitos deles se referem a matérias-
primas ou exploração de riquezas desses 
países. A guerra, regra geral, serve a uns e 
coloca outros numa situação deficitária. Há 
quem ganha com a guerra enquanto uns 
sofrem. A guerra mata, destrói e atrasa o 
desenvolvimento dos povos.  A guerra cria 
um mal-estar geral, desconfiança, falta de 
esperança e certeza em relação ao futuro. 
Se desde os séculos passados o mundo 
viveu a hegemonia das grandes potên-
cias como a América, Inglaterra, Franca, 
Alemanha, União Soviética,   hoje vemos a 
China, a Índia, o Japão, a Coreia do Norte  a 
tornarem-se  em potências no campo mili-
tar e económico. Não parece que isto seja 
bom, mas há quem defenda que pode cri-
ar um equilíbrio de forças.  A ordem política 
e económica internacional está  a mudar, 
estando também a mudar a ordem geo-
política. As  estratégias   usadas  pelas potên-
cias mundiais  na base das suas políticas 

globais  tendem a  arrastar consigo ingerên-
cias internas em vários Estados soberanos. 
As várias crises económicas e políticas e as 
guerras que assistimos nos últimos tempos 
são provocadas pelas potências mundiais, 
ávidas de matérias-primas e, nalguns ca-
sos, na busca de parcerias, que alteram a 
ordem política estabelecida nalguns países. 
Erros de decisão política por exemplo por 
parte  dos Estados Unidos em relação a 
Líbia,  Iraque e Afeganistão que levaram à  
morte de muitos cidadãos daqueles países 
e destruição de várias  infra-estruturas, cri-
ando um grande atraso económico e so-
cial, permitiram uma análise mais coerente 
sobre o impacto da guerra.   As crises finan-
ceiras que o mundo tem vivido ao longo 
dos últimos dois seculos e actualmente 
são resultado  dos erros que foram  sendo 
cometidos pelos dirigentes das potências 
mundiais e alguns dirigentes coniventes 
dos países pobres e que  de forma impune  
continuam a colocar em causa  a criação 
do bem-estar económico e social mundial. 
O Ocidente e mesmo a América sempre 
subestimaram os países pobres e os em 
vias de desenvolvimento e tem submetido  
estes países a um regime de sofrimento  
sem precedentes. Hoje são as mesmas 
potências que apregoam  a necessidade 
de solidariedade quando por exemplo  os 
países pobres nem sequer conseguem 
encontrar as melhores vias para realizar os 
seus planos de desenvolvimento. Há que 
repensar o Mundo na base de uma nova 
ordem económica internacional, baseada 
na coexistência pacífica.   

O facto de a Europa, com a sua União 
Europeia, a NATO, a Grã-Bretanha e os 
Estados Unidos da América estarem em 
polvorosa cria uma grande incógnita em 
relação ao desfecho desta guerra que já 
provocou muitas mortes e destruição de 
várias infra-estruturas na Ucrânia. Numa 
tentativa de se resolver o problema 
através das armas, aquelas potências 
económicas e bélicas procuram a todo o 
custo   arrastar  todo o mundo para uma 
guerra que de acordo com vários analis-
tas deveria ter sido evitada na base de 
diálogo entre as partes interessadas. Não 
parece correcta a opção de um apoio 
em material bélico ao invés de uma di-
plomacia visando trazer as partes à mesa 
das negociações. Aliás, esta tem sido a 
linguagem e recomendação do Ocidente 
e América quando há disputas políticas 
nos países pobres. Algumas potências 
europeias e os Estados Unidos da Améri-
ca chegam mesmo a incitar e intimidar 
alguns países africanos face a sua recusa 
de votar a favor de sanções contra a Rús-
sia. A abstenção havida na votação muito 
recentemente na Assembleia-Geral das 
Nações Unidas demonstrou que a maio-
ria dos países africanos tomou tal posição 
porque tem experiências amargas em 
relação aos conflitos armados e que acon-
tecem em África, na Ásia e Médio Oriente, 
e que não tem tido uma solução eficaz 
na base das armas. O diálogo tem sido 
apanágio nas justificações dos que se 
abstiveram, além de que a sua soberania 
está em primeiro lugar. Os países pobres 
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Reunião estratégica reforça medidas de combate ao crime organizadoEm Sofala

Luís Nhanzozo, Primeiro Secretario do Comité Provincial da Frelimo em Sofala 

Presidente Nyusi firme no diálogo 
para a paz e segurança no mundo ACLLIN reconduz Augusto 

Nhacanhanza ao cargo 
de Secretário-geralO Presidente da República, Filipe 

Nyusi, esclareceu por que razão o 
país se absteve na votação para 
a condenação da invasão russa à 
Ucrânia na Assembleia-Geral das 
Nações Unidas, havida recente-
mente.

A Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLIN) 
reconduziu, sexta-feira, Augusto Nhacanhanza para mais um mandato 
de 5 anos, no cargo de Secretário-geral deste órgão social da Frelimo, em 
Sofala, num processo democrático que levou à corrida dois candidatos, 
tendo um renunciado antes do arranque do processo eleitoral. Na ocasião, 
os membros da ACLLIN manifestaram a sua disponibilidade de contribuir 
com o seu saber no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, que tem 
provocado luto na população local e compromete o desenvolvimento 
sócio-económico e cultural do país. 

“A nossa posição não foi de admitir 
que haja violência, que haja guerra. 
Não! Foi de dizer sim, dêem espaço 
ao diálogo para que isso termine. 
E continuaremos firmes para não 
permitir que haja guerra”, explicou o 
Presidente da República, questionado 
por jornalista portuguesa se a posição 
neutra de Moçambique no conflito 
Rússia-Ucrânia não pode comprom-
eter a ambição do país de ser membro 
não-permanente do Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas.

Filipe Nyusi, que falava em confer-
ência de imprensa conjunta com o 
estadista português, Marcelo Rebelo 
de Sousa, em Maputo, disse que esta 
posição não significa falta de opinião 
própria.

“Não vejo onde está o problema. 
Nós, aqui em Moçambique, temos 
uma experiência, a experiência de 
conflitos armados. Todas as vezes, 
esses conflitos terminaram com o 
diálogo”, clarificou, manifestando, mais 
uma vez, o desejo de ver as partes em 
conflito a tomarem o diálogo como a 
principal arma para que haja prosperi-
dade no mundo.

Nyusi disse estar satisfeito com os 
passos que estão a ser dados nas con-
versações entre os dois países, pois é a 
posição de Moçambique que conde-
na o recurso à guerra para a resolução 
de diferendos.

“Já estão a falar-se. Esta é que é a 

nossa posição. Moçambique não está 
de acordo com a guerra e isso está cla-
ro. Por isso mesmo nós defendemos 
que haja diálogo. Não estamos a dizer 
que A, B, C tem razão, nem estamos a 
dizer e nunca iremos dizer que mor-
rer é bom, não. Ninguém deve matar 
outra pessoa, porque existem opções 
para não se chegar a esta fase. Nós en-
corajamos o diálogo e essa é a função”.

Entretanto, Marcelo Rebelo de 

Sousa, de visita de quatro dias ao 
país, reafirmou o apoio de Portugal à 
candidatura de Moçambique a um 
lugar não-permanente no Conselho 
de Segurança das Nações Unidas e 
esclareceu que “não integrou o grupo 
limitadíssimo de países [além da Fed-
eração Russa, apenas quatro) que se 
opuseram àquilo que foi esmagado-
ramente aprovado pela Assembleia-
Geral da ONU”.

Nyusi felicita homólogo da República da Coreia

Presidente da República nomeia Juízes-Conselheiros do TA

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, felicitou Yoon Suk-Yeol, pela sua eleição ao cargo de Presidente da 
República da Coreia.

Na sua mensagem, o Presidente 
Nyusi afirma que ao assumir as no-
vas funções, manifesta a sua total 
disponibilidade de trabalhar com o 
Presidente da República da Coreia 
em prol da consolidação das relações 
de amizade e cooperação existentes 
entre os dois povos e países, bem 
como no concernente à prevenção 
e combate à pandemia da Covid-19, 

O Presidente da República, Filipe Jacin-
to Nyusi, no uso das competências que 
lhe são conferidas pelo número 3, do 
artigo 228 da Constituição da República, 

em que a República de Moçambique 
conta com o apoio da República da 
Coreia.

“A eleição de Vossa Excelência para 
o desempenho de tão nobres funções 
atesta o reconhecimento do empen-
ho e capacidade de Vossa Excelência 
para liderar a nação e o povo coreanos 
no aprofundamento do progresso e 
bem-estar”, diz ainda a mensagem do 

sob proposta do Conselho Superior da 
Magistratura Judicial Administrativa, no-
meou, através de Despachos Presiden-
ciais separados, Amélia Eunice Deolinda 

estadista moçambicano.
O Chefe de Estado moçambicano 

endereça ainda, em nome do povo e 
do Governo da República de Moçam-
bique, e no seu próprio, as mais calo-
rosas felicitações ao Presidente Yoon 
Suk-Yeol, bem assim os melhores 
votos de boa saúde e sucessos no de-
sempenho das prestigiosas funções a 
que foi eleito.

Mangujo Simbine, Nelson Osman José 
Paulo Jeque e Cláudio Eduardo Ernesto 
Pene para o cargo de Juiz-Conselheiro 
do Tribunal Administrativo. 

Participantes da IV Reunião entre PGR e SERNIC

PGR e SERNIC “caçam” agentes infiltrados
 A Procuradoria-Geral da República e o Serviço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC) estão engajados na caça de agentes infiltrados nas 
duas instituições e colaboram com o crime organizado, cujo fenómeno, 
caracterizado por terrorismo, raptos, tráfico de drogas, tem aumentado 
nos últimos tempos. Por isso, Beatriz Buchili afirmou, na abertura da VII 
Reunião Nacional da Procuradoria-Geral da República e do Serviço Na-
cional de Investigação Criminal, sob o lema Ministério Público e SERNIC, 
Juntos para uma Implementação Efectiva da Autonomia e Modernização 
do Serviço Nacional de Investigação Criminal, que “estamos preocupados 
com a infiltração de criminosos no nosso seio. Não podemos continuar a 
ter casos de assaltos à mão armada, raptos, violações, perpetrados por al-
guns indivíduos que ingressam no SERNIC”. Por seu turno, Nelson Rego re-
iterou o seu compromisso em continuar com o exercício interno profundo, 
visando, por um lado, identificar e expurgar os que colaboram com o crime 
e, por outro, melhorar os critérios de selecção de candidatos a integrar o 
quadro de pessoal do SERNIC.

O Presidente da República, Filipe 
Nyusi, endereçou uma mensagem 
de condolências pelo falecimento 
de Rupiah Banda, antigo Presi-
dente da Zâmbia, ocorrido no dia 
11 de Março corrente, por motivos 
de doença.

Intervindo na reunião realizada na 
terça e quarta-feira, na capital do país, 
a Procuradora-Geral da República 
afirmou que o criminoso, para atingir 
os seus fins e encobrir os seus actos 
perante as autoridades, infiltra-se nas 
instituições para melhor controlo das 
investigações que são efectuadas.

“Este é o modus operandi de toda a 
criminalidade organizada”, disse, acres-
centando que “estamos preocupados 
com a infiltração de criminosos no nos-
so seio. Não podemos continuar a ter 
casos de assaltos à mão armada, rap-
tos, violações, perpetrados por alguns 
indivíduos que ingressam no SERNIC”. 

Aliás, de acordo com Beatriz Buchili, 
este facto traz o desafio de análise e 
reflexão da política nacional de segu-
rança interna e do modelo policial, 
particularmente dos órgãos de Polícia 
de Investigação Criminal.

Para o efeito, sublinhou que a PGR 
continuará atenta a situações de in-
divíduos que, para o ingresso no SER-
NIC, recorrem ao uso de documentos 
falsos, como é o caso de certificados 
de habilitações literárias, bilhete de 
identidade, atestado de aptidão física, 
entre outros.

Sobre a VII Reunião Nacional da Pro-
curadoria-Geral da República e do Ser-
viço Nacional de Investigação Crimi-
nal, a Procuradora-Geral da República 
disse tratar-se de um encontro anual 
de coordenação, no qual são analisa-
dos aspectos de índole organizacional, 
de funcionamento e de intervenção 
processual no exercício das suas com-
petências constitucionais e legais.

“É uma reunião de carácter estra-
tégico que, para além dos aspectos 
de intervenção processual, irá se focar 
em matérias atinentes às alterações 
do quadro legal, introduzidas pela 
Lei Orgânica do Ministério Público e 
Estatuto dos Magistrados do Minis-
tério Público, bem assim em novos 
instrumentos legais, dentre os quais os 
Códigos Penal, de Processo Penal e de 
Execução de Penas, que exigem uma 
nova dinâmica nos procedimentos 
administrativos, com reflexo directo na 
actividade processual”, disse. 

Para Beatriz Buchili, a estreita coor-
denação entre o SERNIC e o Ministério 

Na sua mensagem, o Chefe de Es-
tado afirma que o antigo Presidente 
Banda será sempre recordado como 
um estadista que dedicou a sua vida 
ao serviço do povo zambiano e contri-
buiu tanto para a democracia vibrante, 
paz e estabilidade política de que a 
mação zambiana desfruta.

Por conseguinte, “em nome do 

povo, do Governo da República de 
Moçambique e no meu próprio, 
transmitimos as nossas sentidas con-

dolências a Vossa Excelência Senhor 
Presidente, ao povo e Governo da 
República da Zâmbia, e sobretudo à 
família enlutada dos Banda”, lê-se na 
nota de imprensa de Filipe Nyusi, en-
viada à nossa Redacção.

 Neste momento de dor, consterna-
ção e luto, o Presidente da República 
afirma que  “o povo e o Governo de 
Moçambique associam-se ao povo e 
Governo da Zâmbia na consternação 
pelo galante filho da pátria zambiana, 
e para representar a República de 
Moçambique no funeral de Estado do 
antigo Presidente Banda designei Sua 
Excelência Joaquim Alberto Chissano, 
antigo Presidente da República”.

Público, desde o início da ocorrência 
do crime, até ao encerramento da in-
strução, é um elemento fundamental 
para a eficácia da investigação criminal.

“O reforço da articulação, aliado à 
direcção efectiva da instrução, pelo 
Ministério Público, constitui pressu-
posto essencial do êxito na luta contra a 
criminalidade no geral e, em especial, a 
criminalidade organizada e transnacio-
nal”, frisou, para de seguida reiterar que 
é momento de se trazer acções concre-
tas, imprimindo novos mecanismos de 
selecção dos quadros para as duas insti-
tuições, com maior rigor e controlo nos 
concursos de ingresso, sobretudo para 
o SENIC, visto tratar-se de uma polícia 
criminal, com natureza científica, cujo 
recrutamento deve obedecer a normas 
específicas”, reiterou.

No mesmo diapasão, a Procurado-
ra-Geral da República denunciou tam-
bém casos de magistrados que soltam 
cadastrados e criminosos.

“Preocupa-nos ainda quando 
recebemos participações nos Consel-
hos Superiores das Magistraturas de en-
volvimento de alguns magistrados na 
promoção e soltura sem fundamento 
legal de indivíduos já com cadastro 
criminoso, perpetradores de raptos, trá-
fico de droga, entre outros”, denunciou.

Como efeito, Beatriz Buchili sublin-
hou que “impõe-se o dever de continu-
ar a aplicar acções concretas com vista a 
expurgar os criminosos do nosso seio”.

EXPURGAR AGENTES
 CRIMINOSOS

Por seu turno, Nelson Rego, director-
geral do SRNIC, frisou que o lema da re-
união estava alinhado com a sua visão 
de que deve-se trabalhar e acelerar o 
passo, no sentido de implementação 
efectiva do Serviço Nacional de Inves-
tigação Criminal.

Assim, com vista à implementação 
efectiva da autonomia do SERNIC, 
Nelson Rego defende que torna-se 
imprescindível a conclusão do Plano 
Estratégico deste órgão, com definição 
concreta dos eixos de actuação, tendo 
em conta os actuais desafios da insti-
tuição, mormente o desenvolvimento 
institucional, quer em termos de recur-

nos capazes de mitigar os fenómenos 
criminais, que se manifestam pelo seu 
modus operandi e meios de execução 
cada vez mais sofisticados e complexos, 
tal como se evidencia no caso dos rap-
tos praticados pelos sindicatos do crime 
organizado, que são mais descentral-
izados e diversificados, em termos de 
autores, local de execução, cobrança de 
resgate e cativeiros.

A ministra do Interior, Arsénia Mass-
ingue, também alinhou no mesmo 
diapasão, defendendo a moderniza-
ção do SERNIC e o culto da integridade 
institucional.

“A integridade carrega consigo 
também os pressupostos da hones-
tidade, moralidade, ética, deontologia, 
justeza, o proceder correcto em todas 
as circunstâncias e o primado da legali-
dade”, disse, acrescentando que requer, 
igualmente, uma reinvenção de cada 
integrante desta instituição, que exige 
o cultivo do conhecimento, profission-
alismo e busca permanente de novas 

sos humanos, como em infra-estrutur-
as e equipamentos.

Entretanto, o director-geral do SERNIC 
disse que, apesar dos esforços que têm 
sido envidados, continua-se com desafi-
os de exiguidade de instalações próprias 
para o funcionamento dos serviços da 
Polícia de Investigação Criminal, inclu-
indo a exiguidade de orçamento.

“Não podemos continuar a depender 
de outras instituições na partilha de 
instalações para o funcionamento dos 
órgãos do SERNIC, dada a delicadeza 
das funções que exercem, em especial 
por lidarem com matérias de instrução 
sujeitas ao segredo de justiça”, lamentou.

Contudo, Nelson Rego frisou que a 
visão estratégica da instituição que di-
rige é de redefinir e reorientar as acções 
para uma implementação efectiva da 
autonomia do Serviço Nacional de In-
vestigação Criminal que se almeja, de 
modo a ser cada vez mais actuante, ha-
bilitado e capacitado de conhecimen-
tos científicos, meios e métodos moder-

abordagens e técnicas de investigação.
“Por isso, a necessária formação 

contínua em técnicas modernas de in-
vestigação dos agentes do SERNIC, de 
modo a estarem preparados para es-
clarecer os casos de criminalidade mais 
complexa, constitui prioridade para a 
prossecução da sua missão”, enfatizou.

Por outro lado, a ministra do Interior 
observou que a reunião PGR-SERNIC 
ocorria num contexto de grandes de-
safios face ao crime organizado, raptos, 
corrupção e terrorismo, fenómenos 
cuja prevenção e combate exigem de 
todos bravura, entrega, lealdade e sen-
tido patriótico.

Relativamente aos raptos, facto que 
preocupa bastante toda a sociedade 
moçambicana, Arsénia Massingue 
disse que perante os casos registados 
no presente trimestre revela-se a ne-
cessidade de uma atenção contínua 
e redobrada e tomada de medidas es-
pecíficas, visando reforçar a segurança 
e tranquilidade públicas.

Presidente Filipe Nyusi em mensagem de condolências

Banda dedicou sua vida ao serviço dos zambianos 

- E manifesta sua disponibilidade para combater o terrorismo em Cabo Delgado

JORGE MALANGAZE                             
Email: jjmalangaze@gmail.com 

Este facto foi tornado público na 
última sexta-feira na vila-sede do dis-
trito de Marínguè, pelo secretário do 
Comité Provincial da Frelimo, em So-
fala, Luís Nhanzozo, durante a VI Con-
ferência Provincial da ACLLIN. 

Nhanzozo reconheceu o empenho 
dos delegados distritais daquela agre-
miação para tornar a ACLLIN numa or-
ganização que sempre está presente 
na defesa da pátria, desde a Luta de 
Libertação Nacional até ao momento. 

Essa manifestação expressa em 
mostrar a sua abertura em colaborar 
na luta pelo terrorismo mostra o seu 
comprometimento pela paz, segundo 
aquele político.

Falando aos presentes, Nhanzozo 
disse que a Frelimo repudia e condena 
com veemência as acções barbas dos 
terroristas em Cabo Delgado, que 
visam comprometer o desenvolvim-
ento do país. Na mesma ocasião, sau-
dou o empenho e a bravura da Força 
Conjunta Moçambique-Ruanda e das 
Forças da SADC, pela recuperação de 
alguns distritos da província de Cabo 
Delgado que outrora tinham sido ocu-
pados pelos terroristas.

“Reconhecemos os esforços do 
Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, que se reflectem em resultados 
positivos alcançados no desenvolvi-
mento sócio-económico e cultural na 
luta contra o terrorismo que assola as 
províncias de Cabo Delgado e Niassa, 

Delgado deve ser manifestado para as 
vítimas dos ciclones “Ana” e “Gombe”. 
O país está a passar por uma fase me-
nos boa e todos somos chamados a 
dar o nosso contributo. O desenvolvi-
mento deste país depende de todos 
nós porque somos responsáveis de 
tudo que aqui possa acontecer. Uni-
dos somos mais fortes e em condições 
para fazer crescer este Moçambique”, 
aclarou o dirigente político.

Na ocasião, os membros da ACL-
LIN em Sofala reconduziram Augusto 
Nhacanhanza para mais um mandato 
de 5 anos no secretariado da orga-
nização em Sofala, num processo 
democrático que levou à corrida dois 
candidatos, tendo um renunciado an-
tes do arranque do processo eleitoral.

na prevenção da Covid-19 e na aqui-
sição de vacinas anti-coronavirus para 
imunização da população. 

Ficamos ainda satisfeitos com essa 
vontade que tem sido expressa na 
parte dos nossos antigos combat-
entes em querer ajudar no combate 
deste mal no Norte", afirmou a fonte.

Nhanzozo afirmou que a Frelimo 
em Sofala é solidária para com as víti-
mas do ciclone Ana e Gombe que fus-
tigaram as províncias das zonas Centro 
e Norte do país. 

Ainda assim, endereçou palavras de 
encorajamento e de compaixão que 
os militantes do seu partido devem ter 
com essas famílias.

“O mesmo sentimento que os an-
tigos combatentes estão a mostrar 
com as vítimas do terrorismo em Cabo 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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- Trata-se de um cidadão moçambicano de 43 anos, flagrado num escon-
derijo localizado na região de Lenasia, também conhecida por Lenz, nos 
subúrbios ao sul de Soweto, na província de Gauteng

Que ocorrem em Moçambique e África do Sul

Polícia sul-africana desactiva 
cabecilha de raptos 

termind dos sequestros que estão 
a aterrorizar a cidade de Gauteng e 
Moçambique.

Nestas duas residências, segundo 
a imprensa local, a Polícia sul-africana 
encontrou mais de seis milhões de 
rands em dinheiro vivo, presumindo-
se que seja resultado de pagamento 
de resgate feito por outras vítimas. En-
controu também uma arma de fogo 
do tipo AK47, bloqueadores de sinal, 
uma viatura VW usada para o seques-
tro de Luqman Kazi e várias chapas de 
matrícula.

Aliás, analistas consideram os re-
sultados desta operação policial mais 
uma prova de que os mandantes do 
crime de raptos, sejam eles nacionais e 
estrangeiros, têm a sua base central na 
África do Sul.

O cerco contra o crime organizado transnacional, sobretudo dedicado 
aos raptos em Moçambique e na África do Sul, está a cada dia que passa 
a se afunilar. Com efeito, a Polícia sul-africana realizou buscas na noite do 
dia 17 de Março, na sequência do rapto de um homem de negócios que 
responde pelo nome de Luqman Kazi, ocorrido na manhã do dia 15 de 
Março, que culminou com a desactivação de um esconderijo, detecção 
dos raptores, um deles de nacionalidade moçambicana, de 43 anos, con-
siderado o cabecilha dos crimes que ocorrem nos dois países vizinhos, e 
recuperou mais de seis milhões de rands, incluindo armas de fogo.

De acordo com a imprensa sul-
africana, uma equipa multidisciplinar 
foi montada e das diligências feitas foi 
possível que as autoridades identificas-
sem quatro residências.

Na primeira residência, identificada 
em Lawley, foram detidos três suspei-
tos, recuperada uma arma de fogo do 
tipo pistola de 9mm e resgate do se-
questrado.

Noutros endereços em Lenasia, 
também conhecida por Lenz, nos 
subúrbios de Soweto, na província de 
Gauteng, no Município Metropolitano 
da Cidade de Joanesburgo, a brigada 
anti-raptos deteve três suspeitos e o 
quarto elemento é de nacionalidade 
moçambicana, de 43 anos. 

A propósito, a Polícia sul-africana 
acredita tratar-se do cabecilha ou mis-

Frelimo enaltece resposta do Governo 
ao ciclone “Gombe” 
A Comissão Política enaltece as acções do Governo face à ocorrência da Tempestade Tropical “Gombe”, com 
maior incidência nas províncias de Nampula, Zambézia e Niassa, que provocou a perda de vidas humanas, 
cheias e inundações, destruição de infra-estruturas públicas e privadas.

Segundo um comunicado de im-
prensa recebido na nossa Redacção, a 
Comissão Política manifesta a sua pro-
funda solidariedade para com a popu-
lação afectada.

“Encoraja ainda o Executivo a con-
tinuar a aprimorar a sua capacidade de 
observação, partilha e previsão de in-
formação, observância do princípio de 
resiliência na construção, de modo a ga-
rantir melhor gestão de risco de desas-
tres”, lê-se no comunicado de imprensa.

Acrescenta que a Comissão Política, 
na sua 69ª Sessão Ordinária, realizada 
quarta-feira, para analisar a actual situa-
ção política, económica e sócio-cultural 
do país, saudou o trabalho do Instituto 
Nacional de Gestão e Redução do Risco 
de Desastres e o Governo local, pela 
prontidão no posicionamento de eq-
uipas multissectoriais de socorro em 
locais estratégicos, com vista a garantir a 
assistência aos afectados em tempo útil.

No entanto, o documento refere 
que a Comissão Política recomenda, do 
mesmo modo, ao Governo a prosse-
guir com acções de sensibilização da 
população à adesão massiva às mensa-
gens emanadas pelas autoridades.

Em relação ao trabalho do Presiden-
te da Frelimo e Presidente da República 
de Moçambique, Filipe Nyusi, realizado 
nas diversas frentes de actuação, a 
Comissão Política foi informada da 
participação do Chefe de Estado na III 
Sessão da Comissão Binacional entre 
Moçambique e África do Sul, realizada 
na cidade de Pretória, que avaliou e su-
pervisionou a cooperação bilateral ao 
mais alto nível, com vista ao reforço da 

do Campus da UniLicungo, ambos no 
distrito do Dondo, e a inauguração de 
uma unidade industrial na cidade da 
Beira, província de Sofala.

A Comissão Política foi igualmente 
informada sobre o trabalho realizado 

Estado de Alerta da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral e do 
Ruanda a continuarem empenhadas 
nas operações de limpeza nas zonas 
afectadas.

Num outro prisma, a Comissão 

nas províncias de Tete, Gaza e Sofala, 
no quadro da assistência aos órgãos de 
base da Frelimo, gesto de organização e 
incremento da dinâmica às acções do 
partido a todos os níveis, no processo 
de consolidação da paz, união e desen-
volvimento de Moçambique.

Política foi informada sobre a proposta 
da criação do Fundo Soberano, um in-
strumento financeiro de capitalização 
das receitas resultantes da exploração 
dos recursos naturais, com a finalidade 
de promover o desenvolvimento sus-
tentável do país, em benefício das gera-

cooperação nos domínios económico-
empresarial, combate à caça furtiva, 
defesa e segurança, recursos minerais, 
energia, indústria e comércio, assim 
como no lançamento da Iniciativa Presi-
dencial “Um Distrito, Uma Estação 
Meteorológica”; inauguração da agên-
cia bancária, no âmbito da Iniciativa 
Presidencial “Um Distrito, Um Banco”, 
no distrito de Marínguè; inauguração 

No que concerne à situação de se-
gurança no país, este órgão encoraja 
o Governo a manter foco na busca 
permanente de soluções sustentáveis, 
visando pôr fim ao extremismo vio-
lento, perpetrado por grupos terroris-
tas, particularmente nas províncias de 
Cabo Delgado e Niassa. 

Paralelamente, encoraja as Forças 
de Defesa e Segurança, a Força em 

ções actual e futura.
Sobre o processo de preparação do 

XII Congresso da Frelimo, da OMM, da 
OJM e da Conferência Nacional da ACL-
LIN, a Comissão Política orienta as orga-
nizações sociais a fazerem das eleições 
internas um momento de festa, forta-
lecimento da união e da coesão interna, 
factores que conferem maior vitalidade 
ao partido.

Promove-se permanência da 
rapariga na escola

FADM previnem recrutamento e utilização 
de crianças-soldados

os circulantes, que complementam 
desta forma os esforços do sector da 
educação, sobretudo nos programas 
de distribuição do livro escolar, isenção 
de matrículas no ensino básico até à 9ª 
classe, lanche escolar, entre outros.  

Com efeito, apelou os pais e encar-
regados de educação, professores, as 

raparigas de modo a manterem-se na 
escola, como forma de preparação do 
seu futuro”, apontou.

Em representação das alunas, Alice 
Brizito, estudante da 6ª classe, manifes-
tou-se satisfeita com a oferta, tendo as-
segurado que irão cuidar do uniforme 
escolar, assim como continuarão a es-

lideranças comunitárias a serem vigi-
lantes para com as raparigas em idade 
escolar e que estão fora do sistema de 
ensino e trazê-las de volta à escola.

“Exortamos às raparigas das zonas 
rurais e das zonas urbanas a apropri-
arem-se deste programa como um 
instrumento para mobilizar as outras 

tudar e nunca desistir.
“Nós sabemos que para construir o 

nosso futuro devemos aprender para 
amanhã sermos professoras, médicas, 
enfermeiras, entre outras profissões. 
Para isso pedimos aos nossos profes-
sores que continuem a nos ensinarem 
e educar, bem como aos nossos pais e 
encarregados de educação para que 
nos protejam das uniões prematuras, 
que são a causa da desistência na es-
cola”, frisou a aluna Alice Brizito.  

Por sua vez, o presidente do Consel-
ho de Escola da EPC Ceta, Marcos Ma-
zonda, adiantou que a distribuição do 
uniforme escolar a favor das raparigas 
representa um marco assinalável de 
encorajamento e retenção na escola, 
tendo em conta que coincide com um 
momento em que se trava uma frente 
contra os casamentos prematuros e 
desistências escolares. 

“Reiteramos o nosso compromisso 
de continuar a ajudar o Governo do 
distrito na mitigação destes e outros 
males, denunciando aos órgãos de 
Administração da Justiça todo o acto 
que atente contra os direitos humanos 
da criança. Continuaremos a mobilizar 
os pais e encarregados de educação 
para mandarem as suas filhas para es-
cola”, disse Marcos Mazonda.

Refira-se que “Eu Sou Capaz” é um 
programa do Governo, através da 
Secretaria de Estado da Juventude e 
Emprego, com suporte financeiro do 
Banco Mundial, o qual se enquadra 
no programa “Aproveitar o Dividendo 
Demográfico para o Desenvolvimento 
e Empoderamento de Jovens”, cujo 
objectivo é melhorar o acesso à educa-
ção, retorno e retenção da rapariga na 
Educação, empoderamento de rapari-
gas e das famílias com vista a tomarem 
decisões reprodutivas e económicas 
informadas. 

Cerca de 250 raparigas carenciadas que frequentam a 5ª, 6ª e 7ª classes na Escola Primária Completa da Ceta, na 
vila de Inhaminga, distrito de Cheringoma, província de Sofala, beneficiaram quarta-feira de uniforme escolar, 
como forma de incentivar a sua permanência na escola, no âmbito do programa “Eu Sou Capaz”, da Secretaria 
de Estado da Juventude e Emprego. 

As Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique contam desde 
sexta-feira com um efectivo de 
formadores sobre “Prevenção 
do Recrutamento e Utilização 
de Crianças-Soldados, formados 
pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Criança-UNICEF e Instituto 
Dallaire para Criança, Paz e Segu-
rança. A formação, que teve lugar 
no quartel do Batalhão de Infan-
taria de Chimoio, na província de 
Manica, decorreu durante duas 
semanas e contou com a partici-
pação de militares dos três ramos 
das FADM, provenientes das uni-
dades militares de todo o país.

No âmbito do programa “Eu Sou Capaz” JORGE MALANGAZE                             
Email: jjmalangaze@gmail.com 

A cerimónia central de entrega de 
uniforme escolar teve lugar no distrito 
de Milange, na província da Zambézia, 
e foi dirigida pela primeira-dama da 
República de Moçambique e patrona 
do “Eu Sou Capaz”, Isaura Nyusi, com 
réplicas em diversos distritos do país.

Assim, em Sofala, o evento realizou-
se no distrito de Cheringoma e foi 
orientado pelo governador de Sofala, 
Lourenço Bulha, que revelou que o 
programa irá abranger 460 instituições 
do ensino primário.

Segundo o governante, para além 
da EPC da Ceta serão igualmente 
abrangidas 45 escolas do distrito de 
Cheringoma e várias outras dos dis-
tritos de Marromeu, Caia, Marínguè, 
Chibabava, Nhamatanda, Búzi e Beira.

Lourenço Bulha fez saber ainda que 
é uma das prioridades do seu Execu-
tivo a melhoria no acesso ao ensino e 
a qualidade da educação na província, 
em particular para as mulheres e rapari-
gas, que tem uma relação directa com 
a pobreza, uma vez que o processo 
de ensino e aprendizagem constitui a 
chave para o desenvolvimento susten-
tável, a médio e longo prazo, incluindo 
a preparação dos jovens de hoje para a 
força do trabalho no futuro.

“Reconhecemos que a taxa de anal-
fabetismo ainda é elevada nas mul-
heres, razão pela qual os programas 
de educação e alfabetização de adul-
tos para as mulheres e raparigas são 
extremamente importantes”, afirmou.

Na ocasião, Lourenço Bulha garan-
tiu às raparigas que transitarem para 
a 8ª classe, cuja escola secundária fica 
distante das suas residências, que irão 
se beneficiar de meios de locomoção, 
como forma de garantir que a menina 
continue a estudar até à conclusão do 
respectivo nível.

¬“Aos alunos que irão transitar de 
classe e as suas casas ficam distantes 
das escolas garantimos alocar bicicle-
tas para facilitar a sua ida à escola”, an-
unciou o governador de Sofala, acres-
centando que esta constitui uma das 
apostas do seu Executivo e irá cumprir. 

Bulha mostrou-se, entretanto, preocu-
pado com as desistências das raparigas 
no ensino primário devido às uniões pre-
maturas, assédio sexual, trabalho infantil, 
falta de informação sobre saúde sexual e 
reprodutiva para adolescentes e jovens, 
violência baseada no género, violência, 
entre outras formas que fazem com que 
muitas meninas abandonem a escola, 
facto que pediu aos pais e encarregados 
de educação maior vigilância.

“Com este programa queremos 
empoderar e ajudar as famílias das 
raparigas com os custos de educação, 
garantir o retorno daquelas raparigas 
que estão fora da escola por várias 
razões, e manter aquelas que ainda es-
tão no ensino e empoderar a elas para 
que tenham um futuro risonho”, frisou.

O governante fez saber igualmente 
que o pograma “Eu Sou Capaz” tem 
em vista garantir a retenção da rapari-
ga no sistema de ensino, através de 
incentivos de uniforme escolar e mei-

Tratou-se da segunda fase do pro-
jecto, virada à formação de educa-
dores especializados em  “prevenir o 
recrutamento e utilização de crianças-
soldados” no nosso país, onde partici-
param mais de 30 militares selecciona-

dos da primeira etapa.
Após a conclusão do curso os for-

mandos garantiram que os conheci-
mentos adquiridos sobre como recon-
hecer, prevenir e denunciar violações 
graves contra crianças em locais de 
conflito armado serão replicados aos 
seus colegas nas unidades militares e 
empenhados nos teatros operacionais.

Durante a formação, os militares as-
similaram técnicas necessárias para re-
alizar com sucesso as missões de defesa 
da pátria, respeitando sempre os Direi-
tos Humanos e Humanitários, no geral, 
e particularmente a Protecção dos Di-
reitos da Criança Envolvida em Conflitos 
Armados, em observância da carta das 
Nações Unidas referente a esta matéria.

Falando na cerimónia de encer-
ramento, Maria Isabel Luís Francisco, 
directora nacional adjunta de Política 
de Defesa no Ministério da Defesa Na-

cional, referiu que a formação decorria 
numa conjuntura em que as Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique 
são desafiadas a aprimorar a sua abor-
dagem em matéria dos direitos hu-
manos e humanitários, no contexto e 
face à emergência do terrorismo em 
algumas regiões do país.

Para a directora nacional adjunta 
de Política de Defesa no Ministério da 
Defesa Nacional, a formação reveste-
se de elevada relevância na medida 
em que contribui para aprimorar a 
estratégia do sector da defesa nas re-
lações civis-militar, que entre outras 
dimensões inclui a salvaguarda dos 
direitos humanos, evidenciada neste 
projecto de protecção dos direitos da 
criança quando estiver envolvida em 
situações de conflito armado.

Na ocasião, Maria Isabel Luís Francis-
co exortou ainda os militares formados 

a serem exemplares, agindo sempre 
em directrizes dos direitos humanos, 
bem como a redobrar o sentido de 
patriotismo para que o país continue 
firme rumo ao desenvolvimento.

Refira-se que a formação foi minis-
trada por especialistas do Fundo das Na-
ções Unidas para a Criança e do Instituto 
Dallaire para Criança, Paz e Segurança, 
organizações que têm vindo a trabalhar 
com o Ministério da Defesa Nacional 
para melhorar cada vez mais a capa-
cidade operativa das Forças Armadas, no 
que diz respeito à observância dos direi-
tos fundamentais do ser humano. 

Durante a formação, para além de 
aulas expositivas ministradas pelos 
formadores, os formandos foram sub-
metidos a aulas práticas e apresenta-
ção individual de temas sobre como 
prevenir o recrutamento e utilização 
de crianças como soldados.

Presidente da República nomeia 
ministra dos Combatentes
Pela primeira vez o Ministério dos Combatentes tem uma ministra. Trata-
se de Josefina Beato Mateus Mpelo, nomeada sexta-feira, 18 de Março, 
pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, através de Despacho 
Presidencial, em substituição de Carlos Siliya, exonerado do cargo no dia 
2 do mês corrente, através de um despacho presidencial separado.

Segundo um comunicado de im-
prensa da Presidência da República 
recebido na nossa Redacção, a 
nomeada é licenciada em Cont-
abilidade e Auditoria pelo Instituto 
Superior de Ciências e Tecnologia Al-
berto Chipande e em Administração 

Pública pela Universidade Católica de 
Moçambique. Até à data da sua no-
meação exercia as funções de Chefe 
do Departamento de Administração 
e Finanças no Instituto Nacional de 
Apoio ao Refugiado na Delegação de 
Cabo Delgado. 

Roque Silva, SG da Frelimo
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Moçambique acelera criação de seguro soberano contra desastres e riscos climáticos

por desabamento de residências, 3 por 
queda de postes e 1 por electrocução.

Em ternos de danos, até ao fecho 
desta edição dados do INGD cont-
abilizavam 33.062 casas parcialmente 
destruídas; 46.265 totalmente destruí-
das e 9.166 inundadas.

Em relação às infra-estruturas públi-
cas, o INGD aponta para a destruição 
de 41 unidades sanitárias, 181 casas de 
culto, 12 sistemas de abastecimento 
de água; 1.458 salas de aula, afectando 
143. 904 alunos; 2.420 professores e 
469 escolas. 

O INGD fala de destruição de 5 pon-
tes; 7 estradas intransitáveis, numa 
extensão de 934 quilómetros e 67,752 
hectares de culturas diversas ficaram 
perdidos.

No sector de energia, dados do 
INGD revelam a destruição de 2.741 
postes; 10 postos de transformação, 
assim como a destruição de 23 artes 
de pesca; 13 tanques piscícolas e 102 
embarcações. 

No que concerne aos centros de 
reassentamento transitórios, a re-
portagem do PÚBLICO ficou a saber 
que no total foram abertos 44 centros, 
distribuídos por 33 na província de 

Nampula, acolhendo 11.553 pessoas; 
11 na Zambézia com 9.003 pessoas e 
1 no Niassa com 401 pessoas. Em ter-

mos de pessoas deslocadas contam-
se 20.957 pessoas, onde 4 são dadas 
como desaparecidas e 1.781 encon-
tram-se registadas.

No entanto, o Primeiro-ministro es-
calou segunda-feira passada o distrito 

como do grau de destruição de infra-
estruturas públicas e privadas. Para o 
efeito, Adriano Maleiane escalou as zo-
nas afectadas e visitou as infra-estrutu-
ras públicas e privadas afectadas pelo 
ciclone nos distritos de Mongicual e 

de Mongicual, onde se inteirou dos 
danos humanos causados pela passa-
gem do ciclone tropical Gombe, assim 

Monapo, manteve encontros com os 
órgãos de representação do Estado na 
província, do Conselho Executivo Pro-
vincial e com os membros do Comité 
Operativo de Emergência (COE). 

Aqui, o adjunto chefe do Governo 
viveu de perto o drama humanitário e 
na interacção com a população afecta-
da explicou que estava no terreno para 
testemunhar os danos e o sofrimento 
da população, assim como ver o que é 
que o Governo local, designadamente 
provincial e distrital,  sobretudo o Insti-
tuto Nacional de Gestão e Redução do 
Risco de Desastres (INGD), estão a fazer 
para atenuar o sofrimento.

Na sequência, o Primeiro-ministro 
enalteceu os esforços dos governos 
locais e de todos os intervenientes, 
incluindo a população, na busca de 
soluções para atenuar o sofrimento 
causado pelo ciclone.

Entretanto, esclareceu que “este 
tipo de sofrimento não é vontade de 
ninguém. Acontece naturalmente e 
nós temos que estar preparados para 
enfrentar”, ressalvando que diferente-
mente dos ciclones passados, desta 
vez a população acatou os apelos da-
dos pelo Presidente da República e 
dos membros dos governos locais 
e do INGD para abandonar previa-
mente os locais de risco e procurar por 
outros lugares seguros, criando para o 
efeito condições de segurança. 

“Esta colaboração fez com que o 
ciclone tivesse menor impacto, sobre-
tudo na perda de vidas humanas e na 
destruição de infra-estruturas sociais”, 
enalteceu Adriano Maleiane, para de 
seguida destacar o grau de prontidão 
demonstrado também na assistência 
às vítimas do ciclone tropical “Gombe”, 
através do pré-posicionamento de 
bens alimentares e não alimentares. 

De seguida observou que por 
causa da sua localização geográfica, 
Moçambique está entre os países mais 
vulneráveis aos desastres naturais 
em África, notando que os eventos 
climáticos extremos que ontem eram 
raros, actualmente são cada vez mais 
frequentes e intensos. 

Por isso, “Moçambique deve familiar-
izar-se com estes fenómenos naturais 
e incorporar na sua programação 

governativa a nível macro”, tendo 
acrescentado que no distrito de Mon-
gicual notou que há uma consciência 
muito forte no seio da população sobre 
os desastres naturais, na medida em 
que as pessoas estão a participar nas ac-
tividades de prevenção, de prevenção e 
solidariedade umas para com as outras.

“Notei com muita satisfação a soli-
dariedade que as populações afecta-
das têm uma para com as outras. Elas 
já não ficam à espera do INGD para 
reconstruir uma parede de uma casa 
vizinha que caiu, construir um abrigo 
que desabou ou para colocar um saco 
plástico para cobrir o tecto que ficou 
sem as chapas de zinco. É isso que so-
mos como moçambicanos”, enalteceu 
o Primeiro-ministro.

Com efeito, Adriano Maleiane exor-
tou para que "sempre que se mostrar 
necessário fazer alguma coisa para 
salvar vidas façamos isso e não es-
peremos até que o órgão do Estado 
competente venha fazer. Então, foi 
bonito chegarmos e ouvirmos que 
muitas pessoas saíram do centro de re-
assentamento transitório para ir viver 
com familiares e amigos". 

CRIAÇÃO DE FUNDO 
SOBERANO

Já na sessão de balanço realizada na 
cidade de Nampula, que contou com 
a participação dos órgãos de Repre-
sentação do Estado na província, do 
Conselho Executivo Provincial e com 
os membros do Comité Operativo de 
Emergência (COE), o Primeiro-ministro 
referiu que desde o ano de 2010 para 
esta parte o Governo tem vindo a con-
solidar o INGD para gerir desastres nat-
urais e a reforçar em particular a sua ca-
pacidade de prevenção e intervenção. 

Na ocasião, Adriano Maleiane desta-
cou o grau de prontidão demonstrado 
na assistência às vítimas do ciclone 
tropical “Gombe”, através do pré-posic-
ionamento de bens alimentares e não 
alimentares. 

“Isso mostra que estamos a dar 
um salto muito grande na gestão das 
calamidades no país”.

Com efeito, o Primeiro-ministro an-
unciou que o Governo está a trabalhar 
para a criação em Moçambique de um 
seguro soberano para responder a to-
das as situações de desastres naturais, 
porque não é possível para qualquer 
pessoa, incluindo para o Governo, pre-
ver o que vai acontecer nas infra-estru-
turas, por mais resilientes que sejam.

Para Adriano Maleiane, as mudanças 
climáticas vão sempre que ocorrem 
trazer novidades que os moçambi-
canos não conheciam, então, a única 
forma de lidar com elas é reforçar a 
capacidade do INGD em matéria finan-
ceira, aderindo ao seguro soberano. No 
entanto, dados na posse do Jornal PÚ-
BLICO indicam que a criação do seguro 
soberano contra os desastres naturais 

O ciclone tropical “Gombe”, que 
fustigou no passado dia 11 de 
Março as províncias de Nampula 
e da Zambézia, com epicentro no 
distrito de Mossuril, deixando um 
rasto de destruição de infra-estru-
turas públicas e privadas, mortes e 
ferimentos da população, reforçou 
a consciência do Governo de evitar 
prejuízos nos sectores produtivos 
e encontrar sobretudo o Instituto 
Nacional de Gestão e Redução 
do Risco de Desastres (INGD) em 
contrapé, no que concerne aos 
meios financeiros e materiais para 
responder aos fenómenos nat-
urais resultantes das mudanças 
climáticas. Com efeito, o Primeiro-
ministro Adriano Maleiane anun-
ciou em Nampula, no final da visita 
de monitoramento das acções em 
curso de resposta e assistência hu-
manitária nas zonas atingidas pelo 
ciclone, apresentar a solidariedade 
do Governo para com as pessoas 
afectadas, bem como avaliar as 
necessidades de reconstrução de 
emergência de infra-estruturas 
sociais básicas que ficaram destruí-
das, que o Executivo moçambica-
no está em processo acelerado de 
constituição de um seguro sobera-
no contra desastres e riscos climáti-
cos que serve para ressarcir, a ser 
titulado pelo INGD, e um outro 
fundo de gestão de calamidades, a 
ser titulado pelo Ministério da Ag-
ricultura e Desenvolvimento Rural.

Primeiro-Ministro inteirando-se dos estragos do ciclone Gombe

O ciclone “Gombe” entrou em 
Moçambique no dia 11 de Marco cor-
rente com ventos e rajadas de 165 a 
230 quilómetros por hora. Segundo 
dados preliminares do INGD, o ponto 
de entrada foi o distrito de Mossuril, na 
província de Nampula, com impacto 
nas províncias do Niassa, Nampula e 
Zambézia.

Em termos de dados, o INGD estima 
que 448,392 pessoas ficaram afecta-
das, num universo de 87,392 famílias e 
causado 80 feridos e 53 óbitos, sendo 
que 50 registaram-se na província de 
Nampula e 3 na província da Zambé-
zia. Daquele número da populaçao 
afectada, 384.245 foi na província de 
Nampula; 42. 960 na Zambézia; 20.000 
em Sofala e 1.585 no Niassa. As causas 
de óbitos, segundo o INGD, 49 foram 

está em curso e a conhecer passos sig-
nificativos no Ministério das Finanças.

Para o efeito, o Governo tem estado 
a alocar 0,01% (cerca de 320 milhões 
de meticais) para atender os desastres 
no país, nomeadamente a fase de 
monitoria e pré-posicionamento de 
bens de socorro.

Para além deste fundo soberano 
contra desastres naturais, o Primeiro-
ministro fez saber que o Governo está 
a trabalhar igualmente na criação de 
outros fundos de gestão de calami-
dades,  para facilitar a canalização dos 
apoios e contribuições dos parceiros 
para a mitigação dos desastres nat-
urais, como por exemplo no sector da 
agricultura, com o objectivo de evitar 
que as famílias sofram.

“O seguro soberano contra de-
sastres e riscos climáticos serve para 
ressarcir um determinado país pelos 

de representação do Estado na provín-
cia, do Conselho Executivo Provincial e 
com os membros do Comité Operativo 
de Emergência (COE) em Nampula, o 
Primeiro-ministro informou ter encon-
trado problemas de duas naturezas.

Um relacionado com a falta de co-
municação rodoviária de Mongicual 
com outros distritos e restante parte 
da província de Nampula, porque a 
estrada está cortada, as pontes foram 
destruídas, e como consequência os 
serviços que dependem da estrada, 
como por exemplo o comércio e out-
ras actividades, estão paralisados.

Assim, “a nossa prioridade é repor a 
ligação rodoviária de Mongicual com 
os outros distritos da província de 
Nampula”, sublinhou.

O segundo problema, de acordo 
com o Primeiro-ministro, tem a ver 
com a falta de energia porque o corte 
da estrada e da ponte não permite o 
transporte de postes e outros materi-
ais para a reposição da linha destruída 

danos causados por uma calamidade 
declarada pelo Estado. Na essência, é 
o pagamento pré-determinado para 
efeitos de compensação, visando a 
salvaguarda de um bem susceptível 
de ser afectado por eventos extremos, 
como cheias ou ciclones”, explicou o 
coordenador do Governo.

Para o efeito, Adriano Maleiane as-
segurou que “estamos a trabalhar no 
sentido de fechar estes dois seguros. 
Ao conseguirmos criar estes seguros 
teremos dado um passo significativo 
na mitigação dos fenómenos climáti-
cos”. Entretanto, referiu que “estamos a 
trabalhar na prevenção no mais lacto 
sentido, através da construção de hab-
itações resilientes, estradas e pontes 
mais resilientes e de outras infra-es-
truturas públicas e privadas também 
resilientes às mudanças climáticas”.

PROBLEMAS CONSTATADOS
 
Ainda na mesma sessão dos órgãos 

pelo ciclone. 
“A boa nova é que as equipas do 

sector de transportes e distribuição 
da empresa Electricidade de Moçam-
bique estão a trabalhar a todo gás para 
repor a ligação em todos os distritos 
que tiveram apagão na sequência da 
passagem do ciclone “Gombe”, disse.

O Primeiro-ministro observou que 
nos distritos onde ainda não foi res-
posta a energia assiste-se a um outro 
problema colateral, relacionado com 
a falta de água potável porque não 
pode ser bombeada dos sistemas de 
abastecimento para as torneiras.

O mesmo verifica-se no sector 
bancário, onde as infra-estruturas 
estão lá mas não podem funcionar 
porque também não há energia. 

Mas, segundo Adriano Maleiane, 
“o problema mais grave foi visto no 
sector da educação, que, entre vários 
factores, serve de centro transitório 
das famílias deslocadas, o que acaba 
criando outros problemas porque os 

alunos querem estudar e não podem”.
Ainda na área da educação, o coor-

denador do Governo constatou que a 
única escola secundária do distrito de 
Mongicual, incluindo a escola primária 
completa e o centro de saúde, não reú-
nem condições para funcionar porque 
ficaram sem tecto e outras destruições 
provocadas pelo ciclone “Gombe”. 

“Por isso precisamos de trabalhar 
para que a escola seja rapidamente 
reabilitada e volte a funcionar. O mes-
mo acontece com o fornecimento de 
energia eléctrica e das comunicações 
telefónicas, bem assim das estradas 
cortadas”, apelou o Primeiro-ministro.

Alias, salientou que em relação ao sec-
tor da saúde, apesar de algumas destru-
ições nas infra-estruturas, o essencial 
como medicamentos está assegurado.

Entretanto, advertiu aos membros 
dos governos locais, incluindo o INGD, 
para não fazer, como Estado, promes-
sas impossíveis.

“Nós como Estado não devemos 
fazer promessas impossíveis. Isso 
nunca devemos fazer porque criamos 
expectativas e quando as coisas não 
se resolvem, não por falta de vontade 
mas sim por falta de meios, vira prob-
lema. Vamos ser sempre honestos e 
francos”, exortou Adriano Maleiane.

Refira-se que, de acordo com o 
Plano de Contingência aprovado pelo 
Executivo e parceiros, Moçambique 
necessita de 10,6 mil milhões de met-
icais para fazer face ao risco de ocor-
rência de desastres naturais na época 
chuvosa 2021/2022.

Realça-se também que na época 
chuvosa 2020/2021, o INGD reportou 
que mais de 1,6 milhão de pessoas 
estiveram em risco, das quais 691 mil 
foram afectadas e 104 perderam a vida 
devido aos diferentes fenómenos nat-
urais. Diversas infra-estruturas foram 
também destruídas, nomeadamente 
habitações, hospitais, escolas, estradas 
e pontes.

-Anuncia Adriano Maleiane, Primeiro-ministro da República, no final da visita de monitoramento do impacto do ciclone “Gombe” em Nampula
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Custo de vida agrava-se
Desde quinta-feira, 17 de Março, 
os moçambicanos passaram 
a pagar mais caro por litro de 
combustível, com o reajuste dos 
preços anunciado quarta-feira 
pelo Governo, através da Auto-
ridade Reguladora de Energia 
(ARENE), alegadamente por estar 
em linha com a tendência dos úl-
timos meses no mercado mundial 
de crude. Falando em conferên-
cia de imprensa, o Presidente do 
Conselho de Administração da 
ARENE, Paulo da Graça, explicou 
que nos últimos tempos o preço 
internacional de crude tem esta-
do a subir no mercado, uma situa-
ção agravada pela guerra entre a 
Rússia e Ucrânia e a retoma das 
actividades, a nível global, cenário 
que não é acompanhado pelo au-
mento da oferta.

Simone Santi, presidente do 
pelouro de Recursos Minerais 
e Energia na Confederação das 
Associações Económicas de 
Moçambique (CTA), considera 
fundamental a revisão da Lei nº 
21/97, de 01 de Outubro (Lei de 
Electricidade), porque acredita 
que vai permitir a entrada a 
médio e longo prazo de novos 
provedores no mercado, nos 
segmentos de geração e distri-
buição, reduzir as tarifas e as-
segurar a transição energética 
e acesso universal até 2030. Es-
tas considerações foram feitas 
quarta-feira na Comissão da Ag-
ricultura, Economia e Ambiente 
da Assembleia da República, 
durante a auscultação no âmbito 
da proposta de revisão da Lei de 
Electricidade. 

Assim, de acordo com Paulo da Gra-
ça, a gasolina, que antes era comercial-
izada a 69,04 meticais, passou a custar 
77,39 meticais o litro, o gasóleo subiu de 
61,71 para 70,97 meticais, o petróleo de 
iluminação passou de 47,95 para 50,16 
meticais o litro; o gás de cozinha ou Gás 
de Petróleo Liquefeito (GPL) passou de 
71,02 para 80,49 meticais o quilo, e o 
Gás Natural Comprimido ou Veicular 
(GNV) passou de 32,69 para 37,09 met-
icais o quilograma.

Na aludida conferência de imprensa, 
o PCA da ARENE esclareceu que como 
importador de combustíveis, Moçam-
bique viu-se na contingência de ter de 
procurar mecanismos para garantir 
sustentabilidade no abastecimento de 
combustíveis, facto que levou o Gov-
erno a rever, na terça-feira, as regras para 
a importação e comercialização dos 
derivados de petróleo, como forma de 

mitigar o impacto do comportamento 
do mercado internacional.

Dentre as medidas tomadas neste 
contexto de volatilidade consta um di-

ploma que prevê a redução, em cinco 
porcento, das taxas de manuseamen-
to portuário para o gasóleo e gasolina, 
e o custo de infra-estruturas logísticas 

“Este potencial tem o pendor de 
impulsionar a industrialização e di-
versificação da economia moçambi-
cana”, afirmou. 

Entretanto, a despeito dos progres-
sos registados, o país ainda continua a 
registar baixas taxas de acesso a elec-
tricidade, sendo que, segundo dados 
oficiais, o acesso a energia eléctrica 
passou de 34%, em 2019, para 44%, 
em 2021. A meta é garantir o acesso 
universal da energia até 2030. 

Pelo envolvimento do sector 
privado no processo de revisão da Lei 
da Electricidade, a CTA congratula o 
Governo, entretanto, na auscultação 
de quarta-feira na AR, a CTA, repre-
sentada por Simone Santi, presidente 
do pelouro de Recursos Minerais e 
Energia, propôs que na nova lei deve 
ser prevista a desverticalização do sec-
tor eléctrico, visto que esta favorece 
a competição nos segmentos de 
geração e distribuição, o que a mé-
dio e longo prazo vai redundar em 
menores tarifas, sem contar que a lei 

dos combustíveis destinados aos pos-
tos de abastecimento em 60 porcento.

O documento reviu também 
em baixa as margens para os distri-
buidores e retalhistas de gasóleo, gas-
olina e outros combustíveis derivados 
do petróleo bruto em 15 porcento.

Baixaram igualmente os custos 
para o Fundo de Estabilização em 50 
porcento, e o valor das margens de in-
stalações centrais de armazenamento 
para determinados combustíveis e 
produtos petrolíferos em 30 porcento.

GOVERNO 
SALVA IMPORTADORES 

Entretanto, dois dias antes do agra-
vamento dos preços dos combustíveis 
o Governo moçambicano anunciou 
um conjunto de medidas excepcio-
nais, alegadamente para mitigar o im-
pacto da subida dos preços dos com-
bustíveis na economia nacional, face 
ao comportamento que se verifica a 
nível internacional. 

As medidas constam do despacho 
conjunto assinado terça-feira pelos 
ministros da Economia e Finanças, 
Max Tonela, e dos Recursos Minerais e 
Energia, Carlos Zacarias. 

estará abrindo espaço para iniciativas 
privadas no sector.

“Neste campo, somos da opinião de 
que a lei a ser aprovada deve com maior 
claridade definir o papel/competências 
da Electricidade de Moçambique, Au-
toridade Reguladora de Energia e do 
próprio Governo”, disse Simone Santi. 

Outro aspecto deixado para consid-
eração do Governo tem a ver com a ne-
cessidade de a nova lei prever também 
um regime especial de concessão para 
o sector electrico, em que o Estado apa-
rece somente como regulador.

Segundo a nota de imprensa envia-
da à nossa Redacção, nos últimos dias, 
e sobretudo desde o início da guerra 
entre a Rússia e Ucrânia, os preços in-
ternacionais dos produtos derivados 
do petróleo têm estado a registar au-
mentos significativos, atingindo níveis 
históricos. 

“Não há uma previsão temporal da 
duração deste quadro, gerando-se um 
contexto de escassez, o que colocou 
Moçambique e os países da região 
numa situação de vulnerabilidade, 
devido à competição existente para a 
mesma carga com diversos destinos”, 
refere a nota de imprensa enviada à 
nossa Redacção. 

Assim, para atenuar o impacto do 
comportamento dos preços a nível 
internacional sobre a economia, o 
despacho conjunto dos ministros da 
Economia e Finanças e dos Recursos 
Minerais e Energia, Carlos Zacarias 
decidiu pela redução das taxas de 
manuseamento portuário em 5% 
para o gasóleo e a gasolina, redução 
de custos de infra-estrutura logística 
do combustível destinado aos postos 
de abastecimento de combustível em 
60%; redução dos custos para o Fundo 
de Estabilização em 50%, redução 
do valor das margens de instalações 
centrais de armazenagem para de-
terminados combustíveis e produtos 
petrolíferos em 30%, redução das 
margens do distribuidor em 15%, e 
também pela redução das margens 
do retalhista em 15%. 

Entretanto, estas medidas vigoram 
enquanto a situação de extrema subi-
da dos preços no mercado internacio-
nal se mantiver.

De acordo com Simone Santi, presi-
dente do pelouro de Recursos Min-
erais e Energia na CTA, Moçambique 
é um país com enorme potencial para 
produção de energia para o consumo 
interno e exportar para a região. 

Paulo da Graça, PCA da ARENE

Início da exportação anima sector privado

Ensaia-se redução de tarifas pelo consumo de energia

devido a provável prevalência dos 
constrangimentos que causaram a 
deterioração do desempenho empre-
sarial no IV Trimestre de 2021.

Por exemplo, no caso da província 
de Nampula, os desafios existentes no 
sector agrário, sobretudo no subsector 
do caju, não se espera que possam ser 

penho dos operadores logísticos e de 
transportes, prevalecendo a incerteza 
sobre a reversão deste cenário.

Entretanto, o documento refere ai-
nda que o Índice de Robustez Empre-
sarial nacional registou uma tendência 
de melhoria no IV Trimestre de 2021, 
face ao III Trimestre, tendo aumentado 
de 26% para 29%, o correspondente 
a uma variação de cerca de 3 pontos 
percentuais.

Para a CTA, uma comparação entre o 
IV Trimestre de 2021 e igual período de 
2020 sugere que este indicador perdeu 
cerca de 11 pontos percentuais nos últi-
mos 12 meses, o que demonstra que o 
nível de actividade empresarial ainda se 
encontra consideravelmente abaixo do 
nível pré-pandemia.

“Esta melhoria do Índice de Robust-
ez Empresarial nacional no IV Trimestre 
de 2021 face ao III Trimestre reflecte 
a tímida recuperação da actividade 
económica resultante do alívio de 
medidas restritivas de combate à Co-
vid-19, associado ao efeito sazonal da 
quadra festiva”, lê-se no relatório.

No entanto, observa que o alívio 
de medidas restritivas de combate 
à Covid-19 impactou positivamente 
os sectores de Comércio, Hotelaria e 
Restauração, sendo que no caso dos 
hotéis verificou-se um crescimento da 
facturação devido à reabertura das 
praias e aumento do número-limite 
de participantes em conferências e re-

minimizados a curto prazo.
O mesmo cenário verifica-se na 

província de Sofala que, para além 
de continuar a se ressentir dos efeitos 
das calamidades naturais, regista uma 
queda continuamente progressiva 
do volume de carga em trânsito no 
Corredor da Beira, que assola o desem-

uniões privadas.
Embora esta tenha sido a tendên-

cia geral a nível nacional, em algu-
mas províncias como Zambézia esta 
tendência não se verificou, pelo facto 
da modalidade de turismo predomi-
nante na província ser o turismo de 
trabalho que, no IV Trimestre, regista 
uma queda acentuada.

Esta queda deve-se ao encerramen-
to de actividades de grande parte das 
organizações baseadas na província, 
para além de que neste período os 
residentes da província viajam para 
outras partes do país para a passa-
gem da quadra festiva, o que reduz a 
procura pelos serviços de Hotelaria e 
Restauração nesta província.

No caso dos restaurantes, devido ao 
alargamento dos horários de funcio-
namento, verificou-se um aumento da 
facturação, visto que os restaurantes 
passaram a operar por mais tempo e, 
por consequência, registaram maiores 
vendas.

O outro factor que contribuiu para 
a melhoria do desempenho empre-
sarial no IV Trimestre de 2021 face ao III 
Trimestre foi a melhoria da facturação 
no sector agrícola, que registou uma 
maior procura devido à quadra festiva, 
o que combinado com o aumento 
dos preços de culturas alimentares 
como feijões, soja, etc, contribuiu para 
o aumento da facturação das empre-
sas deste sector.

Para o presente Primeiro Tri-
mestre de 2022, a Confederação 
das Associações Económicas de 
Moçambique (CTA) afirma que 
o desempenho empresarial a 
nível nacional vai apresentar uma 
tendência de melhoria. Esta per-
spectiva, segundo o presidente 
da agremiação, Agostinho Vuma, 
é suportada pelas indicações da 
continuidade do processo de 
recuperação económica que se 
regista desde o IV Trimestre de 
2022, na sequência do alívio das 
restrições de combate à Covid-19. 
Adicionalmente, o presidente da 
CTA sublinha que a expectativa do 
início da exportação de Gás Natu-
ral Liquefeito do projecto Coral 
Sul FLNG, a partir dos meados de 
2022, poderá induzir maiores in-
vestimentos no sector empresar-
ial nacional, na sua capacitação e 
preparação para assegurar a sua 
elegibilidade para o fornecimento 
de bens e serviços aos grandes 
projectos, o que de certa forma 
irá estimular a procura agregada 
e criar maior dinamismo no sector 
empresarial.

Agostinho Vuma, presidente da CTA
De acordo o relatório do Índice de 

Robustez Empresarial, referente à sexta 
edição, o alívio de restrições anunciado 
pelo Chefe de Estado, em Dezembro 
de 2021, poderá ter mais impacto no 
I Trimestre de 2021, com destaque 
para o sector Comercial e da Hotelaria 
e Restauração, embora o I Trimestre foi 
sazonalmente menos aquecido que o 
IV Trimestre do ano passado, devido ao 
desaparecimento do efeito da quadra 
festiva que cria maior dinamismo em-
presarial nos últimos 3 meses do ano.

Paralelamente, a melhoria da con-
fiança e a renovação de perspectivas 
positivas no que respeita ao ambiente 
de negócios no seio do sector empre-
sarial é um factor que, na perspectiva 
do empresariado nacional, poderá 
impulsionar uma maior recuperação 
económica.

“Devido a este factor, algumas em-
presas que haviam encerrado preten-
dem retomar as suas actividades rein-
tegrando os postos de trabalho que 
haviam sido suspensos, sobretudo nos 
sectores de diversão e eventos”, refere 
o relatório da CTA.

Adicionalmente, sublinha que a 
expectativa do início da exportação 
de Gás Natural Liquefeito do projecto 
Coral Sul FLNG, a partir dos meados de 
2022, poderá induzir maiores investi-
mentos do sector empresarial nacio-
nal na sua capacitação e preparação 
para assegurar a sua elegibilidade para 
o fornecimento de bens e serviços 
aos grandes projectos, o que de certa 
forma irá estimular a procura agregada 
e criar maior dinamismo no sector em-
presarial.

Todavia, em algumas províncias 
as perspectivas para o I Trimestre do 
ano não se mostram tão animadoras 

Gás Natural Liquefeito

Lei de Electricidade em discussão

Com o aumento de preços de combustíveis

- Entretanto, o Governo anuncia um conjunto de medidas excepcionais, alegadamente para mitigar o impacto da 
subida de preços dos combustíveis na economia nacional

“Isto é, o privado passar a deter a titu-
laridade do empreendimento a 100% 
em relação ao regime actual em que a 
participação privada é regida na base 
da lei das parcerias público-privadas”, 
propôs a CTA, acrescentando que 
deve prever igualmente matérias liga-
das ao armazenamento no caso de 
produção de energia através de fontes 
renováveis e que a posterior seja ma-
téria de regulamentação, de modo a 
permitir uma melhor gestão da ener-
gia nos momentos de escassez. 

“Este facto cria um cenário de inde-

pendência aos produtores autónomos 
e dos consumidores, dos sistemas da 
concessionária que, não obstante, teria 
que manter o seu sistema disponibiliza-
do e pronto para atendê-los”, considera. 

O presidente do pelouro de Recur-
sos Minerais e Energia na CTA referiu 
ainda ser oportuno prever na presente 
proposta de revisão da lei a clarificação 
e regulamentação de matérias ligadas 
a auto-produção para uso de terceiros.

Aliás, “um dos aspectos que acham-
os crucial e propusemos ao Governo 
é o estabelecimento na lei de uma 

disposição que prevê que o excesso 
de produção possa ser vendido ao 
sistema mediante um contrato, tam-
bém se aplique à autoprodução sem 
concessão”, observou. 

Neste caso, prosseguiu Simone San-
ti, “achamos viável, sob ponto de vista 
prático, optar pelo registo de novos 
proponentes para autoprodução, ao 
invés de emissão de pedido de autor-
ização, conforme o proposto pela lei”. 

Ainda nesta matéria, a CTA defende 
que há necessidade de a nova lei pre-
ver o acesso livre ao mercado, visto 

que a presente proposta vem limitar a 
venda de acções por parte do conces-
sionário, e na “estabilização” dos preços. 

Entretanto, por alegadamente se 
tratar de uma matéria complexa, “a 
CTA propôs à Assembleia da Repúbli-
ca mais duas sessões para discussão 
na especialidade, a qual foi acolhida 
e queremos aproveitar através desta, 
mais uma vez, reconhecer a inclusão 
por parte da Assembleia da República 
e do Governo do sector privado no 
processo de revisão da presente lei”, 
afirmou. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Salimo Abdula destaca 
contributo dos países da CE-CPLP EUA reconstroem estradas em Cabo Delgado  
O empresário moçambicano e presidente em exercício da Confederação 
Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP), 
Salimo Abdula, reafirmou durante a abertura da segunda Cimeira de 
Negócios da CE-CPLP, que o foco dos países membros deste organismo 
empresarial é contribuir para a construção de um mercado da CPLP mais 
aberto, inclusivo, forte e coeso.

Os Estados Unidos da América (EUA) vão investir nos próximos dois anos 2,3 milhões de dólares em Cabo Del-
gado, no Norte do país, na construção e reconstrução de várias infra-estruturas, com destaque para estradas e 
pontes, anunciou há dias a embaixada norte-americana em comunicado. 

A cimeira teve lugar de 16 a 18 do 
mês em curso, em São Tomé e Prín-
cipe, e visava fortalecer a cooperação e 
amizade entre os países membros da 
CPLP, assim como a consolidação do 
quarto pilar da CPLP – o pilar económi-
co e cooperação empresarial.

“Queremos através desta cimeira 
apresentar o potencial da República 

A região, palco de grandes projectos 
para exploração de gás natural,  atingi-
da por uma insurgência armada desde 
há quatro anos e meio, vai beneficiar de 
um investimento dos EUA, especifica-
mente no sector das estradas e pontes, 
onde muitas infra-estruturas do género 
serão reerguidas, para permitir a melhor 
mobilidade de pessoas e bens.

“Significa que a população de Cabo 
Delgado terá melhor acesso a forneci-
mentos essenciais, poderá colocar os 
seus bens no mercado e viajar mais 
facilmente para áreas seguras”, referiu 
Martin McLaughlin, dirigente da 
Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional (US-
AID) em Moçambique.

de São Tomé e Príncipe à comu-
nidade empresarial da CPLP, abrindo 
portas para a troca de experiências 
entre o país e os Estados-membros 
da CPLP. Igualmente, queremos ilus-
trar as potencialidades da CPLP e de 
São Tomé e Príncipe, em particular, 
atraindo a atenção dos investidores 
presentes neste evento e em vários 

Os trabalhos vão estar centrados na 
ligação entre a cidade de Montepuez 
e a vila de Mueda, um “corredor-chave 
de viagem e transporte para as comu-
nidades circundantes, especialmente 
os residentes deslocados pelo terroris-
mo e por catástrofes naturais”, destaca.

A USAID assinou um acordo com 
a Administração Nacional de Estradas 
(ANE) moçambicana e o Fundo de 
Estradas (FE) para construção de uma 
ponte sobre o rio Mueda, pavimenta-
ções e “melhorias significativas na dre-
nagem” para evitar a erosão, a causa 
mais comum da degradação das vias.

A província de Cabo Delgado é 
rica em gás natural, mas aterrorizada 
desde 2017 por rebeldes armados, 

sendo alguns ataques reclamados 
pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 
mortes, segundo o projecto de registo 
de conflitos ACLED, e mais de 859 mil 
deslocados, de acordo com as autori-
dades moçambicanas.

Desde Julho, uma ofensiva das 
tropas governamentais com o apoio 
do Ruanda a que se juntou depois a 
Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) permitiu aumen-
tar a segurança, recuperando várias 
zonas onde havia presença de rebel-
des, mas a fuga destes tem provo-
cado novos ataques nalguns distritos 
usados como passagem ou refúgio 
temporário.

nda não o fizeram a fazerem-no com a 
maior brevidade possível.

“É prestigiante para a CPLP, a nível 
político e económico, ter os seus Es-
tados-membros cada vez mais próxi-
mos uns dos outros, a privilegiarem a 
aposta no crescimento da nossa co-
munidade como um bloco económi-
co e, desta forma, podermos atingir 
a dimensão internacional que tanto 
almejamos”, considerou o responsável 
da CE-CPLP. 

quadrantes do mundo”, destacou 
Salimo Abdula, presidente da CE-
CPLP, sobre os grandes objectivos da 
cimeira.

Abdula enalteceu as medidas de fa-
cilitação de comércio adoptadas pelo 
Governo de São Tomé e Príncipe para 
colocar o país na rota de investimen-
tos da CPLP e do mundo, assim como 
congratulou os governos da CPLP que 
já ratificaram o acordo de mobilidade, 
além de apelar aos governos que ai-

O empresário moçambicano sub-
linhou que não obstante as dificul-
dades económicas resultantes da pan-
demia da Covid-19, que os Estados 
membros lutam para ultrapassar, a 
presença dos membros do organismo 
empresarial em São Tomé e Príncipe 
demonstra a enorme vontade de os 
governos e empresários darem a volta 
aos constrangimentos da pandemia, 
virando assim a página rumo a novos 
desafios.

PUBLICIDADE

Empreendedoras recomendam 
participação no iCreate

Numa altura em que decorrem, até ao dia 27 do corrente mês, as inscrições gratuitas para a próxima edição do 
iCreate, empreendedoras que participaram na última edição do programa de apoio ao empreendedorismo femi-
nino destacam a importância do iCreate no desempenho e crescimento do seu negócio.

Por sua vez, Mafalda Ferreira, rep-
resentante das empresas AutoArt e 
Alumaq Tecnologia, considerou que o 
módulo liderança faz toda a diferença. 
“Fez-me perceber que tudo se trata de 
um processo de aprendizagem, sendo 
que o caminho a trilhar faz parte dessa 
dinâmica”, indicou.

Na sua opinião, “é sempre valioso ter 
sessões de networking, assim como 
obter ferramentas que nos possam 
socorrer sempre que precisarmos. 
Acho importante que a mulher em-
preendedora seja apoiada de modo 
a desenvolver o seu negócio e as suas 
capacidades de empreendedorismo”.

Já a co-fundadora da Nemala, Ana 
Carolina, sustentou que o iCreate per-
mitiu à sua empresa fazer uma aval-
iação sectorizada do mercado. “Fruto 
das ferramentas adquiridas no iCreate 
sobre a estruturação, gestão e market-
ing, nós decidimos empreender mu-
danças e o negócio está a registar um 
crescimento”, enfatizou.

Numa parceria entre a Embaixada 
do Reino dos Países Baixos, Standard 
Bank e a ideiaLab, como parceiro de 
implementação, a próxima edição do 
iCreate terá lugar entre os dias 12 de 
Abril e 1 de Julho, em formato virtual.

As inscrições são gratuitas e estão 
abertas até 27 de Março, a partir das 
redes sociais do Standard Bank.

O iCreate visa reforçar a capacidade 
das Pequenas e Médias Empresas 
(PME), já estabelecidas no mercado 
e com elevado potencial de cresci-
mento, de forma a torná-las mais com-
petitivas e sustentáveis a longo prazo. 
Para além da formação, a iniciativa 
inclui aconselhamento estratégico às 
empresas.

Para a representante da RHDC Villa 
Luísa Empreendimentos, Imelda Ma-
funhana, a implementação do módu-
lo de liderança, que esteve inserido na 
última edição do iCreate, promovido 
pelo Standard Bank, já está a surtir 
efeitos positivos no processo produ-
tivo. “Anteriormente tínhamos vários 
conceitos sobre como liderar e gerir 
a empresa, bem como a definição de 
prioridades. Agora operamos mudan-
ças nestes aspectos, particularmente 
no que se refere à interacção com os 
colegas, trabalho em equipa e o exer-
cício de avaliação”, disse.

As ferramentas adquiridas durante 
a mentoria, particularmente sobre 
como fazer face aos desafios, conforme 
explicou Imelda Mafunhana, estão a 
ajudar na adaptação dos processos, de 
acordo com a nova realidade. “Antes da 
pandemia do coronavírus dedicávamo-
nos à realização de eventos sociais, 
agora surgiram eventos corporativos e 
tivemos que nos adaptar”, frisou.

Num investimento avaliado em USD 2.3 milhões

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Matrículas para 2022
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, encarregados de educa-
ção e ao público em geral, que ainda tem vagas para matricular novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 
10ª, 11ª e 12ª classe por um  valor acessível.

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na Sede do Bairro Luís Ca-
bral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis: 847700298 ou 
826864465 ou ainda 871232355.

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS, FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

Publicidade

Em Manica

André Magibire, SG da Renamo

Renamo prepara próximas eleições

Formação de jovens já 
arrancou em Pemba

As próximas eleições autárquicas e 
gerais, a realizar-se nos anos 2023 
e 2024, respectivamente, estão 
a movimentar a Renamo. Para o 
efeito, este partido da oposição 
moçambicana esteve recente-
mente reunido na cidade de Chi-
moio, em Manica, em preparação 
dos próximos pleitos eleitorais, 
através da capacitação dos mem-
bros oriundos das cinco autarquias 
da província, onde o Secretário-
geral da Renamo, André Magibire, 
lançou um desafio aos membros no 
sentido de serem vigilantes e saber 
defender os interesses da maioria.

A TotalEnergies EP Mozambique Area 1 Limitada, que opera o projecto 
Mozambique LNG, já iniciou com a formação profissional dos primeiros 
120 jovens de um total de 2.500 que se pretende formar até ao final do 
programa, em Cabo Delgado, ao abrigo do acordo assumido entre esta 
companhia e a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego (SEJE), 
através do Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto 
Cassimo (IFPELAC). Nota curiosa e digna de registo é que dos 120 jovens 
em formação, 48 são deslocados oriundos de Palma, 48 de Mocímboa da 
Praia e 24 da cidade de Pemba, saídos de famílias de acolhimento de des-
locados. 

competentes e acreditamos que 
com eles vamos trabalhar para ver se 
podemos mitigar ou mesmo eliminar, 
de uma vez por todas, esta situação de 

prego, ou de inserção em instituições ou 
empresas. Queremos sentir esta ligação, 
jovens formados nos nossos Centros de 
Formação e o sector produtivo satisfeito”. 

Por seu turno, Leonardo Nhavoto, 
Gestor de Conteúdo Local da To-
talEnergies, afirmou que “queremos 
contribuir para o desenvolvimento 
sustentável de Moçambique. Estas 
formações são parte da nossa ini-
ciativa CapacitaMoz, que visa, entre 
outros, contribuir para a formação e 
inclusão de jovens moçambicanos no 
mercado do trabalho. Queremos con-
tribuir para formar jovens não apenas 
para o projecto Mozambique LNG, 
mas também para outros projectos e 
áreas, igualmente importantes para o 
desenvolvimento do país, em geral, e 
de Cabo Delgado, em particular”.

Atija Jamaldine, estudante no curso 

dante de carpintaria, afirmou que “este 
curso vai ser muito útil para mim. Depois 
de concluir o curso gostaria de regressar 
a Palma, para trabalhar lá numa empresa”.

 Refira-se que no final da formação 
todos os jovens que concluírem com 
sucesso o programa vão se beneficiar 
de um kit de ferramentas para garantir 

uma base para o auto-emprego. Adi-
cionalmente, os melhores estudantes 
beneficiarão ainda de capacitação 
para a concepção e implementação 
de projectos empresariais, que inclu-
irá a componente de financiamento e 
acompanhamento para apoiar o início 
sustentável dos mesmos.

A título de exemplo, o Secretário-
geral da Renamo apontou o estado 
de degradação da Estrada Nacional 
número um (EN1), no troço entre o rio 
Save até à região norte do país.

“Os moçambicanos para escoa-
rem os seus produtos das zonas de 
produção para as zonas de consumo 
é um problema sério por causa das 
estradas. Reabilitaram agora a Estrada 
Nacional número seis (EN6), mas 
porque estão interessados em castigar 
o povo moçambicano instalaram três 
portagens. Só para ver, no distrito de 
Dondo o cidadão é obrigado a pagar 
40 meticais, depois vai para Nha-
matanda com o mesmo carro paga 
120 meticais, e se vai para Chimoio, 
deve pagar 180 meticais. Que tipo de 
vida estamos a ser sujeitos”, indagou 
Magibire.

Entretanto, o dirigente da "Perdiz" 
criticou o processo de reconciliação 
nacional, por alegadamente ser carac-
terizado por intolerância política.

“Estamos neste momento num 
processo de paz e de reconciliação 
nacional, cujo acordo assinamos no 
dia 06 de Agosto de 2019 em Maputo. 
Infelizmente, esta reconciliação não 

fraudes”, disse Magibire, acrescentan-
do que “só a Renamo e seu candidato 
é que poderão parar com o sofrimen-
to do povo moçambicano”. 

estamos a verificar, digo isto porque 
em muitos distritos daqui de Manica 
e de Sofala a nossa população, os nos-
sos membros continuam a ser impe-
didos de exercer actividades políticas 
e continuam a ser impedidos de içar 
a bandeira nas delegações políticas 
distritais”, disse o Secretário-geral da 
Renamo.

 Por outro lado, André Magibire de-
nunciou aquilo que chamou de van-
dalização das sedes distritais e bandei-
ras do seu partido em Chemba.

Entretanto, durante os dois dias que 
trabalhou em Manica, o Secretário-ger-
al da Renamo, para além de orientar um 
comício dirigido aos membros do seu 
partido, presidiu igualmente uma ses-
são de capacitação dos membros ori-
undos das cinco autarquias da provín-
cia, nomeadamente das cidades de 
Chimoio e Manica, bem assim as vilas 
de Catandica, Gondola e Sussundenga.

Recorde-se que das 52 autarquias 
existentes no país, a Renamo governa 
em oito cidades e vilas localizadas nas 
províncias da Zambézia, Nampula, 
Cabo Delgado e Niassa, em resultado 
do sufrágio autárquico realizado em 
Outubro de 2018.     

BENEDITO COBRISSUA                                     
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Neste contexto, André Magibire sub-

linha que o sucesso do partido depende 
dos resultados a alcançar em cada pro-
cesso eleitoral, pelo que cada membro 
deve ter o peso na consciência.

“Estamos à beira destes processos 
eleitorais, onde cada um deve trabal-
har de forma afincada. Estou satisfeito 
por verificar que os membros que vão 
fazer parte dos órgãos eleitorais aqui 
na província de Manica já foram se-
leccionados, são todos jovens muito 

Neste primeiro grupo, que arrancou 
com a formação na semana passada, 
conseguiu-se assegurar a paridade de 
género. Os primeiros cursos, que terão 
a duração de 3 a 6 meses, visam formar 
electricistas, carpinteiros, pedreiros, ca-
nalizadores, pintores e soldadores. 

O diretor-geral do IFPELAC, Leo Elias 
Jamal, afirmou que “estamos felizes em 
iniciar estes cursos vocacionais, que 
abrangem os nossos jovens de Pemba, 
mas também jovens deslocados de 
Mocímboa da Praia e Palma, que se 
viram obrigados a abandonar as suas 
zonas de origem devido aos ataques ter-
roristas. Nós como Governo de Moçam-
bique esperamos que estas formações 
permitam o acesso célere ao mercado 
de trabalho dos nossos jovens onde 
quer que as oportunidades se apresen-
tem, quer sejam em termos de auto-em-

de electricidade, afirmou que “sempre 
gostei de electricidade, quero aprender, 
por isso quero aproveitar bem esta opor-
tunidade. Se as condições o permitirem, 
quando acabar o curso gostaria de voltar 
a Mocímboa da Praia, de onde saí por 
causa da situação de segurança”. 

Por sua vez, Castelino Macassar, estu-
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Jornal PÚBLICO (JP): Sérgio Faife 
fez a sua formação como jogador 
no GDM. Depois de encerrar a car-
reira como atleta treinou muitas 
equipas nacionais, entretanto, ao 
longo desses anos recusou o con-
vite da família “alvi-negra”, mesmo 
sendo seu clube de coração. Para-
doxalmente, o mister aceita o con-
vite neste momento em que o De-
sportivo de Maputo se debate com 
uma crise financeira aguda. O que 
realmente o move para o Desporti-
vo de Maputo? 

Sérgio Faife (SF): O que me fez 
aceitar o convite do Desportivo de 
Maputo é a vontade (que me prende) 
de querer ajudar um clube que é do 
meu coração. O meu primeiro objec-
tivo é reestruturar a equipa para que 
futuramente possa voltar às grandes 
provas. Temos que trabalhar na estru-
turação, porém, não podemos deixar 
de procurar bons resultados desporti-
vos. Sabemos que o desportivo está a 
enfrentar uma crise financeira. Este é 
momento para mostrarmos o nosso 
amor pelo clube. 

Não foi pelo dinheiro que me fez 
aceitar o desafio de treinar o Desport-
ivo de Maputo. Se fosse pelo dinheiro, 
sinceramente não teria aceitado o 
convite. 

Aceitei treinar o clube porque julguei 
que o Desportivo precisa do meu apoio 
como filho da casa. Este é o momento 
ideal para retribuir por tudo que o clube 
fez por mim, enquanto jogador.

JP: O mister está a assumir que 
voltar ao campeonato nacional não 
é prioridade?

SF: Na fase em que se encontra 

 RAUL SIVE                                                     
Email: siveraul2020@gmail.com

Passados mais de 15 dias após o 
ex-seleccionador dos Mambas ter 
dito em viva voz que teria perdoado 
a dívida de 204 mil dólares referente a 
indemnização, mesmo depois de ter 
sido pago 122.400 mil dólares, o equiv-
alente a 7.800.000 meticais, Feizal Sidat 
decidiu colocar a boca no trombone e 
contar a sua versão pela primeira vez.

Reagindo às acusações do antigo 
técnico, que chegou a chamar o actual 
elenco de arrogante e mentiroso, o 
presidente da FMF rebateu as decla-
rações do seu ex-empregado dizendo 
que o que aconteceu no processo 
negocial não foi um acto de caridade 
por parte do técnico português e seu 
adjunto.

“Pagamos 60 porcento do valor que 
devíamos, não pode ser assumido 
como um perdão por parte do treina-
dor Luís Gonçalves. Não, não perdoar-
am a dívida da federação, não. Nós to-
dos sabemos o que é perdão de uma 
dívida. É não pagar nada, não é? Não 
houve perdão da dívida nenhuma”, 
rebateu Feizal Sidat.

Em relação a dívida que a FMF tem 
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Dois jogadores falantes da língua 
portuguesa confrontaram-se sema-
na passada no jogo da Champions 
League. De um lado estava o moçam-
bicano Reinildo Mandava ao serviço 
do gigante espanhol Atlético Madrid  
e do outro o português Cristiano 
Ronaldo a representar o Manchester 
United, numa partida frenética, afinal 
ninguém queria perder, mas a sorte 
coube aos pupilos de Diego Simeone 
que conseguiram marcar o único golo 
da partida que garantiu o afastamento 
dos Red Devils.    

DESPORTODESPORTO

Sidat desmente Luís Gonçalves

CR7 cai aos pés de Reinildo Mandava 

O presidente da Federação 
Moçambicana de Futebol (FMF), 
Feizal Sidat, falando no seu ha-
bitual balanço trimestral, revelou 
que a informação posta a circu-
lar pelo antigo seleccionador 
Luís Gonçalves, segundo a qual 
a dívida havia sido perdoada, é 
falsa porque a FMF pagou 60% do 
valor que colocava as partes em 
litígio na FIFA, através de fundos 
próprios.

O Atlético de Madrid está classi-
ficado para os quartos-de-final da 
Champions League, após vencer o 
Manchester United  em pleno Old 
Trafford por 1-0, no jogo da se-
gunda mão na Inglaterra. O  golo 
de partida que garantiu a passa-
gem da equipa de Reinildo Man-
dava foi marcado pelo brasileiro 
Renan Lodi.

com Nelinho, que também exige 
indemnização pela forma como foi 
demitido do cargo de treinador da se-
lecção Sub-17, Feizal Sidat prometeu 
salvar a dívida brevemente.

“Estamos a trabalhar, vamos 
mostrar em momento oportuno 
e havemos de resolver. Este é um 
grande amigo meu, foi atleta quando 

Depois do empate de 1-1 conse-
guido em casa do Atlético Madrid, as 

eu era dirigente, e é uma pessoa que 
merece todo o nosso carinho e con-
sideração”, considerou o presidente 
da FMF.

Igualmente, o líder da FMF esclare-
ceu que os valores pagos aos dois téc-
nicos são provenientes da Federação 
Moçambicana de Futebol.

Dos 204 mil dólares por receber 

duas equipas foram ao jogo da se-
gunda mão com a lição bem estudada, 

como valor de indemnização, o ex-se-
leccionador recebeu 122.400 dólares 
americanos, equivalente a 7.800.000 
meticais no câmbio do dia, na altura, 
ao passo que o então adjunto Tiago 
Capaz encaixou 40 mil dólares, cerca 
de 2.500.000 meticais, o que para am-
bos representa uma redução de 60% 
do que exigiam.

ninguém queria perder, por isso os 
jogadores procuravam evitar erros que 
pudessem comprometer a partida. Os 
primeiros 45 minutos do jogo  foram 
bastante movimentados, com as duas 
equipas à procura de golos, prova disso 
foram as oportunidades criadas na pri-
meira parte, porém, os jogadores de 
ambos os lados falhavam na finalização. 

O Man United foi a primeira equipa 
a assustar a baliza do adversário por 
intermédio Elanga, que recebeu passe 
dentro da área e chutou, contudo o 
golo só não entrou na baliza porque a 
bola foi parar no rosto de Oblak, o que 
evitou que os donos da casa abrissem 
o placar. A resposta do Atlético de Ma-
drid não tardou, De Paul, que arriscou 
de fora da área e lançou uma "bomba", 
mas De Gea estava e atento defendeu 
com muita mestria, evitando que a 
bola entrasse na baliza. 

Os pupilos de Diego Simeone não 
paravam de pressionar os donos da 
casa, e aos 33 minutos balançaram as 
redes, contudo o lance não valeu, Koke 
fez passe para  Llorente que estava em 
posição irregular, este por sua vez pas-
sou a bola para João Félix que intro-

MOÇAMBIQUE 
NO “PAN-AFRICANO”

Na mesma ocasião, Feizal Sidat fez 
saber que a cidade de Maputo vai ac-
olher em Abril próximo a primeira ed-
ição do Campeonato Pan-Africano de 
Futebol Escolar da Confederação Afri-
cana de Futebol (CAF), prova que visa 
despontar talentos. Os vencedores 
nacionais, em masculinos e femininos, 
irão representar o país na fase conti-
nental, a ter lugar em Novembro do 
ano em curso.

 “Neste momento vamos trabalhar 
com 32 escolas, com equipas masculi-
nas e femininas, da província e cidade 
de Maputo, porque o tempo já é escas-
so e até Junho deverão ser conhecidos 
os campeões nacionais que vão seguir 
para a fase seguinte da competição, 
juntamente com os campeões das 
restantes regiões de África, e depois se-
guirá a fase final ou com representantes 
de cada região”, esclareceu Feizal Sidat.

Na competição vão participar es-
colas públicas e privadas nos escalões 
de Sub-16, em ambos os sexos, sendo 
que os vencedores não só vão rep-
resentar o país, como também terão 
direito a prémios monetários.

“Terão direito a meio milhão de 
dólares, valores bastante aliciantes. 
Serão prémios para a escola”, disse o 
presidente da FMF.

O campeonato terá apenas escolas 
de Maputo e será disputado entre os 
dias 23 de Abril e 30 de Julho, no Está-
dio Nacional do Zimpeto. A Federação 
Moçambicana de Futebol esclarece, 
no entanto, que nas próximas edições 
serão abrangidas escolas de mais 
províncias do país.

duziu a bola na baliza. O assistente as-
sinalou a ocorrência ainda em campo 
e não precisou de recorrer ao VAR.

Pouco depois do golo anulado, o 
Atlético abriu o placar, aos 40 minutos, 
João Félix recebeu a bola na entrada 
da área pela direita e tocou de cal-
canhar para Griezmann. 

O avançado francês calculou e 
muito bem as medidas do seu colega 
e levantou a bola directamente para a 
cabeça de Renan Lodi, que não preci-
sou de fazer muito esforço senão ca-
becear a bola.  Estava feito o 1-0 a favor 
dos visitantes.

Com a desvantagem, o Manchester 
United não tinha outra alternativa que 
não fosse lançar-se ao ataque para 
buscar o empate. A equipa de Ralf 
Rangnick chegou a assustar, Varane ca-
beceou o esférico, mas Oblak fez uma 
grande defesa. O Atlético, ao melhor 
estilo Simeone, defendeu-se bem, se-
gurou a pressão e tentou apostar nos 
contra-ataques.

O resultado de 1-0 não se alterou 
no apito final, e desta forma a equipa 
do moçambicano Reinildo Mandava 
classificou-se aos quartas-de-final da 
Champions League. Os jogos da próx-
ima fase prevê-se que aconteçam nos 
dias 5 e 6 de Abril, enquanto a segunda 
volta será em 12 e 13 de Abril.

Feizal Sidat Luís Gonçalves

“Não estou no Desportivo por dinheiro”

o Desportivo de Maputo voltar ao 
Moçambola não é prioridade. A crise 
financeira fez com que a equipa perd-
esse muitos jogadores. Actualmente 
estamos a trabalhar com jovens, 
muitos dos quais sem fôlego, devido 
à paragem das provas. Foram dois 
anos que ficamos sem competição 
por causa das restrições decretadas no 
contexto da prevenção e combate à 
Covid-19. 

Neste momento precisamos de 
trazer jogadores mais experientes 
porque será difícil alcançarmos bons 
resultados nos campeonatos nacio-
nais com o plantel que temos.

JP: Muitos treinadores passaram 
pelo GDM e não conseguiram re-
estruturar a equipa. Que “varinha 
mágica” traz para tirar os “alvi-ne-
gros” do fundo do "poço"?

 
SF: Não tenho nenhuma “varinha 

mágica”, entretanto irei procurar dar 
o melhor de mim para resgatar o 
clube da situação em que se encontra 
agora. Tenho a certeza de que vamos 
conseguir materializar este objectivo. 
Queremos devolver a alegria à família 
“alvi-negra”.

O GDM é um clube histórico. Tem 
sócios e adeptos a nível nacional e inter-
nacional. Por esse motivo, julgo que o 
clube não pode continuar a passar por 
esses maus momentos. Hoje existem 
adeptos com problemas cardiovascula-
res por causa do Desportivo. Queremos 
fazer de tudo para que o Desportivo 
volte a merecer a confiança dos seus 
adeptos. Mas para isso precisa de ser 
um clube forte e nós estamos para o 
tornar o mais forte possível. 

vivem de patrocínio das empresas 
públicas, depende dos contribuintes 
que, em função disso, se acham donos 
do clube. 

Temos que trabalhar de mãos da-
das para ultrapassarmos esses prob-
lemas. Podemos produzir bons resul-
tados no campo, mas se não houver 
combinação de esforços será difícil 
alcançar o sucesso.

JP: Depois do Textáfrica do Chi-

dos alvi-negros, o Matchedje havia 
manifestado interesse de me contratar 
e a proposta salarial era melhor que a 
do Desportivo, mesmo assim recusei 
treinar os "militares" para vir apoiar o 
meu clube de coração.

JP: Nos anos transactos houve 
debates que não produziram resul-
tados em relação à mudança da ép-
oca desportiva no país. Qual é a sua 
opinião em relação a este assunto? 

JP: Actualmente o GDM vive 
momentos conturbados. Por in-
úmeras vezes os sócios e adeptos 
promoveram manifestações de 
protesto, inclusive invadiram as in-
stalações do clube, contestando a 
liderança. O que vai fazer para evi-
tar situações similares?

SF: O que deve acontecer no Des-
portivo é o diálogo. O diálogo resolve 
todo o tipo de conflitos. O Desportivo, 
diferentemente de outros clubes que 

moio, o GDM é o segundo clube que 
treina sem as mínimas condições de 
trabalho. No GDM a situação é mais 
grave porque os jogadores não têm 
contrato de trabalho. Como é que 
irá lidar com esses atletas? 

SF: É uma situação complicada tra-
balhar com jogadores sem condições 
mínimas, mas como líder do grupo 
procuro sensibilizá-los de modo a sa-
berem lidar com esta realidade. Tenho 
dito aos jovens que no Desportivo não 
vão ganhar dinheiro, porém o clube 
lhes pode projectar para grandes 
clubes nacionais e internacionais. E fico 
satisfeito de saber que os jogadores 
seguem os meus conselhos.  

Aqui temos muitos jovens talento-
sos que, na minha opinião, nem de-
viam estar no Desportivo. É possível 
que alguns sejam contratados, com a 
reabertura do mercado.  

JP: Consta que o mister ainda tem 
vínculo contratual com o Textáfrica 
do Chimoio. Confirma? 

SF: De princípio estaria ligado ao 
Textáfrica do Chimoio, no entanto, o 
presidente daquele clube não cum-
priu com o acordado, como o caso da 
liquidação das dívidas referentes aos 
cinco meses que trabalhamos sem sa-
lário. Não queria voltar a trabalhar nas 
mesmas condições. Era preciso que 
se resolvesse os problemas anteriores 
para abrirmos uma nova página. Mas 
isso não aconteceu. 

Isso calha num momento em que 
o GDM me convida para treinar a eq-
uipa sénior e acabei abraçando o novo 
projecto.

Dois dias antes de receber o convite 

SF: Acho que a Federação Moçam-
bicana de Futebol perdeu uma 
oportunidade sublime de mudar a 
época para adoptar o modelo usado 
por maior parte dos países. O nosso 
campeonato vai iniciar em Maio. A 
questão que coloco é: Por que não 
puxarmos a época desportiva para 
Julho ou Agosto.  

A decisão de manter a época 
desportiva prejudica os clubes que 
estão nos campeonatos internacio-
nais, como é o caso do Black Bulls 
que está no campeonato africano. 
A Associação Black Bulls  não está a 
competir neste momento, e quando 
entrar em cena vai encontrar equi-
pas com mais de 25 jogos nos pés, 
isso vai ser prejudicial para a equipa 
moçambicana.

Mudar a época iria beneficiar as eq-
uipas e a selecção nacional nas com-
petições internacionais.

JP: Mas eu acho que a mudança 
do calendário desportivo se deveu 
ao facto de o mesmo coincidir com 
a época chuvosa no país...

SF: Falar dos meses chuvosos para 
mim não justifica, porque temos infra-
estruturas com capacidade para jogos 
na época chuvosa. Fala-se tanto da 
chuva e esquece-se do calor. Há certas 
províncias com uma temperatura que 
ronda os 40 ou 45 graus, mas o des-
porto pratica-se.  

SF: Enquanto treinador do Clube de 
Desportos da Costa do Sol fez duras 
críticas à direcção do clube, na altura, 
o que de certa forma precipitou a sua 
saída dos "canarinhos"…

SF: A minha forma de ser nunca vai 
mudar, irei continuar a manifestar a 
minha opinião se for necessário. Mas o 
preço disso é bastante alto, porque al-
gumas vezes não sou compreendido. 
Se tivesse havido correspondência 
não teria acontecido tudo o que acon-
teceu. Eu quando trabalhei no Fer-
roviário de Nacala usei o meu dinheiro 
várias vezes para custear as despesas 
dos atletas, mas ninguém soube disso. 
São essas coisas que aconteceram no 
Costa do Sol e acabaram ferindo a 
minha sensibilidade. 

JP: Muito se tem dito sobre a 
evolução do futebol no país, mas a 
nossa estrutura continua precária 
comparativamente a outros países. 
É possível viver do futebol no país?

SF: Penso que sim, mas o mais 
importante é a seriedade por parte 
dos dirigentes dos clubes, para que 
se alcancem os objectivos almejados. 
Precisamos de adoptar a dinâmica 
futebolística que está a ser usada na 
Europa. Em Moçambique tem que 
haver agenciamento dos atletas, à se-
melhança do que acontece na Europa.

Sérgio Faife, um desportista con-
fesso e com longo percurso nestas 
lides, recentemente convidado 
a treinar o Grupo Desportivo de 
Maputo (GDM), em entrevista 
exclusiva ao PÚBLICO, explica-se 
das motivações que o levaram 
a aceitar o convite, dissipando 
assim os equívocos que pairam 
sobre o assunto. Falando na pri-
meira pessoa, esclarece que não 
foi por dinheiro que aceitou ser 
treinador do Desportivo de Ma-
puto, porque, segundo suas pa-
lavras, se fosse por dinheiro não 
estaria neste clube. Aliás, afirma 
ter a consciência das dificuldades 
financeiras que o clube enfrenta, o 
que algumas vezes poderá afectar 
o pagamento do seu ordenado, 
mas avança que isso não pode ser 
visto como problema, porque o 
que realmente lhe move é ajudar 
a reestruturar a equipa principal, 
de modo a devolver a dignidade à 
família “alvi-negra”. 

Sérgio Faife, treinador do Desportivo de Maputo

Especulações sobre perdão da dívida

- Dos 204 mil dólares em dívida, Luís Gonçalves recebeu apenas 122.400, o correspondente a cerca de 7.800.000 
meticais na altura 

•  Jogos dos quartos-de-final da Champions marcados para Abril 

- Palavras do treinador dos “alvi-negros”, Sérgio Faife, que remata: se fosse por dinheiro não estaria neste clube 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

CINEMA
RADHE SHYAM 

AS AVENTURAS DE LIA

Com um orçamento chorudo à 
volta de 50 milhões de dólares, chega-
nos este Radhe Shyam, realizado por 
Radha Krishna Kumar, e com o par 
famoso do cinema indiano Prabhas e 
Pooja Hegde nos principais papéis.

Tudo começa quando Vikram Ad-
itya (Prabhas), um quiromante – pes-
soa que lê o destino a partir das linhas 
da palma das mãos –, atravessa um 
piso de mármore cercado por segu-
ranças, e chega ao lado de Indira Gan-
dhi (Flora Jacob), chefe do Governo 
indiano. Ela oferece a palma da mão, 
ele olha e diz: “você declarará estado 
de emergência no país”. E aconteceu 
mesmo! Vikram é considerado o “Nos-
tradamus da Índia”, as suas previsões 
são escandolosamente certas! 

Depois conhecemos Dra. Prerana 
(Pooja Hegde). Os dois têm sistemas 
de crenças diferentes. Um acredita no 
destino e que tudo está escrito, en-
quanto o outro prefere viver com as 
regras da ciência e da lógica. Os dois 
se apaixonam, apesar de Vikram não 
querer nenhum compromisso sério 
com os seus sentimentos. No entanto, 
o destino tem algo maior reservado 
para eles.

Situado na Europa da década de 

Projecto pessoal do jovem argu-
mentista e realizador francês Julien 
Fournet, conta-nos uma bela história 
original e moderna, com um corte 
clássico, onde a acção se passa na Fran-
ça, na Idade Média ideal, na cidade de 
Roc-en-Brume. Lá encontramos Lia, 
uma pequena órfã que vive num es-
conderijo elevado, acompanhada de 
seus animais de estimação - doninhas 
neste caso -, roubando comida do po-
bre Crobar, o vigia gordo do castelo. Lia 
é muito moderna; o seu cabelo é curto, 

1970, com vistas imaculadas e pan-
orâmicas, Radhe Shyam está visual-
mente decorado com o charme do 
velho mundo, dando-lhe um toque 
de conto de fadas. Cada cena é um es-
pectáculo visual deixando o especta-
dor menos prevenido, hipnotizado 
com as cenas bonitas das paisagens 
eloquentes. Infelizmente, no quesito 

um pouco estilo punk e usa calças. Um 
belo dia, para escapar dos guardas 
que a perseguem, Lia disfarça-se de 
princesa e dá por si a embarcar numa 
missão contra a sua própria vontade. 
Esta aventura, sempre com a ajuda das 
suas doninhas, transforma-se assim 
numa delirante missão de salvamen-
to de Rolando, o herdeiro do trono 
que fora enfeitiçado e transformado 
num… galigato (metade galinha, 
metade gato). Uma história que vai 
abalar todo o reino e ensinar a Lia que 

interpretação o par romântico deixa 
muito a desejar, não há química na 
sua paixão, não há fogo que arde sem 
se ver...

Para os fãs incondicionais do filme 
indiano, cheio de bailados e canções 
de se cansar.

Em exibição Sexta, Sábado e Do-
mingo na NU Metro

a nobreza pode ser encontrada em 
todos nós.

Com um ritmo frenético, As Aven-
turas de Lia tem muita acção, até 
demais, tipo modelo de série de tele-
visão cujo desejo é saturar a tela com 
movimento e não dar descanso ao 
espectador. Talvez o público mais jo-
vem não perceba, mas o adulto que 
o acompanha pode apreciar o filme 
com a pequenada.

Em exibição Sexta, Sábado e Do-
mingo na NU Metro

TINDZHAKA (3)

VAKITHY NYAMBUWE

Djarrrr… era o ruído do embate ao 
solo devido à força da pressão. No mo-
mento da suspensão das últimas go-
tas ácidas, para o alívio total e, nesse in-
stante, ganhou-se um pouco mais de 
silêncio, em simultâneo ainda concen-
trado à estatueta, de tronco no vertical 
ou obliquamente, então, a pequena 
aeronave, dada assistência pelo alu-
miar da lua junta das filhas e à vontade 
“aterrou” no pavilhão. Deslisou-se ao 
ouvido e o vizinho devido as dificul-
dades não percebia bem o que é feito 
na outra casa em forma cochichosa. 
Presta mais atenção sincronizando a 
antena e com o favor do vento captou:

“…Kotshô-kotshô-kotshô… kupsa 
kupsakupsakupsa... kupsa kupsak-
upsakupsa… Wétshi, wétshi, ân 
hiêêê ndíííbzho-ndibzho, ndibzho… 
bhakanaka…” 

Outros vizinhos que dormiram o 
sono profundo da pedra, muito cedo, 
foram despertados pelo último canto 
do galo e nas suas saídas de casa de 
enxada em mão, todavia, nos cru-
zamentos de caminhos em volta da 
residência, porque ainda não foram 
removidos, foram surpreendidos de 
pequenos pedaços de panela de 
barro contendo cinza de carvão e do 
bhaso que esteve em combustão ao 
longo da madrugada, cuja fumaça 
exercia função militar terrestre e aérea 
contra a actuação maléfica nocturna 
dos feiticeros, na família.  

E conclui-se que foi a acção do nya-
musoro. No caso da descoberta da pri-
meira pessoa, ainda a noite voltou nas 
mantas ciente que alguém está doente 
naquela família, conjuvado com a aus-
ência do membro referido. 

Tendo consumado a morte, o 
cadáver ainda na palhota difundem 
as informações aos familiares e out-
ros preocupam-se pelos preparati-
vos fúnebres. Devido as condições 
precárias no campo, agonizadas pela 
inexistência do sistema do frio, neste 
caso a morgue, se morrer a noite tem 
sido marcado para a tarde. Enquanto 
se perder a vida ao longo do dia mar-
cam o funeral para o dia seguinte de 
manhã. 

Depois do funeral era estabelecido 
o intervalo a partir do qual estarão 
proibidas severamente as relações 
amorosas. Porque todos estão impu-
ros, quem fizer estará sob pena de con-
trair tinzhaka. Que toma aspecto con-
figurativo de tuberculose sem recurso 
a cura, assim terminava na morte. 

Todos tinham que esperar o dia que 
for marcado para kutshinga (para o 
cumprimento de regras rituais purifica-
tivas). Conforme citamos, nenhum ob-
jecto devia sair de casa por empréstimo 
para ser usado pelo vizinho porque os 
elementos dessa casa, como estão livres 
de fazer amor, assim o objecto vindo da 
casa onde houve morte tem poder de 
contagiar tinzhaka. Todos têm o dever 
de esperar a marcação do dito dia para 
o cumprimento das regras. A partir de 
então, podem partilhar os objectos. 

Segundo a explicação da dona 
Isabel conhecedora deste rito: “Morre 
um filho, os pais devem desbloquear 
a situação impura, por intermédio de 
kutshinga, que consiste em exercer 
relações sexuais purificadoras, como o 
rito manda, numa noite programada 
pelas anciãs pilares dessa família, em 
seguida, a mulher que purificou nessa 
noite fará o chá ou uma refeição feita 
nessa manhã ainda quente e servir os 
restantes da família. Não precisa da in-
tervenção dos curandeiros”.

Como este assunto é tão complexo 
merece uma investigação minuciosa, a 
fim de apurar a essência desta doença, 
que não é doença, mas sim feitiço. 

Questionamos o vovô Langa o que 
era tinzhaka. Nesse dia de domingo, 
realizava-se a cerimónia da parte final 
do casamento tradicional, que era a 
recepção de xiguiane. Pois, o próprio 
lobolo tinha sido feito no dia anterior, 
no sábado, à família Mondlane. Este 
ancião deu a sua explicação: “Tinzhaka 
é um mal que está ligado com a morte 
de um membro duma família, resul-
tante de incumprimento das leis de 
kutshinga, deste modo, o sujeito con-
trai a tuberculose”.

Insistimos para saber como era a re-
alização de kutshinga, que era inibição, 
absorção do perigo de tinzhaka. Quais 
eram os passos dessas leis. Gostaríamos 
que dissesse os respectivos detalhes.

O velho Langa vimos perder o âni-
mo na nossa conversa, o que notamos 
talvez dificuldades para responder, 
mas por outra intuição presumimos 
que, provavelmente, lhe faltamos ao 
respeito. Pelo facto de ele achar que 
se trata de um assunto tabu. Ficamos 
mais preocupados porque ele ficou 
apreensivo pela nossa pergunta. 
Mesmo assim, tivemos que suprimir 
da nossa face essa imagem de senti-
mento de temor. 

Em seguida, curiosamente, olhou 
para os lados bem tumultuado, quero 
acreditar que se tratava no sentido de 
supervisar o ambiente, para saber se 
os outros estariam a acompanhar-nos. 
Assim foi a nossa conclusiva percepção. 
Uma vez que esta conversa tem decor-
rido geralmente revestida de fofoca.  

Em seguida mandou-nos aproxi-
mar-lhe e obedecemos. Ordenou-nos 
para inclinar a cabaça e direccionar-lhe 
o nosso ouvido, pediu que prestás-
semos atenção no que ia dizer, afinou 
o volume da sua voz, mas o suficiente 
para transpor o tropel de entra/sai e a 
fala, então disse:

CULTURA CULTURA
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A dupla dos gurus
Dois conceituados artistas com longo percurso no campo da música 
moçambicana, nomeadamente a cantora Mingas e Chico António, de-
cidiram na noite de ontem, domingo, fazer uma dupla para abrilhantar 
e animar o espectáculo que promoveram no Restaurante Muliba, na ci-
dade de Maputo. 

Os dois artistas, numa sessão acústi-
ca entre a guitarra arrepiante de Chico 
António e a voz sublime de Mingas, fiz-
eram “bailar a Maria”, entre outras pro-

postas de mais de 30 anos de amizade.
Foi um evento terapêutico para 

quem deseja um início dueto para 
encerrar a noite de domingo, com um 

repertório para lá de agradável como 
sempre nos brindaram os dois artistas 
quando se atrevem a subir ao palco.

Pelo menos três horas de música 
foram acauteladas e o público teve o 
privilégio de ver recontada a história do 
país pós-Independência, através de mu-
sicalidades que resgatam o nosso imag-
inário histórico. “Antlissa Maria”, “Mercan-
donga”, “Nzumba” e “Hoya-Hoya” são 
disso exemplo de vários temas que ro-
laram naquele local aprazível do centro 
da cidade de Maputo.

Refira-se que, aos domingos, para 
além da música acústica dos trova-
dores, a partir das 11h00 até às 15h00, 
tem sido hábito os clientes do local 
serem convidados para um “almoço 
intimista”, com a possibilidade de es-
colher a sua música de preferência no 

Presente na Assembleia da 
República, a ministra da Cultura e 
Turismo, Eldevina Materula, afirmou 
que a aprovação da revisão da Lei dos 
Direitos de Autor e Direitos Conexos 
é fruto de reflexão do Governo e or-
ganizações não -governamentais no 

interpretação ou execução de obras, 
prevalecendo a existência do contrato 
tipo pacto leonino, que consiste na 
atribuição dos proventos ao editor e 
imputação de despesas ao autor.

Outro aspecto a ter em conta no 
novo instrumento aprovado é a ne-

AR aprova nova Lei dos Direitos 
de Autor e Direitos Conexos
A Assembleia da República apreciou e aprovou quinta-feira, na gener-
alidade e por unanimidade, a proposta de revisão da Lei dos Direitos de 
Autor e Direitos Conexos. A aprovação deste instrumento constitui um 
ganho para os artistas e para o sector da cultura em geral.

Mingas e Chico António

processo de redução dos índices de 
contrafacção, pirataria e outros actos il-
ícitos contra a propriedade intelectual, 
o que se fortalece com novos métodos 
de protecção das obras.

Materula teceu estes pronun-
ciamentos logo após a aprovação da 
proposta de revisão da Lei número 
4/2001, de 27 de Fevereiro.

A governante vincou os motivos 
pelos quais a revisão da lei carecia de 
aprovação, apontando que a Lei dos 
Direitos de Autor e Direitos Conexos 
outrora em vigor não fazia menção 
aos contratos formais para a edição, 

cessidade de proteger as obras de 
folclore, literárias ou artísticas em geral, 
para que a sua captação, reprodução, 
divulgação e publicação não seja feita 
sem documento comprovativo de 
anuência ou assentimento do Estado 
moçambicano.

Outra questão não menos im-
portante é o facto do instrumento 
aprovado reservar um capítulo relativo 
à reprodução das obras em formato 
acessível, que facilita o acesso de obras 
literárias às pessoas com deficiência 
visual e qualquer outra deficiência que 
as impede de manusear um livro.

Edelvina Materula, MICULTUR

repertório do intérprete convidado.
Segundo Adelson Rafael, sócio e 

administrador do Restaurante Muliba, 
os últimos domingos deste mês são 
dedicados a uma determinada provín-
cia, uma homenagem que se presta 
a partir de músicas representativas e 
pratos típicos. “Não se trata, ainda, do 
último diferencial do Muliba. O res-
taurante, inaugurado a 23 de Setem-
bro, é um dos poucos espaços de 
lazer que consegue combinar quatro 
ambientes distintos: restaurante com 
comida típica moçambicana, sala para 
os amantes do charuto, bar pensado 
para um universo juvenil, e, por úl-
timo, restaurante reservado à família”, 
referenciou, recordando que ainda na 
semana passada, concretamente na 
quinta-feira, o restaurante esteve com 

Wanda Baloy, que actuou numa ses-
são dedicada a bandas. 

Refira-se que esta era a primeira vez 
que Baloy, uma voz consolidada no 
panorama internacional a partir da 
África do Sul, escalava o Restaurante 
Muliba. 

No regresso às suas raízes, a artista 
de espírito guitonga tem realizado 
concertos e se esmerado num ac-
tivismo cultural que pretende cruzar 
parcerias entre artistas sul-africanos e 
moçambicanos. 

Baloy actuou na companhia de 
Stélio Mondlane, na bateria, e Thapelo 
Motsegwe, no teclado, tendo atraves-
sado os seus quatro álbuns que mes-
clam um misto de sonoridades, desde 
o jazz até ao house music, passando 
pelo fusion e soul music.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Pela sua bravura na luta contra o terrorismo, as Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) estão de parabéns. Na madruga-
da de quarta para quinta-feira abateram dez (10) terroristas 
na Ilha de Matemo, distrito do Ibo, em Cabo Delgado.

Os terroristas, disfarçados de deslocados, uma estraté-
gia que tinha como fim iniciar acções de desestabilização 
de Matemo, deram-se mal e acabaram mortos nas mãos 
das forças governamentais, no terreno, a combater o fenó-
meno.

Ernesto Mandungue, porta-voz do Comando Provincial 
da Polícia da República de Moçambique (PRM), em Cabo 
Delgado, conta que a entrada dos terroristas teria sido in-
formada às Forças de Defesa e Segurança pela população 
que desconfiou das movimentações do grupo.

Assim, as FDS rapidamente destacaram uma força com-
binada, designadamente aérea e marítima, que travou um 
combate com os atacantes, tendo culminado no abate de 
10 e captura de diverso material bélico.

Mandungue disse ainda que alguns terroristas largaram 
as armas e se misturaram com a população, isto em busca 
de pontos de fuga.

XIBAKELA XA BUD
Pancada Pública

Neste momento, soube o PÚBLICO, as Forças de Defesa 
e Segurança continuam no terreno a realizar acções de 
limpeza em Matemo, ao mesmo tempo que apelam aos 
habitantes da ilha a denunciar qualquer caso de suspeita 
de terrorismo.

Esta informação vem numa altura em que o Governo 
moçambicano, por intermédio do Ministério da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e Religiosos, anunciou que 
mais de 80 pessoas acusadas de terrorismo estão detidas 
em várias penitenciárias do país. Com a superlotação das 
cadeias, Helena Kida, titular da pasta, reconheceu ser um 
desafio manter indivíduos com ideologias extremistas 
em prisão.

“O nosso desafio maior é de lidar com reclusos com 
conexões ao terrorismo. A grande preocupação é que não 
se pode misturá-los com os demais, pois podemos correr 
o risco de haver recrutamento dentro dos nossos estabe-
lecimentos”, disse Helena Kida, que falando de acções em 
curso para o descongestionamento das cadeias disse que 
as autoridades esperam indultar e amnistiar detidos em 
Junho deste ano.
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