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DESTAQUE

“Deixem-nos trabalhar”
Tradicionalmente, no nosso país, as nomeações para cargos de órgãos centrais do Governo foram sempre realiza-
das em conformidade com o interesse do Chefe do Governo em exercício, o qual detém o poder discricionário e 
liberdade de escolher o fulano em detrimento de sicrano. Além disso, há também que destacar que uma função 
pública deve ser ocupada por pessoas qualificadas e aptas a exercer as funções que ocupam. Por isso, o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, esclareceu durante a tomada de posse da ministra dos Combatentes, Josefina Beato 
Mateus Mpelo, que as mudanças fazem parte do processo normal de governação e não podemos ter medo de 
as operar ou de as encarar. “Por conta disto tudo, pedimos para que nos deixem trabalhar, como ontem deixaram 
trabalhar os jovens de 25 de Setembro. Exijam contas a cada um que lhe foi confiada uma determinada tarefa”, 
exortou Filipe Nyusi.

-Apela Presidente da República, Filipe Nyusi, àqueles que usam a capa de combatente 
para questionar a nomeação da nova ministra

Para o efeito, recordou àqueles que 
questionam os critérios de nomeação 
e espalham desinformação que o 
combatente já foi jovem e combateu 
ao lado do homem e ao lado mulher. 

“Os combatentes que ontem foram 
jovens, carinhosamente tratados por 
jovens de 25 de Setembro ocupam 
um lugar especial na nossa história, 
cujos valores reservamos com orgulho 
e sentido de responsabilidade, pois 
são a nossa fonte de inspiração. O le-
gado dos combatentes que se traduz 
na defesa dos valores mais altos da 
cidadania e de defesa da soberania do 
nosso solo pátrio deve perdurar para 
gerações vindouras”, exortou.

Por isso, “os combatentes foram e 
são de todas as raças, provenientes de 
todas as regiões do nosso território na-
cional. Por conta disto tudo pedimos 
para que nos deixem trabalhar, como 
ontem deixaram trabalhar os jovens 
de 25 de Setembro. Exijam contas a 
cada um que lhe foi confiada uma de-
terminada tarefa”, apelou.

Nessa senda, o estadista moçam-
bicano deixou claro que “continuare-
mos a dar oportunidades a todos os 
moçambicanos, independentemente 
de viver na cidade grande, pequena, 
na zona rural ou na diáspora. Continu-
aremos a pesquisar quem é melhor 
numa determinada tarefa ou num 

ganhar o jogo. A tomada de posse da 
ministra dos Combatentes enquadra-
se nesse desiderato”, sustentou.

COMBATENTES  APROVARAM A 
PROPOSTA DO PRESIDENTE

Entretanto, bastante descontraído 
e deixando tudo em pratos limpos, 
deu a conhecer que a nomeação é um 
processo que pela sua delicadeza e pe-
culiaridade não será linear, pois impõe 
consultas que determinam etapas 
para sua materialização.

Neste caso, foram consultados os 
Combatentes devidamente organiza-
dos.

Fora as consultas, para a nomeação 
da jovem Josefina Beato Mateus Mpe-
lo e primeira mulher na história do país 
a ocupar o cargo concorreram vários 
factores.

Com efeito, o Presidente da Repúbli-
ca destacou a verticalidade, com-
petência e experiência profissional, por 
um lado, e de outro lado, sublinhou 
que o Governo está a dar oportuni-
dade a juventude e a mulher, num país 
onde a maioria da população é jovem.

PRIORIDADES PARA O SECTOR

Por isto, o Chefe de Estado apelou à 
ministra dos Combatentes para saber Josefina Beato Mateus Mpelo

determinado momento, e quem está 
para melhor servir a pátria, assim como 
continuaremos a renovar a nossa eq-
uipa governativa, caso num determi-
nado momento, um servidor, não se 
revele adequado em função da táctica 
ensaiada”.

Na ocasião, Filipe Nyusi recordou que 
no dia 3 de Março de 2022 teria anun-
ciado que o processo de renovação da 
equipa governamental iria prosseguir. 

“Na altura afirmei que é minha inten-
ção aumentar o caudal ofensivo para 

ouvir e ler os cenários, com destaque 
para os sinais emitidos pelos combat-
entes que são prioridade do sector 
que passou a dirigir.

“O seu foco e a sua missão são de 
resolver as questões dos combatentes 
e dos seus descendentes, uma classe 
de que a senhora ministra faz parte, 
inspirada na entrega do seu próprio 
pai que a menos de três anos passou 
a reserva”, disse.

Com efeito, Filipe Nyusi orientou 
a ministra Josefina Beato Mateus 
Mpelo para revitalizar o Fundo da Paz 
e Reconciliação Nacional para que 
seja sustentável, gerido com máxima 
transparência, com vista a uma mel-
hor reinserção social e produtiva dos 
combatentes.

“Esta revitalização pode ser feita 
através da implementação de projec-
tos produtivos de geração de rendi-
mentos e com sustentabilidade finan-
ceira onde toda a sociedade deve ser 
convocada a ser parceira”, apontou.

Para o efeito, frisou ser crítico que 
todo tipo de financiamento que se 
revelar exequível seja complemen-
tado com acções de formação e as-
sistência técnica aos beneficiários para 
uma gestão sustentável dos projectos.

A propósito, disse que um exemplo 
claro de modelo organizacional con-
siste no associativismo dos combat-
entes para alavancar a sua capacidade 
de negociação com seus parceiros, na 
defesa dos seus interesses.

Além de projectos de natureza co-
mercial, o ministério deverá, segundo 
Filipe Nyusi, conjugar esforços na 
implementação de projectos de na-
tureza social, muito particularmente 
a construção de habitação e outras 
infra-estruturas para os combatentes.

No entanto, o Presidente da 
República sublinhou ser urgente 
encerrar de forma definitiva o crónico 
problema de pagamento de pensões 
dos combatentes, alegadamente 
porque o processo da sua fixação 
está concluindo, faltando somente os 
pagamentos.

Paralelamente, deverá atribuir 
cartões a todos e acabar com todos 
os pendentes prevalecentes. “Não 
menos importante, urge desmas-
carar os chamados combatentes 
fantasmas e as respectivas redes 
facilitadoras”, denunciou o estadista 
moçambicano, para de seguida re-
alçar a imperiosidade de se ter um 
sistema de pagamento de pensões 
eficiente como forma de garantir que 
os beneficiários usufruam dos seus 
direitos em tempo oportuno e de 
forma transparente, devendo para 
o efeito tirar partido da rede de ret-
alho da banca comercial e da banca 
móvel.

O Chefe de Estado recomendou ai-
nda a ministra dos Combatentes para 
também acelerar passo no processo 
de valorização e requalificação dos 
locais históricos surgidos no contexto 
da luta de libertação nacional, como 
são, por exemplo, as antigas bases do 
movimento de libertação, deixando 
de ser uma canção de todos os tem-
pos, nem que seja de forma faseada. 

Presidente da República  momento após a investidura da ministra dos Combatentes

ANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

Aliás, desde a sua fundação há 60 
anos, a Frelimo, o partido no poder, 
sempre respeitou e preservou o le-
gado dos jovens da geração 25 de 
Setembro, que lutaram em defesa do 
povo moçambicano e de Moçam-
bique.

“Antes da acção heróica destes 
jovens que hoje recordamos e hon-
ramos com o nosso compromisso de 
continuar as suas tradições heróicas 
e gloriosas, nós éramos várias raças, 
tribos, etnias sem destino comuns e 
sem um ideal de luta”, lê-se num dos 
comunicados de imprensa da Frelimo 
enviado à nossa Redacção, por ocasião 
da celebração dos 43 anos da Inde-
pendência nacional.

Refere ainda que “a Unidade Nacio-
nal foi a primeira conquista da Frelimo. 
Foi com esta grande conquista que 
erguemos o punho e caminhamos 
numa mesma direcção e sentido”.

Nesse contexto, ao escolher e 
empossar a jovem Josefina Beato 
Mateus Mpelo e primeira mulher na 
história do país a ser nomeada para o 
cargo de ministra dos Combatentes, 
o Presidente da República esclareceu 
que pretende permitir uma transição 
geracional segura, através da qual os 
quadros nacionais com mais idade, e 
por isso mais experientes, transmitam 
o seu saber e bravura à nova geração.

“Por outro lado, queremos que 
os jovens de hoje participem activa-
mente na solução dos problemas do 
combatente- sua fonte de inspiração”, 
acrescentou, indicando ser também 
uma oportunidade dos jovens, ancor-
ando-se na história nacional, - história 
da construção e da consolidação da 
pátria moçambicana, extraírem as 
lições necessárias para prosseguir na 
defesa da Independência nacional e 
dos que deram a sua vida e a sua ju-
ventude para conquistá-la.

“Neste contexto, é imperioso que a 
nova timoneira receba o testemunho 
e prossiga com a marcha com mais 
vigor”, afirmou, para de seguida con-
siderar ser da responsabilidade de to-
dos contribuir para o seu sucesso. 

“Não podemos permitir que pes-
soas desonestas usem a capa de com-
batentes para alimentar seu ego e tirar 
vantagens em nome do combatente 
sacrificado”, deplorou.

Com efeito, explicou aqueles que 
questionam as nomeações de pes-
soas para o Executivo que “o jogo 
está na fase decisiva, aliás, desde que 
aceitou o nosso convite de fazer parte 
do Governo tem estado a sentir a in-
tensa pressão sobre si e sobre a sua 
família”. 

Entretanto, Filipe Nyusi observou 
que a preocupação do combatente é 
de ver seus problemas resolvidos, é de 
ver Moçambique a desenvolver.

“Não é preocupação do veterano 
da luta de libertação nacional e ou do 
combatente da soberania, a idade, o 
género, a raça e origem de quem serve 
Moçambique e ao combatente, em 
particular”, frisou.
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Presidente Nyusi no atco do laçamento do ZEPA

DESTAQUE

Para o Chefe de Estado, o ZEPA 
surge no âmbito de busca de 
soluções para os problemas que af-
ectam os moçambicanos e procura 
estimular o aumento da produção 
agrícola, numa área com potencial 
para o crescimento económico.

Com efeito, Filipe Nyusi disse que 
o projecto vem introduzir uma nova 
dinâmica no desenvolvimento das 
infra-estruturas que irão impor a 
competitividade da economia local, 
a nível do Corredor de Desenvolvim-
ento Integrado Pemba-Lichinga.

“O ZEPA está na vanguarda para 
tornar a região Norte numa área de 
referência na produção e comercial-
ização agrícola”, disse o Chefe de Es-
tado, para a título ilustrativo apontar 
que do total da cifra da campanha 
agrícola projectada para este ano, 
fixada em 16,04 milhões de toneladas 
de produtos diversos, a região Norte 
do país tem uma contribuição de 
mais de 50 porcento, onde a maior 
parte é contribuição das províncias 
do Niassa e Cabo Delgado.

“O ZEPA é uma oportunidade para 
a consolidação da produção agrária e 
de processamento nas províncias de 
Cabo Delgado, Niassa, Nampula e da 
Zambézia, no âmbito da implemen-
tação da política do conteúdo local, 
nos grandes projectos de exploração 
de hidrocarbonetos e recursos min-
erais”, destacou.

Para Filipe Nyusi, com o ZEPA, a nív-
el do Corredor de Desenvolvimento 
Integrado Pemba-Lichinga, foi pro-
jectado o aumento do agregado das 
culturas em 60 porcento, assistência 
técnica para grupos de agricultores 
e criar 100 mil empregos directos, e 
30 mil postos de trabalho indirectos, 
com 50 porcento a serem preenchi-
dos por mulheres.

“O ZEPA irá privilegiar empoderar 
jovens chefes de família e 400 micro e 
pequenas empresas de agronegócio”, 
disse.

Ainda sobre o ZEPA, segundo o 
Presidente da República, irá contribuir 
para o alcance da meta do quinqué-
nio, projectada para o aumento do 
peso do crescimento da indústria 
transformada e inclui também, a pre-

O Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, afirma que o Projec-
to Zona Especial de Processamen-
to Agro-industrial do Corredor 
de Desenvolvimento Integrado 
Pemba-Lichinga  (ZEPA), lançado 
sábado na cidade de Cuamba, 
em Niassa, no âmbito da imple-
mentação do Programa Nacional 
Industrializar Moçambique, é es-
tratégico e estruturante. Ainda na 
província do Niassa, Filipe Nyusi 
inaugurou na cidade de Lichinga 
um empreendimento industrial de 
Processamento de Madeira para 
fabricação de madeira prensada 
e postes de transporte de energia.

ZEPA é um projecto estratégico e estruturante
- Afirmou sábado o Presidente da República, Filipe Nyusi, em Cuamba, no Niassa, durante o lançamento do projecto

visão de geração de 118 mil postos de 
emprego.

Para além disso, Filipe Nyusi referiu 
que o projecto ZEPA trará um ganho 
mais específico para o projecto de ge-
ração de emprego e renda com apoio 
do BAD, cuja implementação está 
em curso nas províncias do Niassa e 
Zambézia e visa aumentar o proces-
samento dos produtos, incluindo 
matadouros.

“O ZEPA irá melhorar a produ-
tividade agrícola e promover o de-
senvolvimento do agronegócio e 
agro-processamento, sobretudo, nas 
cadeias de valor de soja, gergelim, 
macadâmia, batata, trigo, milho, feijão 
e aves”, indicou o chefe de Estado.

Entretanto, observou que o ZEPA 
não representa a solução de todos os 

problemas e necessidades dos produ-
tores e das zonas rurais.

“O ZEPA, em conjunto com outras 
acções, representa uma boa resposta 
aos problemas de desequilíbrios 
regionais e favorece a redução da 
emigração dos espaços rurais para 
os espaços urbanos. Ė também 
uma ferramenta para enrobustecer 
as pequenas e médias empresas e 
um mecanismo para fortalecer o 
agronegócio”, destacou. 

O Presidente da República referiu 
igualmente que o ZEPA afirma-se 
como uma oportunidade de interna-
cionalização da capacidade produtiva 
das províncias de Niassa, Cabo Delga-
do, Nampula e Zambézia, que pode 
resultar na penetração e aceitação de 
produtos moçambicanos nos merca-

dos nacionais e internacionais.
 “Estamos certos que a agenda de 

desenvolvimento é de todos nós e do 
Governo a todos os níveis, bem assim 
do sector privado, das comunidades e 
dos parceiros de desenvolvimento, no 
caso em concreto do BAD”, aclarou.

REDUZIR A DEPENDÊNCIA 
EXTERNA

Num outro contexto, o Chefe de 
Estado fez saber que o ZEPA é um 
projecto que visa tirar os pequenos 
agricultores do ciclo da agricultura de 
subsistência para uma agro-indústria 
competitiva, através de infra-estru-
turas de comercialização, melhorar 
a produtividade, a renda agrícola e 
gerar empregos. 

“O ZEPA foi também concebido 
para o país reduzir a dependência das 

importações de alimentos”, afirmou 
Filipe Nyusi, acrescentando que nesta 
primeira fase deverá reforçar a ca-
pacidade institucional e o ambiente 
empresarial para o desenvolvimento 
agro-industrial.

“Deverá ainda apoiar a produção 
agrícola, promovendo a aquisição 
de competências e promover o em-
preendedorismo para melhorar o 
movimento das cadeias de valor”, 
disse.

Assim, nesta primeira, na província 
do Niassa, serão abrangidos os distri-
tos de Chimbonila, Marrupa, Cuam-
ba, Muembe, Mecula, Mecanhelas, 
Mandimba, Maua e Metarica.  

Na província da Zambézia, os distri-
tos de Gurue, Milange, Alto-Molócuè 
e Morrumbala. 

“Este projecto traduz a interacção 
entre a indústria e a agricultura, na 
perspectiva de permitir a adopção 
de tecnologias em toda a cadeia 
de valor de produtos agrários e de 
fornecimento de máquinas e insu-
mos, passando pela transformação 
e processamento, distribuição até à 
comercialização”, realçou o estadista 
moçambicano.

Na ocasião, o Presidente da 
República destacou o papel do 
Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD) no apoio e financiamento dos 
projectos do Governo moçambicano, 
sobretudo que contribuem na imple-
mentação do projecto acelerado de 
desenvolvimento industrial.

Para Filipe Nyusi, o BAD, ao con-
ceder os recursos necessários para a 
execução do programa ZEPA, demon-
stra o seu alto sentido de responsabi-
lidade na interpretação da missão que 
os africanos lhe concederam.Chefe de estado na compania do presindente do BAD



Público
Segunda-feira 28 de Março de 2022

4

DESTAQUE

Publicidade

Prevenção e combate ao terrorismo 
nas prioridades da cooperação

vectores principais.
O primeiro vector, de acordo com 

Filipe Nyusi, está relacionado com o 
restabelecimento da segurança nas 
zonas afectadas pelo terrorismo e o 
reforço da autoridade do Estado em 
Moçambique, uma acção em curso e 
que conta com a parceria do Ruanda 
e da Comunidade de Desenvolvim-
ento da África Austral (SADC).

O segundo pilar diz respeito ao 
reforço da capacidade das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) para que 
o país se torne auto-suficiente e sus-
tentável, mormente à manutenção 
da paz e segurança e tenha forças 
suficientes para conter todo o tipo de 
ameaça à soberania nacional.

No terceiro vector, o Reino Hash-
emita da Jordânia irá apoiar Moçam-
bique na vertente de desenvolvimen-

to social e económico, reconstrução e 
empoderamento do sector privado e 
público, para além da restauração do 
tecido social destruído pelos ataques 
terroristas e assistência humanitária 
das famílias afectadas.

“Houve uma reacção positiva à 
nossa apresentação e foi assegurado 
apoio financeiro, material e social de 
vários países que se identificaram 
com a situação que o país atravessa”, 
afirmou Filipe Nyusi.

“Quando conversei com o Rei 
Abdullah II ficou claro que podemos 
desenvolver uma cooperação na 
área da agricultura porque nós temos 
recursos como terra para produzir. 
Quando perguntaram sobre como 
transportar a produção falei da ex-
istência de portos da Beira, de Nacala 
(de águas profundas), e o de Maputo. 
Inclusivamente deixei claro que este é 
alternativa ao Porto de Durban (África 
do Sul)”, disse Filipe Nyusi, acres-
centando que a visita serviu como 
uma oportunidade para apresentar 
o país, pouco conhecido no Médio 
Oriente.

Refira-se que nesta deslocação, o 
Chefe de Estado moçambicano faz-
se acompanhar pela ministra do Inte-
rior, Arsénia Massingue, vice-ministro 
dos Negócios Estrangeiros e Cooper-
ação, Manuel Gonçalves, quadros da 
Presidência da República e de outras 
instituições do Estado. 

No final da visita ao Reino Hashemita da Jordânia realizada entre 23 e 25 de Março de 2022, o Presidente da 
República afirmou que a prevenção e o combate ao terrorismo no Norte do país será uma das áreas prioritárias 
nas relações de cooperação bilateral a serem estabelecidas entre os dois países. Com efeito, Filipe Nyusi fez sa-
ber que dentro de dias um grupo de quadros moçambicanos de alto nível irá se deslocar àquele país do Médio 
Oriente para avaliar os aspectos concretos, visando o estabelecimento da cooperação.

Presidente Nyusi no encoontro com o rei segundo da Jordânia

Filipe Nyusi viajou para Jordânia 
com o objectivo de participar num 
encontro que tem sido organizado 
para avaliar a situação de segurança 
no mundo, os desafios e lacunas nos 
países ou regiões, para além de iden-
tificar as necessidades para a solução 
de problemas. No entanto, logo à sua 
chegada, o Chefe de Estado moçam-
bicano manteve um encontro com o 
Rei da Jordânia, Abdullah II, durante 
o qual abordaram assuntos de inter-
esse comum relativos à consolidação 
das relações de amizade e coopera-
ção existentes entre os dois países, em 
vários domínios de interesse mútuo.

Durante a conversa, os dois gov-
ernantes passaram em revista as-
pectos de cooperação bilateral, com 
destaque para as áreas da agricultura, 
turismo, energia, indústria, recursos 
minerais e identificaram outros secto-
res por explorar, através de trocas de 
visitas de alto nível.

Por isso, na hora de fazer o bal-
anço da sua deslocação ao Reino 
Hashemita da Jordânia, o Presidente 
da República disse que uma das 
questões que Moçambique apre-
sentou foi o projecto nacional de 
combate ao terrorismo que assola o 
país, sobretudo a província nortenha 
de Cabo Delgado desde Outubro de 
2017.

Segundo o Chefe de Estado, trata-
se de uma iniciativa dividida em três 

Entre Moçambique e Jordânia
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Desconstruindo a crítica destrutivaEditorial
Estamos completamente decepcio-

nados com a fraca qualidade da crítica, 
feita pelos diversos actores sociais aos 
assuntos que marcam o quotidiano 
da vida política, económica e social do 
país. Desde que Moçambique passou 
a ser um Estado de Direito Democráti-
co, onde as pessoas passaram a fazer 
e a dizer tudo o que bem entender, 
exercendo assim o seu livre-arbítrio, 
mas sem machucar as diferentes nor-
mas legais, constatamos, com muita 
consternação, que muitos críticos que 
foram surgindo até hoje, não tem 
qualidade desejada. Em outras pala-
vras, eles se mostram menos prepara-
dos para desenvolver uma crítica que 
possa ser usada, na agenda nacional 
de desenvolvimento, como dos mel-
hores modelos. 

Os críticos que temos no país são 
pobres e acanhados em termos de 
ideias, porque sempre que levantam 
problemas não apresentam depois 
propostas de solução, tornando assim 
os seus ideais desnecessários à agenda 
nacional de desenvolvimento.

Os críticos que temos no país, no 
lugar de discutir assuntos sérios de 
interesse nacional, perdem tempo dis-
cutindo pessoas, sendo um dos princi-
pais alvos o Presidente da República. 
Normalmente, as críticas que fazem 
vêm em forma de acusação e quem 
escuta esse tipo de críticas se costuma 
sentir desqualificado e inferiorizado no 
seu próprio país. 

Isto acontece numa altura em 
que nas condições em que o país 
se encontra podemos afirmar se-
guramente que Moçambique não 
precisa de pessoas que, em debates 
sérios, agem como meros “palhaços”, 
fazendo críticas desconexas, apenas 
para atrapalhar aqueles que, no meio 
das dificuldades, trabalham para o 
bem do povo e do país, no seu todo. 
O Estado moçambicano precisa de 
críticos maduros e com “olhos de ver” 
os problemas do país de baixo para 
cima, e avançarem com as propostas 
de solução que possam ajudar no 
processo na concretização da agenda 
nacional sobre o desenvolvimento.

Num país como o nosso, que en-
frenta muitos desafios, como o terror-
ismo no norte, problemas financeiros 
e económicos, desastres naturais e 
muitos outros, os críticos deviam usar 
das suas capacidades de criticar para 
ajudar o país a superar os problemas 
que lhe afectam.

Há dias, ficamos atónitos quando 
vimos o Presidente da República, 
Filipe Nuysi, a ser crucificado, primeiro, 
por ter transferido Adriano Maleiane 
do cargo de ministro da Economia e 
Finanças para Primeiro-ministro e, se-
gundo, por ter nomeado uma jovem, 
a Jossefina Mpelo, para o cargo de min-
istra dos Combatentes. 

Como fundamento, os nossos críti-
cos diziam que Maleiane, de 72 anos de 
idade, já não podia fazer parte do Exec-
utivo por causa da sua idade avançada 
e que devia ir descansar, e em relação à 
nova ministra dos Combatentes, o que 
os críticos defendiam dava a entender 
que o Presidente Nyusi não devia ter a 
nomeado para aquele cargo porque 
existem aqueles que combateram no 

país que podem dirigir o Ministério dos 
Combatentes.

O Presidente foi criticado de todas as 
formas, parecendo que ele tenha feito 
um daqueles erros que um Presidente 
em exercício não pode cometer. Parecia 
que ele tivesse violado alguma norma, 
ao nomear uma jovem para aquele 
cargo. Parecia que existisse no país uma 
lei que veda a ocupação do cargo em 
causa pelos mais jovens. E parecia ainda 
que o cargo de ministro dos Combat-
entes é apenas reservado aqueles que 
foram combatentes e/ou a pessoas não 
jovens.

Os críticos moçambicanos, ao re-
flectir sobre a nomeação da jovem es-
queceram que o primeiro Governo de 
Moçambique pós- independência, que 
tinha no comando o saudoso Samora 
Machel, era composto por jovens, mui-
tos dos quais com menos de 30 anos 
de idade. Depois seguiu o Governo de 
Joaquim Chissano, que também tinha 
na sua estrutura alguns jovens, como 
o caso de Hélder Muteia, antigo minis-
tro da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural e, no Governo de Guebuza, na 
lista dos jovens ministros, destaque vai 

para José Pacheco, Aiuba Cuereneia e 
Helena Taípo. 

Os chamados analistas de hoje, nas 
suas análises, pouco esforço fazem para 
trazer à memória a estrutura dos gover-
nos anteriores, o que na verdade contri-
buiria para que as suas críticas fossem 
maduras, construtivas e com alguma 
qualidade desejada. 

Os críticos de hoje limitam-se a levan-
tar problemas sem necessidade, com o 
objectivo basilar de atingir certas sen-
sibilidades, onde o Chefe de Estado se 
afigura como principal avo a abater.  

No país, como merecem saber os 
considerados analistas, as nomeações 
aos cargos dos órgãos centrais do Gov-
erno foram sempre realizadas em con-
formidade com o interesse do Chefe de 
Governo em exercício, o qual detém o 
poder discricionário e liberdade de es-
colher as pessoas certas para os lugares 
certos. Os nossos críticos deviam saber 
ainda que o Presidente da República, 
em qualquer nomeação que faz, pri-
meiro olha para o perfil da pessoa, 
devendo esta ter qualificações e estar 
apta para exercer a função para a qual 
foi nomeada.

OPINIÃO

O Canhão

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

A vida ultimamente arrasta-nos a 
tomar novos posicionamentos peran-
te certas questões de fórum amoroso. 
O amor hoje já não é tão cego como 
dantes, agora abriu os olhos. Hoje há 
cada vez mais critérios para a selecção 
de maridos ou mulheres. E um dos 
requisitos é estar bem na vida. Se antes 
a beleza contava muito, hoje o dinhei-
ro conta mais. 

E o mesmo acontece com o nam-
oro, quer seja duradouro ou oca-
sional. Muitos homens hoje pensam 
duas vezes antes de abordarem uma 
mulher por quem eles se apaixonam 

ou com quem gostariam de se re-
lacionar para além da simples am-
izade. As meninas também já não 
são facilmente convencidas com 
meras conversas e jantares românti-
cos, abriram o olho.

Há tantos malandros na praça que 
só se aproveitam delas por alguns 
momentos e depois as abandonam 
como se nada tivesse acontecido. E 
esse comportamento deu lugar a um 
novo fenómeno: O toma lá, dá cá. Este 
fenómeno consiste na troca de benefí-
cios directos entre o homem e a mul-
her. Aquele desfruta do calor, amor, 
carinho e afecto da mulher, e esta 
beneficia de algo material, como por 
exemplo dinheiro, carro, casa, propi-
nas na faculdade ou escola, viagens, 
roupas, extensões, etc. 

Está a acabar o tempo em que os 
malandros rabos-de-saia usam dos 
seus encantos para dormirem com 
uma mulher e depois a abandona-
rem, hoje essa brincadeira custa caro. 
E como há uns armados em esper-

tinhos, há mulheres que apresentam 
despesas antes de eles terem acesso 
à "zona restrita", é espécie de "caução" 
que está a tirar os homens do sério.  
Eles dizem: "aquela moça/senhora já 
me pediu dinheiro antes mesmo de 
envolvermo-nos".

Elas têm razão, seus malandros, 
vocês pensavam que iriam brincar 
com os sentimentos das mulheres até 
quando? Elas também ficaram como 
vocês: espertas, portanto, se querem 
se armar em Dom Juan preparem 
muito bem os vossos bolsos, as brinca-
deiras acabaram. 

Meninas e senhoras, se algum 
homem vos abordar e vocês aper-
ceberem-se que ele só quer passear 
a classe na "zona restrita" inventem 
despesas antes de tudo. Não é justo 
que os malandros brinquem com os 
vossos sentimentos a troco de nada. 
Isso tem que lhes custar muito caro, 
quem sabe se desse modo não volta-
mos aos tempos em que o amor era 
dado em troca de amor.

Toma lá, dá cá
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As taxas municipais da discórDIA (!)Sapiência

A proliferação de taxas anunciadas 
pelo Município da Cidade de Maputo 
está a levantar polémica no seio dos 
munícipes. O facto de existirem tam-
bém impostos que os munícipes se 
sujeitam ao seu pagamento, como 
IPRA, IPA, etc., também levanta recla-
mações e questionamentos. Mesmo 
com algumas explicações que alguns 
membros do município tentam dar, 
não está a ser fácil convencer os mu-
nícipes.   

Sabido que as posturas municipais, 
a par das leis são de cumprimento 
obrigatório e produzem os seus efei-
tos com a sua publicação no Boletim 
da República, o importante é que elas 
devem ser do conhecimento popu-
lar e produzam os efeitos desejados. 
Ninguém gosta de pagar taxas ou im-
posto, mas tal é um imperativo da vida 
social, porquanto permite que a má-
quina da administração pública possa 
funcionar em benefício dos cidadãos. 

Contudo, uma das razões de tal 
polémica se prende com o facto de 
algumas das taxas estarem a ser res-
suscitadas, não havendo, por parte do 
município, um esclarecimento sobre 
o porquê de terem sido deixadas de 
aplicar ao longo do tempo. Sem pre-

tender enumerar as várias taxas em 
causa, mas que de facto constituem 
preocupação dos munícipes, impor-
ta contribuir com a presente opinião 
para um esclarecimento técnico sobre 
o que de facto constitui taxa e a sua 
diferenciação com imposto e a opi-
nião sobre como se deveria encarar 
a situação prevalecente. Não está em 
causa a criação de taxas e impostos 
municipais, mas sim a sua racio , opor-
tunidade e importância  em prol dos 
munícipes.  

Muitos munícipes não sabem dife-
renciar Imposto da taxa, e com razão 
por se tratar de designações técnicas 
jurídicas que não estão ao seu alcance. 
O Munícipe aceita pagar uma contri-
buição que lhe beneficia. Importa refe-
rir que a separação de imposto e taxa 
regra geral, se estabelece na base da 
divisibilidade ou indivisibilidade dos 
serviços públicos prestados.  Sendo 
o  imposto  uma prestação, coactiva, 
pecuniária, definitiva, unilateral, patri-
monial, estabelecida por lei, sem ca-
rácter de sanção, com fins públicos e a 
taxa uma contraprestação pelo serviço 
prestado, que pode  ser pago por um 
valor absoluto ou percentual, a grande 
diferença e’ que no imposto há uma 
obrigatoriedade, uma  coerção para o 
seu pagamento, enquanto a taxa re-
sulta de voluntariedade ou seja o seu 
impulso resulta sempre que alguém 
pretende que um ente publico no caso 
do Município lhe preste um serviço. 
Partindo do princípio de que o Estado 
ou outros entes públicos com realce 
para os Municípios, prestam serviços 
cuja utilidade não e’ divisível pelos ci-

pe. Contudo, essa solicitação não pare-
ce ser da essência da taxa para o nosso 
caso concreto. A questão da solicitação 
de um serviço acha-se frequentemen-
te ligada a ideia de voluntariedade do 
pagamento das taxas e não acontece 
em relação ao imposto, que conforme 
atras se disse,  há’ uma  obrigatorieda-
de  no seu pagamento por se tratar de 
uma prestação coactiva. Entretanto, 
teoricamente falando,   a diferenciação 
de imposto da taxa tendo em conta o 
critério de divisibilidade dos serviços 
prestados  pelo Município e’ difícil  de 
explicar,    tornando-se,  por isso,  difícil 
a  discussão jurídica sobre a matéria. 
Os fiscalistas digladiam-se em volta 
desta matéria, porquanto, mesmo na 
base de critérios politico  e económico,  
nem sempre logram  apresentar de 
forma razoável a razão de aplicação 
de uma ou de outra obrigação no 
pagamento de imposto  ou  da taxa.  
Considerando a nossa realidade, as 
taxas são implementadas como se de 
verdadeiros impostos se tratassem. 
O problema de fundo em todo este 
imbróglio de proliferação de taxas 
e’ o facto de a sua criação se dever 
muitas vezes `a pura necessidade de 
arrecadação da receita para o Mu-
nicípio   e não   como fundamento a 
prestação de um serviço útil e visível 
para os munícipes.   A criação da taxa 
de saneamento,   por exemplo , quan-
do já o munícipe paga a taxa de lixo, 
constitui um dos questionamentos 
que o Município não esta’ a dar a sua 
explicação.  Sobre a taxa de poluição 
sonora, embora explicação linear 
dada por um porta-voz da Polícia mu-

nicipal de Maputo, não ficou bem cla-
ro sobre a sua utilidade prática , antes 
pelo contrario, continuou a criar con-
fusão.   A  taxa de cemitério dada a fal-
ta de explicação publica    criou uma 
manifestação popular, colocando o 
Município de Maputo numa situação  
de desconforto e descredito.  O que 
deve ficar claro para o Município e’ 
que a criação de taxas não pode ser 
na base de programas pontuais de 
Governação da Urbe. Embora mui-
tas das taxas tenham existência há  
bastante tempo, tal não significa que 
não possam ser revistas e reformulas 
e mesmo abolidas, revogando-as em 
face de sua não eficácia e ineficiência. 
Reduzir o quantitativo das taxas pode 
ajudar  tanto o Município como o mu-
nícipe a compreender a razão da sua 
existência. Entretanto, e’ necessário 
regulamentar convenientemente tais 
taxas. O importante na criação de ta-
xas ou impostos  exige o  repensar da 
Cidade de Maputo no seu todo e re-
pensar também as melhores formas 
de se buscar recursos para a solução 
dos problemas que possui e que apo-
quentam os munícipes. Basicamente, 
a Cidade de Maputo necessita de um 
bom saneamento, limpeza e recolha 
de lixo, passeios em condições, estra-
das sem buracos, iluminação pública, 
parques de estacionamento publico, 
sistema de transporte público eficiente 
e segurança publica e rodoviária.  Co-
brar taxas  com designações diversas, 
enquanto não se vê resultado positivo 
em nenhuma das áreas atrás  enume-
radas, vai continuar a constituir recla-
mação por parte dos   munícipes . 

dadãos, torna-se difícil  senão mesmo 
impossível avaliar em termos patrimo-
niais a utilidade do imposto  para cada 
cidadão,  considerando o tipo de ser-
viço publico prestado.  Por exemplo, 
as despesas  salariais dos funcionários, 
as despesas correntes que  regar geral   
são  suportados pelos impostos que os 
munícipes pagam não permitem uma 
contraprestação. Obedecem ao princí-
pio de não consignação o mesmo que 
dizer que a cobrança de um imposto 
não pode ser para realizar uma des-
pesa especifica e não pode beneficiar 
directamente quem pagou o imposto.  
O seu valor entrou no cofre do Estado 
e,  juntamente com outros valores co-
brados servirão para a realização da 
despesa publica.  Entretanto, quando 
há serviços que o Município presta  aos 
particulares de forma individualizada 
ou em grupo, existe  a possibilidade  
de realização de sua cobertura através 
de cobrança de taxas. Tendo em conta 
a diversidade de estruturação legal, o 
vínculo jurídico de taxa tem por causa 
a prestação por uma entidade pública 
de utilidades individualizadas. A taxa 
tem, neste caso,  uma origem sina-
lagmática. O cidadão que paga a taxa 
de lixo por exemplo  tem o direito ao 
serviço de recolha de lixo por parte do 
Município. E, neste caso, se pode falar 
também do saneamento, por se tra-
tar de matéria indissociável ao lixo em 
termos de limpeza da Urbe. Entretan-
to, nem todos os  munícipes pagam 
a taxa de lixo e, infelizmente   estes  
também se beneficiam. A realização 
de utilidades individualizadas constitui  
causa da taxa a ser paga  pelo muníci-

Um olhar à nossa Administração Pública

Riscos Militares de Moçambique
Fronteira Noroeste: Moçambique – Malawi (conclusão)

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

Em 2008, o Malawi, Moçambique 
e Zâmbia assinaram um Memorando 
de Entendimento que viabilizou o 
lançamento de um concurso interna-
cional para o estudo, tendo a empresa 
Anggelos Holdings Limited, com sede 
na África do Sul, ganho o concurso 
(KURT, 2014, citado por CHAMBOTE 
2014). 

Em Agosto de 2009, após o Memo-
rando de Entendimento multilateral 
envolvendo Anggelos Holdings Lim-
ited, COMESA, SADC, Moçambique, 
Zâmbia e Malawi, a empresa iniciou 
o estudo, em nome do Malawi, sem 
prévia consulta das partes signatárias 
do memorando. Entretanto, antes do 
estudo ser aprovado pelas partes o 

Governo do Malawi, no âmbito do seu 
plano de desenvolvimento das vias 
fluviais do Zambeze e Chire, a partir 
de N’Sanje até Chinde, mandou con-
struir, em 2010, o Porto de N’Sanje  –  a 
Fase I do Porto  –  que cobre 56 hect-
ares, incluindo 200 metros de ramal, 
prevendo-se que com a conclusão da 
Fase II o porto cubra uma área total de 
300 hectares.

Em face das conclusões negativas 
do Estudo de Viabilidade realizado, 
considerando a localização geográfica 
que Moçambique ocupa na região 
austral de África, as suas responsabi-
lidades como signatário de Conven-
ções Internacionais e Acordos, e tendo 
em conta a importância do seu papel 
no processo da integração regional, 
o Governo da República de Moçam-
bique propôs aos governos do Ma-
lawi e da Zâmbia cenários de desen-

bique, entre os dias 10 e 12 de Agosto 
de 2009 (Rádio Moçambique e AIM, 
2012). A situação ensombrou a visita de 
Bingu wa Mutharika, que foi forçado a 
cancelar e regressar imediatamente ao 
Malawi sem ter pedido desculpas pelo 
sucedido a Armando Guebuza, Presi-
dente de Moçambique, na altura.

Em 2010, mesmo antes do primeiro 
incidente Moçambique-Malawi ter 
serenado, a Polícia da República de 
Moçambique deteve 4 (quatro) in-
divíduos, um dos quais diplomata 
malawiano, com a categoria de Adido 
Militar, afecto à Embaixada do Malawi 
em Maputo. O barco em que o Adido 
Militar malawiano seguia navegava de 
Marromeu, em Sofala, em águas do rio 
Zambeze, seguindo para a montante, 
em direcção a N’Sanje, via rio Chire, 
para a cerimónia inaugural do Porto de 
N’Sanje no Malawi (Agência Lusa, 2010; 

Lalbahadur, 2013). 
Em retaliação quanto à detenção do 

seu barco e seus ocupantes, o Governo 
do Malawi impediu 750 moçambica-
nos que vivem em N’Sanje, no Malawi, 
de votar nas Eleições Gerais de Moçam-
bique, a 28 de Outubro de 2009, com 
alegações de problemas de segurança. 

Em Agosto de 2012, durante o de-
curso da 32ª Conferência dos Chefes 
de Estado e de Governo da SADC, 11 
pescadores moçambicanos foram de-
tidos, no lago Amaramba, na província 
do Niassa, pela Polícia malawiana. Os 
agentes da Polícia malawiana atraves-
saram a fronteira para Moçambique, 
no distrito de Mecanhelas, (Niassa), 
onde detiveram 11 pescadores. Na 
sua incursão, os agentes da Polícia do 
Malawi terão também disparado tiros 
ao ar e confiscado duas redes de pesca 
(Rádio Moçambique e AIM, 2012).

volvimento de corredores ferroviários 
alternativos. Trata-se da religação do 
sistema ferroviário do Malawi à Linha 
de Sena (193 km), através dos troços 
Sena – Zóbuè – Blantyre e Sena – Vila 
Nova da Fronteira – Blantyre; Ligação 
de N´Sanje (Malawi) ao Corredor de 
Macuse (476 Km); Corredor Blantyre – 
Milange – Mocuba – Quelimane (425 
Km) e a maior utilização do Corredor 
de Nacala, este último revitalizado com 
o Projecto de Reabilitação do Porto de 
Nacala. Mas Bingu wa Mutharika não 
se sentiu confortado com essas alter-
nativas.

Em 2009, a Polícia do Malawi ata-
cou e destruiu completamente a base 
da Guarda Fronteira de Caloca, em 
Ngaúma, na província do Niassa, um 
incidente que ocorreu quando o Presi-
dente do Malawi se encontrava em 
Maputo, numa visita oficial a Moçam-
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NACIONAL

ONU elogia conquista histórica de Moçambique

Impõe-se transparência na 
elaboração da Política de Terra

Moçambique acaba de fazer 
história em África e no Mundo ao 
alcançar semana passada, a pari-
dade de género no Conselho de 
Ministros, com a nomeação pelo 
presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi e tomada de posse 
de Josefina Beato Mateus Mpelo 
para o cargo de Ministra dos Com-
batentes. Pelo feito histórico, que 
acontece 8 anos antes de 2030, 
prazo estabelecido pelo pro-
tocolo da SADC sobe género, a 
Mirko Mazoni, enviado especial 
do Secretário-geral das Nações 
Unidas (ONU) e Myrta Kaulard, 
coordenadora-residente das Na-
ções Unidas em Moçambique, 
para além de felicitar o governo 
de Moçambique, sublinham que 
“ao alcançar a paridade de género 
entre Ministros de Estado, Moçam-
bique está liderando pelo exemplo 
em como construir uma sociedade 
mais pacífica, inclusiva e resiliente”.

Clareza e transparência são alguns requisitos impostos na elaboração da 
Política Nacional de Terras, no momento em que o debate ganha mais eco, 
no âmbito do processo de revisão deste instrumento, iniciado em 2017 e 
coordenado por uma Comissão designada pelo Governo. 

ANSELMO SENGO                                 
Email: sengoans@yahoo.co.br

Na verdade, com o empossamen-
to da jovem Josefina Beato Mateus 
Mpelo para o cargo de Ministro dos 
Combatentes, pelo Chefe de Estado 
Filipe Nyusi, Moçambique entra nos 
anais da história porque atinge uma 
efectiva paridade de género a nível do 
conselho de Ministros.

No entanto, o primeiro sinal de que 
o país caminhava rumo ao alcance 
da paridade de género nos cargos 
de nomeação directa pelo Chefe de 
Estado, foi dado em 2020 no início do 
presente ciclo de governação, com a 
indicação pela primeira vez na história 
do país, de seis Secretárias de Estado 
de província, dos onze secretários de 
Estado designados pelo Presidente 
da República, representando 55 por 
cento.

São elas Judith Emília Leite 
Mussácula, nomeada para Secretaria 
de Estado a província da Zambézia; 
Stella da Graça Pinto Novo Zeca, para 
Sofala; Elisa Zacarias, para Tete; Ludmila 
Mwaa Rafael Maguni, para Inham-
bane; Vitória Dias Diogo, para a provín-
cia de Maputo; e Sheila de Lemos San-
tana Afonso, para a cidade de Maputo.

No entanto, avanços notáveis e 
inigualáveis na região, no continente 
e no Mundo foram conquistados 
semana finda com nomeação de 
Josefina Beato Mateus Mpelo, para o 
cargo de ministra dos combatentes. 
Assim, o Chefe do Estado, composto 
por 22 ministros, 11, ou seja, metade 
dos ministros são mulheres, atingindo 
desta forma, a paridade de género. 
Desta feita, o país alcançou as metas 
de paridade de género 8 anos antes 
do prazo estabelecido pelo protocolo 
da SADC sobe género e desenvolvi-
mento, assim como, atingiu em igual 
período, o prazo determinado pelos 
Objectivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS), da ONU, cujo objectivo 
5 dos 17, versa sobre a igualdade de 

género e empoderamento da mul-
her em todos os domínios. Para além 
disso, o governo, liderado pelo presi-
dente Filipe Nyusi, conseguiu a proeza 
de 41 anos do prazo estabelecido pela 
agenda 2063 de desenvolvimento de 
África, da União Africana.  

Com o efeito, o grupo de mul-
heres nomeadas pelo presidente da 
República para exercer pastas minis-
teriais, é constituído por, nomeada-
mente Verónica Nataniel Macamo 
Dlhovo ocupa a pasta dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação; Arsénia 
Felicidade Félix Massingue do Inte-
rior; Ana Comoana de Administração 
Estatal e Função Pública; Margarida 
Adamugy Talapa, do Trabalho e Segu-
rança Social; Lídia de Fátima da Graça 
Cardoso, do Mar, Águas Interiores e 
Pescas; Helena Mateus Kida, da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e Religiosos; 
Nyeleti Brooke Mondlane, do Género, 
Criança e Acção Social; Carmelita Rita 
Namashulua, da Educação e Desen-
volvimento Humano; Ivete Maibase, 
da Terra e Ambiente; Eldevina Materu-
la, da Cultura e Turismo e Josefina Be-
ato Mateus Mpelo, dos combatentes. 
Por sua vez, o grupo dos Homens que 
integram o Conselho de Ministros, de-

staque vai para Adriano Maleiane, que 
ocupa o cargo de Primeiro-ministro; 
Cristóvão Artur Chume, da Defesa 
Nacional; Ernesto Max Elias Tonela, de 
Economia e Finanças; Celso Ismael 
Correia, da Agricultura e Desenvolvim-
ento Rural; Constantino Alberto Bace-
la, de Ministro na Casa Civil; Carlos Joa-
quim Zacarias, dos Recursos Minerais 
e Energia; Armindo Daniel Tiago, da 
Saúde; Silvino Augusto José Moreno, 
da Industria e Comercio; Janfar Abdu-
lai, dos Transportes e Comunicações; 
Daniel Daniel Nivagara, da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior e Carlos 
Alberto Fortes Mesquita, que ocupa o 
cargo das Obras Publicas, Habitação e 
Recursos Hídricos.

Os exemplos não se limitam so-
mente aos membros do Conselho 
de Ministros, pois Moçambique tem 
mulheres a dirigirem outros órgãos 
de soberania e governativos como a 
Assembleia da República, as Assem-
bleias Provinciais, as Magistraturas, o 
Conselho Constitucional, a Procura-
doria-Geral da República, para além de 
profissões que outrora eram exclusiva-
mente tidas para os homens, mas que, 
hoje, nós, Mulheres, estão lá em peso e 
com proficiência, trabalhando ao lado 
dos homens.

ELOGIOS DA ONU

Em face deste feito histórico não 
somente na governação em Moçam-
bique, como na região e no Mundo, o 
enviado especial do Secretário-geral 
das Nações Unidas (ONU), Mirko Ma-
zoni e Myrta Kaulard, coordenadora-
residente das Nações Unidas em 
Moçambique congratulam o governo 
por alcançar a paridade de género en-
tre ministros de Estado.

Em mensagem de 24 de Março cor-
rente, publicada na página oficial da 
ONU em Moçambique, Mirko Mazoni, 
enviado especial do Secretário-geral 
das Nações Unidas (ONU) escreve que 
as Nações Unidas felicitam o governo 
de Moçambique por alcançar a pari-

A ministra da Terra e Ambiente, Ivete 
Maibaze, apelou há dias, em Maputo, 
na abertura da Reunião Nacional de 
Terras, aos membros da Comissão de 
Revisão da Política Nacional de Terras a 
pautarem pela transparência na elabo-
ração deste instrumento.

Refira-se que o processo de revisão 
da Política de Terra foi lançado pelo 
Chefe de Estado moçambicano, Filipe 
Nyusi, no decurso da IX Sessão do 
Fórum de Consultas sobre Terras, real-
izada em Novembro de 2017.

Na altura, o Chefe de Estado 
moçambicano definiu as premissas 
que deviam orientar o debate na elab-
oração da nova Política de Terras, no-
meadamente: (1) o Estado Moçambi-
cano continuará a ser o proprietário da 
terra e de todos os recursos naturais; (2) 
todos os moçambicanos têm direito 
de acesso à terra; e (3) os direitos ad-
quiridos pelas famílias e comunidades 
locais deverão sempre ser protegidos. 

No encontro de dois dias realizado 
semana passada, sob o lema “Por um 
acesso equitativo, posse segura e uso 
sustentável da terra”, foi discutido o 
Ante-projecto da Política Nacional de 
Terras, com vista a obter contribuições 
que permitam o melhoramento do 
documento e a produção de um 
Quadro Legal que reflicta os interesses 
de todos os moçambicanos. Mas tam-

bém a apreciação do Diagnóstico da 
Implementação da Política Nacional 
de Terras de 1995.

O evento seguiu-se a uma confer-
ência de imprensa convocada por um 
grupo de Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs), no âmbito do processo de 
revisão em curso.

 A conferência foi convocada com 
o objectivo de avaliar os contornos 
do processo de auscultação pública e 
de preparação do próprio projecto de 
revisão da Política Nacional de Terras, 
empreendido pela Comissão Nacio-
nal. 

Em particular, as OSCs avaliaram 
cuidadosamente o processo 
metodológico seguido pela Comissão, 
nomeadamente para a elaboração do 
diagnóstico sobre o contexto para fun-
damentar a relevância da revisão e do 
consequente projecto da sua revisão. 

No encontro com jornalistas da 
capital moçambicana, as OSCs alca-
nçaram entendimentos de fundo 
sobre estes dois processos, como sua 
contribuição para um processo de 
revisão da Política Nacional de Terras 
mais consensual, alinhada com os 
preceitos constitucionais consagrados 
sobre a matéria e conducente à defesa 
e protecção do direito universal dos 
cidadãos moçambicanos de acesso 
seguro à terra.

dade de género entre Ministros de Es-
tado.

De acordo com Mirko Manzoni, no 
mundo, apenas um quinto dos cargos 
ministeriais são ocupados por mul-
heres.

Assim, o enviado especial do Secre-
tário-geral das Nações Unidas afirma 
anuncia que Moçambique junta-se 
ao grupo de 14 países que alcançou 
a paridade género neste nível e o ter-
ceiro em África a fazê-lo.

“Ao alcançar a paridade de género 
entre Ministros de Estado, Moçam-
bique está liderando pelo exemplo em 
como construir uma sociedade mais 
pacífica, inclusiva e resiliente”, destaca 
Mirko Manzoni.

Por sua vez, Myrta Kaulard, coorde-
nadora-residente das Nações Unidas 
em Moçambique afirma que as Na-
coes Unidas estao totalmente em-
penhadas em trabalhar em conjunto 
com as instituições nacionais e todas 
as partes da sociedade moçambicana 
para alavancar a conquista histórica da 
paridade de género a todos os níveis.

“A paridade de género 50/50 foi al-
cançada no conselho de Ministros de 
Moçambique. Uma acção histórica a 
celebrar o mês da mulher. Um exem-
plo de compromisso para com as mul-
heres aos mais alto nível”, sublinham as 
nações unidas.
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Perante o cenário de desemprego

Exército Nacional não é refúgio para jovens
Perante o cenário de desemprego 
e com muitos a verem o Exército 
nacional como verdadeiro refúgio 
e/ou fonte de renda, Joaquim Ri-
vas Mangrasse, chefe do Estado-
Maior General das Forças Arma-
das de Defesa de Moçambique 
(FADM), coloca tudo em prantos 
limpos, esclarecendo as ambigu-
idades, chegando até a advertir 
que as Forças Armadas é para re-
solverem os problemas da defesa 
e segurança do país.

A defesa da pátria é a doutrina que 
mais se ensina na instrução militar, mas 
há muitos jovens que ultimamente 
ingressam nesta carreira com o ob-
jectivo central de conseguir emprego 
e, consequentemente, ganhar din-
heiro. Esta não é a vocação das Forças 
armadas porque, segundo o chefe do 
Estado-Maior General das FADM, as 
atribuições das Forças Armadas são 
mais claras, focando-se pura e simples-
mente na defesa e segurança da pátria 
moçambicana.

O chefe do Estado-Maior Gen-
eral das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique, o Almirante Joaquim 
Mangrasse, foi convidado a abrir o 
simpósio sobre a doutrina militar na 
Academia Militar Samora Machel, em 
Nampula, e fez um discurso para den-
tro e fora da Defesa. 

“Nós não estamos a disputar o lugar 
do Ministério do Trabalho. As Forças 
Armadas são para resolver o problema 
da defesa do país. É bom que fique cla-
ro. Portanto, esses procedimentos são 
para nos ajudarem na transparência. 

Não vêm para aqui para ganhar din-
heiro. A nossa disponibilidade é de 24 
horas. Moçambique é do Rovuma ao 
Maputo, lá no teatro é Moçambique, e 
não pode haver condições para eu es-
tar lá. Que há um grupo que deve estar 
lá”, atira Mangrasse, que ascendeu ao 
cargo com a morte, ano passado, de 
Eugénio Mussa, 19 dias após a sua no-
meação ao cargo.

Apesar da intervenção militar es-
trangeira em Cabo Delgado, o almi-
rante Joaquim Mangrasse lembra 
que Moçambique não deve copiar a 
doutrina dos outros, cabendo apenas 

tão lado a lado no teatro operacional.
Refira-se que, na luta contra o ter-

salvaguardar os aspectos comuns en-
tre as diferentes forças militares que es-

rorismo em Cabo Delgado, para além 
das forças governamentais, estão no 
terreno tropas da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), em combinação com as for-
ças ruandesas. Portugal está também 
no terreno a dar formação às forças 
moçambicanas e ainda este mês/ 
Março o estadista daquele país esteve 
em Moçambique, onde garantiu que 
Portugal continuaria a apoiar a forma-
ção 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.

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 vitória na luta contra o ter-
rorismo.

O estadista luso referiu ainda que o 
seu país não só continuaria a apoiar a 
formação, como também iria reequi-
par os militares moçambicanos, hav-
endo já um orçamento aprovado para 
a aquisição de equipamentos.

Recentemente, o Governo moçam-
bicano assegurou que o apoio da 
União Europeia (UE) na luta contra 
o terrorismo será continuado e o 
mesmo consistirá no fornecimento de 
equipamento militar, treinamento e 
capacitação das Forças de Defesa e Se-
gurança (FADM) para que elas possam 
continuar a levar avante a sua missão 
de erradicar o mal, repondo a auto-
ridade do Estado nas zonas afectadas.

Trata-se, segundo um comunicado 
de imprensa do GCCC enviado na nos-
sa Redacção, do Processo nº86/11/P/
GCCC/2020, no qual se investigam 
pagamentos efectuados com recurso 
ao Orçamento do Estado na província 
de Tete, através da Direcção Provincial 
da Economia e Finanças, a favor de 
duas empresas, cujos sócios são dois 
servidores públicos, sendo um da Di-
recção Provincial de Finanças de Tete 
e outro do Instituto Nacional de Acção 
Social. 

Neste processo, são também argui-
dos outros 12 cidadãos, 6 dos quais 
igualmente servidores na província de 
Tete e outros particulares.

Entretanto, à nossa reportagem 
chegou a indicação da detenção do 
delegado do INAS e dois financeiros 
desta instituição do Estado; do director 
provincial da Economia e Finanças de 
Tete, incluindo outros dois funcionários 
desta instituição do Estado, bem assim 
de dois representantes de igual núme-
ro de empresas privadas denominadas 
oficina Marva e Aviário Paula. 

Corrupção leva dirigentes a cadeia
O Gabinete Central de Combate a Corrupção (GCCC) ordenou a detenção quarta-feira, 23 de Março, de seis, de 
um grupo de 14 arguidos, entre funcionários públicos, alguns deles que ocupavam cargos de direcção e chefia na 
Direcção Provincial de Economia e Finanças de Tete; no Instituto Nacional de Acção Social (INAS) de Tete e Distrital 
de Moatize incluindo no Balcão de Atendimento Único de Tete (BAU), e operadores privados. Em causa, estão os 
contratos celebrados pelo INAS e BAU por ajuste directo e ainda em situações de conflitos de interesse, nos anos 
de 2019 e 2020, a favor de duas empresas privadas que terão lesado o Estado no valor global de 106,171.361,25 
meticais (cento e seis milhões, cento e setenta e um mil, trezentos e sessenta e um meticais, vinte e cinco centavos), 
resultantes de pagamentos indevidos, sobrefacturação de preços.

Em Tete

A reportagem de PÚBLICO apurou 
também que o administrador de Mu-
tarara esteve detido. 

No entanto, em comunicado de im-
prensa, o GCCC esclarece que destes 
arguidos, seis se encontram detidos e 
já foram arbitrados numa caução de 
500 mil meticais, para responder em 
liberdade provisória decidida pelo juiz 
de Instrução Criminal do Tribunal Judi-
cial da Província de Tete (TJPT), no dia 
24 de Março corrente.

As duas empresas em alusão, de 
acordo com o GCCC, em 2019 e 2020 

foram adjudicadas contratos por 
ajuste directo pelos Institutos da Acção 
Social de Tete e de Moatize e ainda 
pelo balcão de atendimento único de 
Tete, no valor global de 106,171.361,25 
meticais (Cento e seis milhões, cento e 
setenta e um mil, trezentos e sessenta 
e um meticais, vinte e cinco centavos).

Os contratos foram celebrados no 
âmbito de fornecimento de produtos 
alimentares para assistência social de 
pessoas em situação de emergência 
na província de Tete e seus distritos, 
bem assim para fornecimento de 
produtos de escritório e informáticos.

O GCCCC esclarece ainda que no 
processo se investigam também ale-
gados actos de sobrefacturação de 
preços, situações de conflitos de inter-
esse, visto que numa das empresas 
um dos sócios é servidor público afec-
to à Direcção Provincial de Economia 
e Finanças, e celebrou contratos com 
o balcão de atendimento único de 
Tete, cuja esposa é responsável pelos 
Serviços de Administração, Finanças e 
Recursos Humanos.

Perante o cenário de desemprego

 Almirante Joaquim Mangrasse
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Recuperação pós-ciclones 

Carlos Mesquita

Mesquita apela à busca de soluções 
no abastecimento de água

O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, defendeu terça-feira, 22 de 
Março, na cidade de Maputo, a necessidade de conjugação de esforços na busca de soluções para os problemas 
de abastecimento de água no país, onde o acesso a este precioso líquido por parte da população continua a ser 
um dos maiores desafios.

Para Carlos Mesquita, que falava 
na cerimónia de celebração do Dia 
Mundial da Água, comemorado sob o 
lema “Água Subterrânea – Tornando-a 
num recurso hídrico visível e susten-
tável", o problema de acesso à água é 
transversal e a solução não depende 
única e exclusivamente do Governo, 
sendo por isso imprescindível o en-
volvimento de mais intervenientes, 
nomeadamente o sector privado e/
ou produtivo, a Sociedade Civil, entre 
outros, para a sua solução. "O Governo 
já tem o seu papel bem claro, que é de 
definir políticas, normas e monitorar a 
sua aplicação. O sector privado e/ou 
produtivo tem a nobre missão de, em 
coordenação com o Governo, produz-
ir resultados que tenham um impacto 
imediato na população", considerou.

Dados apresentados por Carlos 
Mesquita indicam que, em Moçam-
bique, cerca de 66% da população 
não tem uma fonte segura de água, 
sendo que nas cidades e nas zonas ru-
rais somente 83% e 53% da população 
é que tem acesso ao precioso líquido, 
respectivamente.

Segundo o governante, os níveis de 
acesso à água poderiam ser maiores, 
tendo em conta que têm sido abertos 
cerca de 1000 furos por ano, mas estes 
apresentam uma disponibilidade lim-
itada, na maior parte dos casos "dev-
ido à sua fraca produtividade e baixa 
qualidade como resultado da polu-
ição provocada pelo excesso de uso 
de insumos agrícolas, assentamentos 
desordenados e variedade ambiental 
traduzida no efeito da seca aliada às 
mudanças climáticas". 

Entretanto, Carlos Mesquita obser-
vou que nem sempre os problemas 
de segurança de água são causados 
por falta de infra-estruturas, mas sim 
o desenvolvimento de estudos-piloto 
pode ser um caminho a adoptar. De-

vemos olhar para a água subterrânea 
como uma das soluções e optimizar o 

rânea, pode ser positiva e optimizada. 
Como exemplo, o ministro fez saber 

que em Moçambique, cidades como 
Pemba, Nampula, Quelimane, Inham-
bane, Maxixe, Tete, Xai-Xai, Chókwè, 
Angoche e Nacala são completa-
mente dependentes da água subter-
rânea para o abastecimento de água 
às populações, sendo que cerca de 
95% da população rural é abastecida 
por água subterrânea.

Para garantir uma melhor gestão 
da água em quantidade e qualidade, 
o titular da pasta de Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos disse 
que o sector elaborou o Regulamento 
de pesquisa e exploração de água sub-
terrânea, o plano nacional de gestão 
de recursos hídricos, e em curso está a 
definição de uma rede óptima para o 
monitoramento de água subterrânea 
a nível nacional, bem como o estudo 
dos sistemas de aquíferos das bacias de 
Metuge, Nacala-Porto, Maxixe e Xai-Xai.

Para Carlos Mesquita, “estas inicia-
tivas fazem parte de uma estratégia 
que visa reforçar a nossa resiliência às 
mudanças climáticas, pois estudos 
realizados projectam um cenário de 
agravamento de eventos extremos 
hidrológicos na região da África Aus-

seu uso, sendo que a combinação de 
ambos, água superficial e água subter-

tral, o que sugere uma melhoria na 
segurança dos recursos hídricos sub-
terrâneos e consequentemente im-
pulsionar o desenvolvimento de mais 
infra-estruras”. 

Na ocasião, a embaixadora do Reino 
dos Países Baixos em Moçambique, 
Henny De Vries, que falava em nome 
dos parceiros de cooperação do sec-
tor de água, mostrou-se preocupada 
com o que considera de perfuração 
desordenada de furos de água, que 
muitas vezes é feita sem seguir as 
regras básicas de planeamento e de 
profundidades, o que tem elevado o 
potencial de degradação da qualidade 
das águas subterrâneas.

"Em muitas zonas urbanas de 
Moçambique as águas subterrâneas 
são uma importante fonte de abas-
tecimento para todos os usos. Por isso, 
a sua gestão deve ser feita de forma 
integrada, tendo em conta a baixa 
precipitação que o país tem registado 
em algumas regiões, e pelo facto de 
Moçambique se localizar na zona in-
tertropical, cujo clima dominante é 
tropical húmido, árido e seco. 

Em cidades como Pemba, Tete, 
Quelimane e Vilankulo faltam sistemas 
de saneamento seguros e as infra-
estruturas de abastecimento de água 
não são suficientes para o efeito, daí 
que a conservação e gestão da água 
subterrânea deverão ser mais impor-
tantes hoje e no futuro", sublinhou.

As celebrações do Dia Mundial da 
Água tiveram como lema "Água Sub-
terrânea – Tornando-a um Recurso 
Hídrico Visível e Sustentável", como 
forma de chamar a atenção para a ne-
cessidade do uso dos recursos hídricos 
subterrâneos de forma sustentável.

As Nações Unidas estimam que cer-
ca de 3 biliões de pessoas, aproxima-
damente 40% da população mundial, 
não têm acesso à água potável.

Face às mudanças climáticas

Discursando terça-feira nas celebra-
ções do Dia Mundial da Água, comem-
orado sob o lema “Água Subterrânea 
– Tornando-a num recurso hídrico 
visível e sustentável", Carlos Mesquita 
fez lembrar aos presentes que o Dia 
Mundial da Água era celebrado num 
momento em que os efeitos das mu-
danças climáticas estão bem patentes 
no país.

Para elucidar, Mesquita fez saber 
que só esta presente época chuvosa 
e ciclónica 2021/2022 está sendo 
caracterizada pela ocorrência de pre-
cipitações acima do normal, situação 
associada à passagem das depressões 
tropicais “Ana”; “Dumako” e “Gombe”, 
que afectaram principalmente as 

províncias de Nampula, Zambézia, 
Tete, Sofala, Manica e Niassa. Como 
consequência, causaram o aumento 
do nível das águas das principais bac-
ias, com destaque para as bacias do rio 
Licungo, Lugela, Revúbuè e Zambézia.

O Governo referiu ainda que as in-
tensas chuvas resultaram em danos 
em diversas infra-estruturas públicas, 

tendo destacado o condicionamento 
da circulação de pessoas e bens pro-
vocado por cortes na estrada Tete-
Moatize, onde houve registo do colap-
so de 120 metros da ponte sobre o rio 
Revúbuè, e o corte no distrito de Nico-
adala, província da Zambézia, da Estra-
da Nacional número 1, interrompendo 
a ligação entre o Norte – Centro e Sul, 

Assegurada reposição das estradas
através da espinha dorsal.

Devido aos ciclones e chuvas, o 
ministro das Obras Públicas, Habita-
ção e Recursos Hídricos fez saber que 
ficaram afectados cerca de 6300km 
de estradas, 19 pontes, 6 pontões e 11 
aquedutos. 

No entanto, Carlos Mesquita anun-
ciou a existência de acções em curso 
do Governo para assegurar o resta-
belecimento das principais ligações 
rodoviárias afectadas pelos ciclones, 
como forma de permitir a assistência 
humanitária à população afectada.

Assim, estão em curso trabalhos de 
carácter transitório, na província da 
Zambézia, para a reposição da circu-
lação de viaturas e bens, sobretudo a 
ligação rodoviária entre o Norte e Cen-
tro do país, através da Estrada Nacional 
número um (EN1), onde as chuvas 
fortes causaram a queda sobre o rio 
Eleje, entre os distritos de Nicoadala e 
Namacurra, na Zambézia.

“Temos o empreiteiro que neste 
momento está a trabalhar de forma 
enérgica para o restabelecimento de-
sta importante ligação entre o Norte, 
Centro e Sul ainda esta semana”, afir-

mou Mesquita.
Na província de Tete, de acordo com 

o ministro das Obras Públicas, Hab-
itação e Recursos Hídricos, o Governo 
está a trabalhar para o restabelecimen-
to da ligação na estrada Tete – Moatize, 
onde de forma transitória foram mobi-
lizados barcos para facilitar a travessia 
de pessoas e bens. 

Entretanto, o governante ressalvou 
que para a reposição definitiva das 
condições de transitabilidade os trabal-
hos iniciarão logo que a época chuvosa 
terminar. 

“A nossa perspectiva de médio e lon-
go prazo para a construção de estradas 
de melhor qualidade, bem como para 
a manutenção das existentes, face às 
mudanças climáticas, é continuarmos 
focados na realização de estudos e a 
implementação de novas tecnologias, 
quer para a revisão, assim como para a 
introdução, nos projectos, de metodo-
logias de construção e manutenção 
de estradas, e os resultados mostram 
que os projectos de estradas requerem 
a adaptação necessária para que as 
obras possam ter maior resiliência aos 
fenómenos naturais”, disse. 

O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, afirmou que o Governo está 
a envidar esforços para assegurar o restabelecimento das principais ligações rodoviárias do país, destruídas 
pelas depressões tropicais “Ana”; “Dumako” e “Gombe”, nas províncias de Nampula, Zambézia, Tete, Sofala, 
Manica e Niassa, com o objectivo de permitir a assistência humanitária à população afectada, através da real-
ização de obras de carácter transitório
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GABINETE CENTRAL DE PREPARAÇÃO DO 12º CONGRESSO
TESES AO 12º CONGRESSO

que orienta os debates dos princi-
pais temas da vida do Partido e do 
País, um processo assente numa das 
práticas democráticas do Partido e 
de auscultação massiva dos anseios 
de todos os moçambicanos.

Este documento contém as Teses 
ao 12ºCongresso que inclui alguns 
temas da vida nacional e interna-
cional, a serem debatidos com o en-
volvimento de todos os moçambi-
canos, do Rovuma ao Maputo e do 
Zumbo ao Índico e na Diáspora. Os 
temas das Teses, ora propostos, vão 
orientar a acção do Partido e do Gov-
erno nos anos subsequentes.

Face aos desafios que a sociedade 
moçambicana e o Mundo enfren-
tam actualmente, esperamos, nesta 
caminhada rumo ao 12º Congresso, 
colher sugestões e contribuições 
que permitam a definição das prio-
ridades de desenvolvimento do País.

 
Portanto, a preparação do 12º 

Congresso tem no estudo e debate 
das Teses, a todos os níveis, um es-
paço para o aprofundamento do 
conhecimento da realidade nacional 
e internacional e para a contribuição 
individual e colectiva na busca de 
soluções para os problemas da actu-
alidade e do futuro.

Com a realização dos Congres-
sos, a FRELIMO demonstra ao País 
e ao Mundo que é um Partido que 
pugna pela inclusão e participação 
de todos os cidadãos, sem distinção 
da origem, raça, sexo ou crença re-
ligiosa, no processo de desenvolvi-
mento sócio-económico, cultural e 

desportivo de Moçambique.
Por isso, somos todos chamados 

a dar a nossa contribuição para o en-
riquecimento das Teses ao 12º Con-
gresso do nosso Glorioso Partido.

II. Teses

A presente conjuntura política, 
social e económica sugere uma 
abordagem integrada e holística dos 
temas, com o objectivo principal de 
apontar um posicionamento crítico 
sobre assuntos de interesse nacional 
que, posteriormente, também ser-
virão de sustentação para a elabo-
ração do Programa de orientação 
estratégica e de funcionamento da 
FRELIMO e do seu Governo.

O debate das Teses visa propiciar a 
mais ampla participação dos mem-
bros e simpatizantes da FRELIMO 
na construção colectiva de ideias e 
soluções para os assuntos políticos, 
sociais, económicos, culturais e de-
sportivos com impacto na vida dos 
moçambicanos, evidenciando sem-
pre o mérito da FRELIMO como Par-
tido que compreende e transforma a 
sociedade moçambicana em função 
das prioridades de desenvolvim-
ento identificadas em cada fase da 
história do País, e como Partido que 
preserva a Paz, a Democracia e a Uni-
dade Nacional e promove a inclusão, 
a tolerância e o diálogo.

Para o efeito, a FRELIMO apresenta 
as Teses, começando cada uma 
delas com uma caixa que faz a  de-
scrição sumária, seguida da indica-
ção de alguns tópicos que poderão 
nortear os debates: 

Tese 1: Unidade Nacional, Paz, 
Reconciliação e Democracia; 

Tese 2: Natureza e Papel do Par-
tido na Organização do Estado e 
da Sociedade;

Tese 3: Boa Governação, Ética, 
Transparência, Combate à Cor-
rupção e Acesso à Justiça;  

Tese 4: Educação, Ciência e 
Inovação Tecnológica como Estra-
tégia de Desenvolvimento;

Tese 5: Desenvolvimento 
Económico e Social Inclusivo e 
Sustentável;

Tese 6: Soberania, Integridade 
Territorial, Defesa, Segurança, Or-
dem Pública e Combate à Crimi-
nalidade; 

Tese 7: Moçambique na Região, 
em África e no Mundo.

 
Tese 1 – Unidade Nacional, Paz, 

Reconciliação e Democracia

Num Mundo cada vez mais glo-
balizado e dominado pelo desen-
volvimento técnico e tecnológico, 
colocam-se novos desafios e opor-
tunidades para a consolidação da 
Unidade Nacional. A FRELIMO con-
tinuará engajada em promover este 
ideal num Mundo dominado pelas 
novas tecnologias de informação e 
comunicação.

A FRELIMO concebe a Unidade 
Nacional como o instrumento fun-
damental para a construção da ci-
dadania, a consolidação da Paz, da 
estabilidade, e valorizando a diver-
sidade étnica, linguística, regional, 
cultural e religiosa, assim como a 
história e as tradições do nosso Povo, 
baseada na inclusão, na solidarie-

dade, na tolerância e no respeito 
mútuo.

A FRELIMO considera a recon-
ciliação nacional, baseada no pro-
fundo amor à Pátria, na valorização 
da história e da cultura nacionais e 
na solidariedade nacional, um fac-
tor determinante para aglutinar a 
contribuição e ideias de todos os 
moçambicanos. 

A FRELIMO reitera que as Orga-
nizações Sociais do Partido são ac-
tores importantes na promoção e 
consolidação da Unidade Nacional, 
da Paz e do bem-estar dos moçam-
bicanos.

A Unidade Nacional, a Paz e a es-
tabilidade são, para a FRELIMO, fac-
tores determinantes para a criação 
do bem-estar e prosperidade, bem 
como para a promoção da justiça 
social e da democracia. 

 A FRELIMO defende a eliminação 
de desigualdades sociais, pelo que 
pugna por princípios democráti-
cos que observam a participação, 
inclusão, justiça e equidade social 
e liberdade de expressão. Nesse 
quadro, o diálogo, a tolerância, a 
educação cívica e patriótica, o res-
peito pela Lei e pelas instituições e 
a promoção do pluralismo de ideias 
e da democracia, são instrumentos 
fundamentais de intervenção para a 
consolidação da Unidade Nacional, 
da Paz e da estabilidade.  

1. O debate sobre esta tese de-
verá centrar-se nos seguintes as-
pectos:

I. Introdução

O Comité Central da FRELIMO, 
reunido na sua IV Sessão Ordinária, 
convocou o 12º Congresso da FRELI-
MO, a ter lugar na Cidade da Matola, 
Província de Maputo, de 23 a 28 de 
Setembro de 2022.

Assim, com base nos seguintes 
documentos orientadores: Estatutos 
e Programa da FRELIMO, aprovados 
pelo 11º Congresso da FRELIMO; Dis-
cursos e Comunicações do Camara-
da Filipe Jacinto Nyusi, Presidente 
da FRELIMO e Presidente da Repúbli-
ca de Moçambique; Resoluções 
e Declarações do Comité Central; 
Relatórios da Comissão Política ao 
Comité Central, entre outros, o Gabi-
nete Central de Preparação do 12º 
Congresso, apresenta as Teses ao 12º 
Congresso.

A FRELIMO, depois da sua funda-
ção em 1962, instituiu, no seu 1º 
Congresso, a prática político-orga-
nizacional de realização periódica de 
congressos, como forma de reflectir 
com profundidade sobre a vida do 
Partido e da Nação. 

A realização dos congressos vai 
consolidando a democracia interna 
ao longo dos anos, envolvendo to-
dos os níveis de organização política 
da FRELIMO, os militantes, simpati-
zantes e as Organizações Sociais do 
Partido, através de uma divulgação 
ampla do processo de preparação.

É neste contexto que, a FRELIMO 
sempre priorizou a elaboração de 
Teses, como um dos mecanismos 

DIVULGAÇÃO
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1.1. A Unidade Nacional como fac-
tor fundamental para enfrentarmos, 
com sucesso, a situação de instabili-
dade na zona norte, em particular na 
província de Cabo-Delgado, e na 
zona centro do País e garantirmos a 
paz, a tranquilidade e o desenvolvi-
mento sustentável do País;

1.2. O aprofundamento do con-
hecimento das causas da situação 
político-militar prevalecente: análise 
dos factores internos e externos, 
como premissa fundamental para 
a construção de uma Paz efectiva e 
sustentável em Moçambique;

1.3. O aprofundamento do debate 
sobre como tratar a Unidade Nacio-
nal na actualidade, como factor deci-
sivo para a construção da cidadania, 
consolidação da Paz, da estabilidade 
e da democracia; 

1.4. O papel da ACLLN, da OMM 
e da OJM, como braços da FRELIMO 
no centro da implementação das 
decisões do Partido e na promoção 
e consolidação da Unidade Nacional 
e da Paz;

1.5. A Cultura de Paz como prem-
issa fundamental para a construção, 
consolidação e desenvolvimento 
da nação moçambicana, como el-
emento vital a ser preservado para 
o indivíduo, para as comunidades e 
para a sociedade, em geral;

1.6. A redução das desigualdades 
sociais, como factor vital para a pro-
moção da participação e inclusão, o 
aprofundamento da democracia e 
consolidação de uma sociedade que 
se funda nos princípios da justiça e 
equidade social;

1.7. A reafirmação da liberdade 
de expressão, a tolerância e o res-
peito pelo pensar diferente na con-
solidação da convivência pacífica, 
da coesão e do Estado de Direito 
Democrático;

1.8. A necessidade de observância 

valores do Partido, apresenta a orien-
tação ideológica e faz uma reflexão 
sobre a sustentabilidade do Partido.

2.1. Adequar a acção do Partido 
face às dinâmicas impostas pelo am-
biente político multipartidário e às 
exigências do presente e do futuro, 
que se caracteriza por ser cada vez 
mais aberto e concorrencial;

2.2. Melhorar as estratégias de in-
tervenção da FRELIMO ao nível de 
base, através do fortalecimento das 
Células, o potenciamento da acção 
político-ideológica e a necessidade 
da acção dos dirigentes e quadros 
se adequar ao contexto político, 
económico e social que é mutável;

2.3. A necessidade de acompan-
har e avaliar o dinamismo da de-
scentralização, e adequar a organiza-
ção e o funcionamento do Partido 
aos níveis do processo em curso;

2.4. A necessidade dos dirigentes, 
quadros e militantes da FRELIMO, a 
todos os níveis, terem uma postura 
cívica e ética adequadas e a liderar 
pelo exemplo;

2.5. As quotas pagas pelos seus 
membros devem ser uma das princi-
pais fontes de financiamento do Par-
tido. Assim, dever-se-á reflectir sobre 
o aprimoramento dos mecanismos 
que garantam o cumprimento deste 
dever estatutário e sobre outras 
fontes de financiamento que asse-
gurem o crescimento e sustentabili-
dade do nosso Partido;

2.6. A FRELIMO pugna por um 
Estado cada vez mais próximo do 
cidadão e capacitado para melhorar 
a qualidade da prestação de serviços 
públicos e a dar respostas céleres às 
principais demandas da sociedade;

2.7. Reflectir sobre a necessidade 
de reforço do papel dirigente da 
FRELIMO, face aos actuais desafios 
na sociedade, e sobre como consoli-
dar o funcionamento dos órgãos de 

estrita e respeito da Lei dos Partidos 
Políticos que, entre outros, veda a 
existência de partidos políticos ar-
mados. 

Tese 2 – Natureza e Papel do 
Partido na Organização do Estado 
e da Sociedade

A FRELIMO defende o princípio 
democrático da renovação e con-
tinuidade

na revitalização dos seus órgãos, 
como forma de preservar e valorizar 
o legado de cada uma das gerações 
que caracterizam a evolução da so-
ciedade moçambicana.  

Por isso, a FRELIMO continuará 
a fortalecer a sua acção, de modo a 
tornar-se um Partido mais dinâmico 
e actuante, servindo cada vez mel-
hor os interesses do Povo moçam-
bicano.

A FRELIMO deve manter e apri-
morar os seus princípios e valores 
fundamentais, e estar permanente-
mente a acompanhar as tendências 
actuais sobre a organização do Esta-
do e na sua interacção com a socie-
dade, usando as novas tecnologias, a 
ciência, o conhecimento e o diálogo 
permanente como instrumentos de 
acção programática.

Para o efeito, é importante que os 
princípios defendidos pela FRELIMO 
sejam preservados, devendo, o com-
portamento dos seus membros, nas 
diversas frentes da sua actuação, 
preservar e promover, sempre, a 
imagem do Partido.

É importante ainda que, os di-
rigentes e militantes da FRELIMO, 
pautem pelo respeito e cumpri-
mento da Lei e que privilegiem a 
competência e a integridade no 
exercício de qualquer actividade, de-
vendo liderar pelo exemplo e priori-
zar a busca incessante de soluções 
aos problemas do Povo.

2. Esta tese reafirma os princípios e 

base, tendo em conta o Mundo glo-
balizado em que vivemos;

2.8. Reflectir sobre o fortalecimen-
to das Organizações Sociais do Par-
tido, tendo em conta a necessidade 
de garantir a sua sustentabilidade 
para o seu pleno funcionamento;

2.9. Aprofundar os mecanismos 
de aproximação às organizações 
da sociedade civil, como uma das 
formas de auscultação dos anseios 
dos moçambicanos, e de recolha 
de experiências e lições que apoiem 
na identificação de soluções para os 
problemas que preocupam a socie-
dade.

Tese 3: Boa Governação, Ética, 
Transparência, Combate à Cor-
rupção e Acesso à Justiça 

A FRELIMO reconhece a neces-
sidade crescente de promover a boa 
governação de modo a ampliar as 
liberdades e garantias individuais 
dos cidadãos perante o poder do 
Estado.

 
A FRELIMO pugna pelo diálogo 

aberto com os intervenientes sociais 
e económicos e outras organizações 
da sociedade civil, pelas instituições 
transparentes, responsabilizáveis, 
eficazes e democráticas e pelos pro-
cessos de decisão claros a nível das 
autoridades públicas. 

A FRELIMO pugna pela integ-
ridade, pela ética e deontologia 
profissionais no sector público, con-
solidando a cultura de transparência, 
prestação de contas e responsabili-
zação, como valores que fortalecem 
as instituições do Estado e aproxi-
mam cada vez mais os serviços pú-
blicos ao cidadão,

A FRELIMO combate, com 
veemência, a corrupção, pois  ela 
mina a capacidade do Estado  em 
fornecer serviços básicos, alimentan-
do a desigualdade e a injustiça, e 
desencorajando o investimento es-
trangeiro e a ajuda externa, o que 

resulta em enormes prejuízos para 
o Estado.

A acção conjugada para assegu-
rar a boa governação e o combate 
à corrupção deverá estar devidam-
ente articulada, para garantir uma 
justiça mais célere e que assegure o 
respeito pelo princípio da igualdade  
dos cidadãos  perante a Lei, para as-
sim se consolidar o Estado de Direito 
Democrático e de justiça social.

3. Nesta tese o debate deve cen-
trar-se, entre outros assuntos, no 
seguinte:

3.1. A ética e boa governação, 
combate à corrupção, aperfeiçoa-
mento do funcionamento da Ad-
ministração Pública, cultura de 
integridade, transparência e de 
prestação de contas; 

3.2. O aprofundamento dos me-
canismos de prevenção e combate 
à corrupção, fenómeno que mina a 
confiança dos cidadãos nas institu-
ições e afecta  a acção do Estado;

3.3. A promoção da cultura de 
servir com competência, qualidade, 
ética, integridade e honestidade, 
caminho necessário para elevar o 
prestígio do exercício da actividade 
política e consolidar a confiança do 
cidadão nas instituições do Estado;

3.4.  A selecção criteriosa de quad-
ros para  o ingresso no aparelho de 
Estado;

3.5. O cumprimento escrupuloso 
da legislação que promove a boa 
governação e a que penaliza actos 
de corrupção, para que se edifique 
uma sociedade assente nos valores 
da boa gestão, transparência e ética 
governativa;

3.6. O alargamento do acesso à 
justiça para os cidadãos em todo o 
território nacional, assegurando o 
acesso equitativo, a celeridade pro-
cessual, custos comportáveis e igual 
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o tornar relevante, competitivo, 
moderno, eficaz, eficiente e capaz 
de responder aos desafios do de-
senvolvimento da economia do País, 
tendo em conta a sua história e a sua 
cultura e a inserção do País no con-
texto da globalização.

4. Nesta tese, o debate deverá 
abordar os seguintes aspectos:

4.1. A educação como factor prin-
cipal para a formação da personali-
dade do Homem;

4.2. A educação é o factor chave 
para a reafirmação da moçambicani-
dade, promoção da democracia e 
consolidação da Unidade Nacional;

4.3. A promoção da educação 
patriótica e cívica, como forma de 
consciencializar o cidadão sobre a 
sua história, cultura, tradições e amor 
à Pátria; 

4.4. A prioridade na alocação de 
recursos para o investimento estra-
tégico na educação, na ciência, na 
tecnologia e na inovação;  

4.5. A prioridade na reforma 
profunda no Sistema Nacional de 
Educação, aprofundando o debate 
sobre que tipo de educação se pre-
tende;

4.6. As políticas de educação, ciên-
cia, tecnologia e inovação, devem 
estar alinhadas com os pilares funda-
mentais da estratégia de desenvolvi-
mento do País numa perspectiva de 
longo prazo;

4.7. A valorização crescente dos 
Recursos Humanos;

4.8. A sociedade de conhecimen-
to e de informação como base para 
o desenvolvimento económico do 
País.  Para tal, a FRELIMO advoga um 
ensino que permita dotar o País de 
quadros qualificados, capazes de:

Delgado, e na zona centro, as crises 
económicas e financeiras, ciclones, 
secas e chuvas, constituem desafios 
ao desenvolvimento económico-
social, e, ao mesmo tempo, propor-
cionam oportunidades para que o 
povo moçambicano procure alter-
nativas endógenas que  reduzam a 
dependência do  país ao exterior.

A acção da FRELIMO continuará 
a priorizar o investimento em as-
suntos económicos e sociais, pois 
o desenvolvimento económico só 
pode ser sustentável se inserido no 
ambiente social adequado e onde o 
empoderamento de mulheres e ho-
mens está no centro de toda a acção 
da FRELIMO e do seu Governo.

A FRELIMO defende a discrimi-
nação positiva das empresas na-
cionais qualificadas, no quadro da 
Lei do Investimento, e a aposta na 
agricultura para impulsionar a in-
dustrialização e no agro-negócio 
para a transformação estrutural da 
economia. Aposta ainda no turismo 
e energia, como vectores de desen-
volvimento, com valor acrescen-
tado para Moçambique.

A FRELIMO advoga a criação de 
um banco de desenvolvimento 
para a promoção e empoderamen-
to do empresariado moçambicano. 

Nesta perspectiva, a FRELIMO 
vai prosseguir e dar novo ímpeto  
a medidas que visem diversificar 
a economia e a sua transforma-
ção estrutural e, paralelamente, 
criar  condições para o incremento 
da saúde, transporte, habitação 
e apoio aos grupos sociais vul-
neráveis,  bem como promover 
mais oportunidades de emprego, 
auto-emprego e trabalho, entre 
outros domínios, focalizando a 
acção na juventude, na mulher e 
no Combatente, particularmente 
os Veteranos da Luta de Libertação 
Nacional.

(i) definir estratégias para a pro-
moção de desenvolvimento e para a 
resolução dos problemas das comu-
nidades; 

(ii) desenvolver competências no 
domínio de novas tecnologias, ca-
pacitando permanentemente os ci-
dadãos para serem mais produtivos 
e veicularem mensagens que pro-
movam o amor à Pátria e exaltem os 
valores da tolerância e da democra-
cia.   

4.9. A operacionalização de inicia-
tivas que promovam a inclusão digi-
tal equitativa para os meios urbanos 
e rurais;

4.10. A actualização e introdução 
dos curricula académico e profis-
sional para atender às necessidades 
actuais e tendências futuras, refor-
çando a capacidade de pesquisa e 
inovação local;

4.11. O papel mais significativo do 
Estado na educação básica, educa-
ção técnico-profissional, a educação 
para aquisição de competências em 
áreas estratégicas do ensino superior 
e na criação de um ambiente para 
que o sector privado e a sociedade 
civil possam intervir noutras áreas 
específicas exigidas pelo mercado. 

Tese 5: Desenvolvimento 
Económico e Social Inclusivo e 
Sustentável

O desenvolvimento económico-
social inclusivo e o combate à po-
breza mantêm-se como os princi-
pais desafios aos quais a FRELIMO 
deverá responder com políticas e 
estratégias que impulsionem o cres-
cimento económico e confiram aos 
moçambicanos bem-estar e pros-
peridade.

Os diversos choques, tais como 
a pandemia da COVID-19, insta-
bilidade na zona norte do País, em 
particular na província de Cabo  

5. Nesta tese, o debate deve cen-
trar-se nos seguintes aspectos: 

5.1. O fortalecimento do papel 
do Estado como regulador da eco-
nomia e promotor do desenvolvim-
ento económico e social integrado, 
sustentável e inclusivo;

5.2. A agricultura como base 
sustentável do desenvolvimento 
do nosso País, não apenas para a 
produção de alimentos para a popu-
lação, mas igualmente para oferecer 
matérias-primas para a indústria e a 
sua exportação para a obtenção de 
divisas;

5.3.  A gestão sustentável da terra, 
recurso fundamental para o desen-
volvimento económico e social, de-
verá merecer atenção particular du-
rante os debates deste tema. Como 
tal, dever-se-á reflectir sobre os me-
canismos que garantam a fiscaliza-
ção efectiva de modo a assegurar 
que os titulares do Direito de Uso e 
Aproveitamento da Terra cumpram 
os respectivos planos de exploração;

5.4. A promoção do desenvolvi-
mento rural integrado, a transfor-
mação local da matéria-prima e a 
promoção das empresas moçambi-
canas no quadro da Lei de Investi-
mentos e do fomento do conteúdo 
local;

5.5. Os ganhos decorrentes da ex-
ploração de recursos naturais no de-
senvolvimento económico, o apoio 
às pequenas e médias empresas e a 
promoção do empreendedorismo, 
são matérias actuais que deverão, 
igualmente. merecer uma reflexão, 
pois constituem factores impor-
tantes no processo de desenvolvim-
ento económico sustentável;

5.6. A promoção da cultura de 
trabalho e aumento da competitivi-
dade da economia, como elemen-
tos fundamentais que concorrem 

tratamento de todos perante a Lei.

 Tese 4: Educação, Ciência e 
Inovação Tecnológica como Estra-
tégia de Desenvolvimento

O investimento massivo na Edu-
cação, na Ciência, na Tecnologia e na 
Inovação é a base para o desenvolvi-
mento económico e social susten-
tável do País.

A FRELIMO reitera que o acesso 
dos cidadãos à educação relevante 
e de qualidade, e à formação profis-
sional adequada é determinante 
para que possam ser criativos e pro-
activos na busca de soluções dos 
problemas que afectam o País, par-
ticipando na promoção de uma vida 
cada vez mais sã e digna para todos 
os moçambicanos, sem qualquer 
tipo de discriminação.

A FRELIMO mobiliza os cidadãos 
a cultivarem o conhecimento como 
um meio de promoção de desen-
volvimento inclusivo e sustentável, 
aprimorando o talento, a inovação e 
a criatividade dos cidadãos na busca 
do bem-estar e progresso.

 A inovação, criatividade, pro-
moção da ciência e tecnologia de-
vem acrescentar valor à produção 
nacional, impulsionando a industri-
alização e promovendo o emprego 
e auto-emprego e a geração de mais 
renda para as famílias.

A FRELIMO defende uma prio-
ridade estratégica ao ensino técnico-
profissional, o maior uso da ciência 
e inovação tecnológica no sector 
produtivo e na sociedade, a pro-
moção do saber-fazer e o fortaleci-
mento do espírito empreendedor, 
em particular direccionado para os 
jovens e mulheres.

A FRELIMO pugna por um siste-
ma de reformas e a adequação do 
Sistema Nacional de Educação para 
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para o desenvolvimento económico;

5.7. A preservação do ambiente, 
promoção de oportunidades iguais e 
aposta em transformações económi-
cas e sociais que se traduzam em 
prosperidade, bem-estar e progresso 
da Nação Moçambicana;

5.8. Como melhorar o ambiente de 
negócios, fortalecer o papel do sec-
tor privado na economia e ampliar 
os mecanismos de financiamento 
aos empresários e empreendedores 
moçambicanos, através das suas mi-
cro, pequenas e médias empresas, 
incluindo a criação de um banco de 
desenvolvimento;

5.9. A industrialização e inovação 
no País e o uso criativo da ciência e 
da tecnologia para adicionar valor à 
produção nacional;

5.10. A diversificação da economia 
e a sua transformação estrutural, o 
combate à evasão fiscal e à elevada 
informalidade da economia; o alar-
gamento da base tributária, a hab-
itação, a criação de emprego, auto-
emprego e a promoção do trabalho; 
desenvolvimento de infra-estruturas 
de apoio ao desenvolvimento de 
negócios; as estratégias para a tran-
sição energética e a problemática 
dos transportes públicos, deverão ser 
alvo de atenção especial no debate;

5.11. Ainda no debate sobre esta 
tese deverão ser incluídos outros 
pontos importantes, como sejam:

a) O papel do combatente, Veter-
ano da Luta de Libertação Nacional, 
da mulher e da juventude no proces-
so de desenvolvimento do País;

b) Promoção da Saúde Pública e 
o combate às doenças endémicas 
(malária, HIV-SIDA, COVID-19, doen-
ças diarréicas, cólera, tuberculose, 
diabetes, hipertensão arterial, entre 
outras), trauma, consumo excessivo 
de alcool e de substâncias psicoacti-

vas;
c) Acção social;
d) Cultura;
e) Desporto;
f) Trabalho;
g) Assuntos  demográficos e mu-

dança da estrutura social;
h) Ambiente e as implicações das 

cíclicas mudanças climáticas na vida 
nacional.

 
Tese 6: Soberania, Integridade 

Territorial, Defesa, Segurança, Or-
dem Pública e Combate à Crimi-
nalidade

A FRELIMO defende o princípio de 
defesa intransigente da soberania 
nacional. 

A FRELIMO considera a integ-
ridade territorial, defesa, segurança, 
justiça, ordem pública e combate 
à criminalidade como condições 
indispensáveis para o País se con-
centrar no desenvolvimento social e 
económico sustentável.

A criminalidade é um factor de de-
sestabilização do Estado e da socie-
dade, pois ela ataca valores essenciais 
da vida em sociedade, como o direito 
à vida, e à propriedade, bem como a 
obediência à Lei, ao Estado e às suas 
instituições. 

O actual contexto nacional, re-
gional e global requer uma aborda-
gem mais assertiva e inovativa sobre 
aspectos relacionados com a defesa 
da soberania e integridade territorial, 
terrorismo com características trans-
nacionais, o fenómeno dos raptos, o 
tráfico de drogas e de seres huma-
nos, o branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo, entre 
outras problemáticas.

A FRELIMO pugna pela capacita-
ção e modernização das FDS para 
a defesa da  integridade territorial e 
a manutenção da estabilidade e da 

ordem pública. 

A FRELIMO defende a promoção 
da educação cívica e patriótica e da 
vigilância e colaboração entre as in-
stituições relevantes.  

6. Nesta tese o debate deve priori-
zar os seguintes assuntos:

6.1. O crime organizado que pode 
colocar em risco a segurança do  Es-
tado;

6.2. A integridade e o patriotismo 
das Forças de Defesa e Segurança, 
no sentido de se manterem imper-
meáveis à corrupção e ao aliciamen-
to pelo crime organizado;

6.3. Os mecanismos de coordena-
ção de prevenção e combate ao crime 
transfronteiriço, incluindo a imigração 
ilegal criminosa, o tráfico de seres e 
órgãos humanos, tráfico de drogas, 
o branqueamento de capitais, que 
constituem uma séria ameaça à segu-
rança pública e ao Estado;

6.4. A defesa da soberania e o com-
bate ao terrorismo;

6.5. A educação cívica dos adoles-
centes e dos jovens, no sentido do 
respeito pelos valores do convívio 
social harmonioso, da tolerância e da 
não-violência, bem como do respeito 
pela lei e pela propriedade alheia, 
constituem, outros factores relevantes 
para o combate eficaz à criminalidade.

Tese 7: Moçambique na Região, 
em África e no Mundo

A FRELIMO é por um Moçambique 
soberano e próspero, que mantém 
e desenvolve relações de amizade e 
cooperação mutuamente vantajosas 
com os países da Região, do Conti-
nente e do Mundo. 

A FRELIMO reitera o compromisso 

de promover e consolidar  a Paz, a 
segurança e a estabilidade na Região, 
em África e no Mundo, bem como a 
promoção da solidariedade interna-
cional, o respeito à Independência 
Nacional e à igualdade soberana dos 
Estados.

A FRELIMO pugna por uma política 
internacional de promoção de par-
cerias com os países da Região, do 
Continente e do Mundo, defende a 
resolução pacífica de conflitos e é pela 
concertação internacional na solução 
dos actuais desafios globais da hu-
manidade. 

A FRELIMO reafirma o seu compro-
misso de contribuir, efectivamente, 
para a integração regional e conti-
nental com vantagens recíprocas, no 
âmbito do contínuo e sustentável 
desenvolvimento sócio-económico 
nacional.  

7. Nesta tese, o debate deve, entre 
outros, reflectir sobre o seguintes as-
suntos:

7.1. O aprimorar da acção 
diplomática da FRELIMO face aos 
desafios e problemáticas globais,  tais 
como as pandemias, as mudanças 
climáticas, o terrorismo internacional, 
as crises económico-financeiras, o 
comércio internacional, as migrações 
ilegais, o tráfico internacional de seres 
e órgãos humanos, o tráfico interna-
cional de drogas, os direitos do mar e 
a afirmação das fronteiras internacio-
nais, entre outros fenómenos globais 
da actualidade, que hoje afectam a 
estabilidade e o normal desenvolvi-
mento do País, bem como de outros 
países do Mundo;  

7.2. A contínua promoção da boa 
imagem do País no concerto das na-
ções, bem como o desenvolvimento 
de relações internacionais que con-
tinuem a salvaguardar os interesses 
nacionais no seio da comunidade 

internacional, com destaque para 
a concertação político-diplomática 
nos vários organismos internacionais 
de que Moçambique é membro de 
pleno direito ou convidado;  

7.3. As prioridades da Diplomacia 
Económica, nomeadamente no que 
diz respeito a atrair mais parcerias 
e investimento directo estrangeiro, 
em conformidade com a agenda na-
cional de desenvolvimento susten-
tável e a estabelecer novos acordos 
económicos e comerciais mutua-
mente vantajosos; 

7.4. Reflectir sobre como Moçam-
bique pode tirar maiores benefícios 
económicos com a integração re-
gional e continental, no âmbito da  
globalização, continuando a melho-
rar o ambiente de negócios e a com-
petitividade da economia nacional; 

7.5. Nesta tese, deverão ser igual-
mente objecto de reflexão e debate 
os seguintes pontos:

a) o fenómeno universal do ter-
rorismo e o seu mais adequado 
tratamento a nível nacional, regional, 
continental e mundial;  

b) o comércio transfronteiriço e 
continental;

c) o papel complementar das 
ONG’s estrangeiras, no âmbito da 
implementação da agenda de de-
senvolvimento sócio-económico 
nacional.

7.6. A contínua e activa participa-
ção da Comunidade Moçambicana 
no Exterior na agenda de desenvolvi-
mento sócio-económico nacional.  

Maputo, 24 de Fevereiro de 
2022

UNIDADE
PAZ E DESENVOLVIMENTO

FRELIMO A FORÇA DA
 MUDANÇA!
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 PME’s contribuíram com 43.48% 
da receita fiscal total

As Micro, Pequenas e Médias 
Empresas contribuíram em 2021 
com 43.48% da receita fiscal total 
contra 56,52% que resultaram 
do desempenho económico das 
grandes empresas. De acordo 
com a Presidente da Autoridade 
Tributária de Moçambique (AT), 
Amélia Muendane, que falava por 
ocasião do Dia Nacional do Contri-
buinte e do Lançamento do Portal 
do Contribuinte e da Campanha 
de Massificação de Pagamento 
Via Banco, este indicador sinaliza 
que Moçambique continua de-
pendente dos pequenos investi-
mentos e do sector informal para 
alimentar a cadeia produtiva, de-
safiando todos nós a investir na 
transformação económica, como 
plataforma para a emigração da 
nossa economia de consumidor 
internacional líquido para produ-
tor internacional sustentável, 
explorando de forma rentável os 
recursos diversificados de que o 
país dispõe.

Na ocasião, cujas comemorações 
do Dia Nacional do Contribuinte acon-
tecem a 22 de Março de cada ano, a 
Presidente da AT afirmou ser com base 
nestes indicadores que o Governo tem 
vindo a implementar medidas fiscais 
com a finalidade de aliviar o peso tribu-
tário e suavizar os custos de importa-
ção desde 2020, de modo a expandir 
a resiliência das empresas aos choques 
e garantir a sua estabilidade financeira.

“Acreditamos que a combinação de 
esforços entre o Governo, através da 
Autoridade Tributária e o investimento 
privado vão assegurar uma rápida reto-
ma da actividade económica e devolver 
o país aos níveis de crescimento a roça-
rem, quiçá, os dois dígitos, sobretudo 
com perspectivas de encaixes tributários 
que advirão do início da exportação do 
gás natural, estimado para o segundo 
semestre do presente ano”, realçou.

Porém, Amélia Muendane observou 
que o sucesso destas medidas passa 
pelo aumento da consciência geral dos 
agentes do Estado e do sector empre-
sarial, sobretudo no combate à corrup-
ção e a evasão fiscal que gangrenam 
a economia como vísceras sangren-
tas que perpetuam a dependência 
económica de Moçambique e agra-
vam as assimetrias entre moçambica-
nos, estimulando o surgimento de fal-
sas elites que não correspondem ao seu 
real status económico, em detrimento 
de milhões de moçambicanos vivendo 
ainda em condições de indigência e ex-
trema pobreza.

 “Por isso, exortarmos a todos os 
actores de desenvolvimento a juntar-
mos as nossas sinergias no combate à 
corrupção, ao contrabando, à evasão, 
à elisão e ao planeamento fiscais, en-
tre outros crimes tributários e adua-
neiros que lesam o Estado e ao povo 
moçambicano e alimentam o bran-
queamento e a saída ilegal de capitais 
que muitas vezes alicerçam o financia-
mento de agendas desestabilizadoras 
da nossa economia e do sistema tribu-
tário moçambicano”, frisou.

 Aliás, disse confiar que através de 
uma visão conjunta é possível combater 
todos os derrames de recursos que resul-

tam de comportamentos desviantes.
“E vamos juntos construir um 

Moçambique próspero e livre de destor-
ções causadas pela ilegalidade”, disse.

PORTAL
 DO CONTRIBUINTE

  
No entanto, a Presidente da AT fez 

saber que as comemorações do Dia 
Nacional do Contribuinte, marcadas 
pelo lançamento do Portal do Contri-
buinte e da Campanha de Massificação 

do Pagamento Via Banco, enquadram-
se nos esforços da Autoridade Tributária 
visando a implementação célere de 
plataformas electrónicas para a melho-
ria da eficiência e eficácia na administ-
ração do imposto e assegurar transpar-
ência fiscal, reduzindo dessa maneira a 
corrupção na instituição.

“O Portal do Contribuinte vem ainda 
responder ao imperativo do sistema na 
consolidação da relação com o sujeito 
passivo ao reduzir a distância e aproxi-
mar cada vez mais os investidores à 
administração tributária, como me-

canismo para o alargamento da base e 
assegurar maior justiça fiscal”, elucidou.

Para a Presidente da AT, o contri-
buinte é a chave no sucesso das políti-
cas públicas transformadoras em curso 
no país, por intervir directamente no 
sector produtivo e deste modo prover 
rendimentos que se repartem por toda 
a cadeia económica, estimulando o 
consumo das famílias, o funcionamen-
to do Estado, a dinamização do sistema 
financeiro através da repartição dos 
ganhos que resultam da sua actividade.

Simplificado de Pequenos Contribuintes 
(ISPC), assegurando uma comunicação 
remota entre a Autoridade Tributária.

A implementação da e-Declaração 
vai permitir ainda o alargamento da in-
termediação de cobrança de impostos 
internos através de canais bancários, 
mediante a assinatura de um acordo de 
adesão, redução do risco no manusea-
mento do dinheiro das unidades de 
cobrança para os bancos, flexibilizar o 
processo de canalização dos valores 
cobrados à Conta Única do Tesouro, e, 
sem menor importância, proporcionar 
maior comodidade, segurança e flexi-
bilidade aos contribuintes no cumpri-
mento de suas obrigações fiscais.

 
TRANSFORMAÇÃO DO SECTOR 

INFORMAL

Na senda deste evento, Amélia 
Muendane anunciou que a Autori-
dade Tributária vai lançar brevemente 
o modelo cooperativo de organização 
económica, que visa transformar o sec-
tor informal e formalizar as associações 
produtivas para estimular uma melhor 
organização económica.

Com este modelo, a AT espera re-
duzir os níveis de proliferação de mer-
cados ilegais, cujas actividades têm 
vindo a resultar em perdas de receitas 
numa média anual de cerca de 30% 
do Produto Interno Bruto.

de viaturas roubadas, cosméticos, e a 
lista continua”, esclareceu.

 Como consequência, segundo 
a PAT, em 2021 as perdas de recei-
tas, com registo, decorrentes de ilegali-
dades, no sector informal, estiveram 
na ordem de 11,6 milhões de meticais, 
e no presente ano o país já perdeu, em 
dois meses, 9,7 milhões de meticais 
com o comércio informal ilegal.

 Salientou ainda que a evasão fiscal é 
um dos elementos que enfraquece as 
políticas do Governo, visando a instabi-
lidade macroeconómica e insustentabili-
dade do investimento público e privado. 

“Por isso, urge reverter esse cenário 
e emergir para uma nova era na qual 
o contribuinte e o Estado são verda-
deiros parceiros na promoção do de-
senvolvimento integrado”.

Para o efeito, de acordo com Amélia 
Muendane, a Autoridade Tributária 
compromete-se a implementar algu-
mas medidas.

Assim, no âmbito de aproximação 
do contribuinte, a PAT anunciou a ex-
pansão da base tributária através da 
implementação do “Programa Fiscali-
dade & Cidadania”, que visa despertar 
a consciência social para a relação 
entre o Estado e a sociedade, esclareci-
mento ao público, questões relaciona-
das com a fiscalidade, mecanismo de 
pagamento de imposto, método de 
tributação e finanças públicas. 

Igualmente, a AT pretende levar a 
cabo o “Programa Engajamento Fis-
cal”, que visa maximizar a arrecadação 
através do entrosamento de infor-
mação entre fisco e contribuinte, e 
desde modo mudar a imagem dos 
contribuintes no que concerne ao 
pagamento de impostos, assim como 
a disponibilizar mais postos móveis de 
cobrança de receita, com o objectivo 
de facilitar o contribuinte no cumpri-
mento das suas obrigações fiscais. 

NO ÂMBITO DO COMBATE À 
FUGA AO FISCO

Neste capítulo, Amélia Muendane 
disse, durante as comemorações do 
Dia Nacional do Contribuinte, que foi 
lançada a Estratégia Tributária e adua-
neira para o período de 2022 – 2025. 
Trata-se de um instrumento orienta-
dor das actividades que serão levadas 
a cabo nos próximos 3 anos, com vista 
a construção de um Sistema Tributário 
sólido, robusto e eficiente, com capa-
cidade para assegurar o cumprimento 
voluntário das obrigações fiscais.

Com efeito, “pretendemos ainda pro-
mover uma Conferência Anual Tributária 
envolvendo o Sector Privado, como 
plataforma de aproximação do sujeito 
passivo ao fisco e assegurar uma melhor 
avaliação da implementação de medi-
das de política tributária com o envolvi-
mento de todos os estratos sociais”.

Este fórum, segundo a PAT, será des-
dobrado para os níveis distrital, pro-
vincial e nacional, para garantir maior 
abrangência e cobertura, trazendo 
deste modo todos os intervenientes 
económicos ao processo de tomada 
de decisão sobre matérias de natureza 
tributária e aduaneira.

Por isso, “encorajamos os nossos con-
tribuintes grandes, médios e pequenos, 
em todos os ramos de actividade, a 
expandirem os seus negócios e asse-
gurarem a diversificação da sua carteira 
como estratégia empresarial para a 
resiliência contra os choques externos 
e internos e garantir a estabilidade 
macroeconómica do Estado moçambi-
cano”, exortou a dirigente.

Nesta fase, Amélia Muendane preci-
sou que o Portal do Contribuinte vai in-
cluir a administração do Impostos sobre 
Valor Acrescentado (IVA) e o Impostos 

 “A proliferação da economia infor-
mal ilegal tem vindo a afectar substan-
cialmente a qualidade dos produtos 
alimentares, parte dos quais vendidos 
fora dos prazos de validade, bebidas 
alcoólicas importadas ilegalmente, 
combustível contrabandeado e adul-
terado, produtos plásticos, parte dos 
quais contrafeitos e com adulterações 
químicas cujas consequências sobre 
a saúde pública são de dimensão in-
calculável, sem descurar de vestuário, 
peças sobressalentes, equipamentos 
diversos, electrodomésticos, mercado 

Amélia Muendane Presidente da  AT

- Afirma Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique (AT), Amélia Muendane
- E prepara uma Conferência Anual Tributária envolvendo o Sector Privado

Em 2021
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Alguns países da SADC, desig-
nadamente Botswana, Tanzânia, An-
gola, já têm institucionalizado e em 
funcionamento o fundo soberano, e 
outros estão em vias de criar, como é 
o caso de Moçambique.

No decurso da apresentação so-
bre o Papel das Comissões de Contas 
Publicas na fiscalização das receitas 
provenientes da indústria extractiva, 
apresentado pelo Deputado António 
Niquice, Presidente da Comissão do 
Plano e Orçamento de Moçambique, 
foram partilhadas experiências sobre 
os modelos existentes de fundos 
soberanos ao nível regional, com 
ênfase para o objectivo principal que 
norteia a criação dos fundos sobera-
nos, as fontes dos recursos, modelo 
de gestão transparente e inclusivo 
dos recursos provenientes da indús-
tria extractiva.

O facto de o continente Africano 

dispor de incomensuráveis recursos 
naturais tem suscitado e mobilizado 
esforços de varias entidades, inclu-
indo organizações da sociedade 
cível para que através de uma gestão 
transparente e boa governação, as 
receitas provenientes da industria 
extractiva contribuam para o de-
senvolvimento socioeconómico das 
economias e comunidades dos re-
spectivos países. 

Parte dos estudos científicos apre-
sentados durante o encontro por di-
versos pesquisadores, indicam que o 
problema central tem que ver com a 
corrupção e gestão precária, incluin-
do os conflitos armados que, podem 
também ser consequência da dispu-
ta em torno dos recursos naturais, dai 
recomendar-se que sejam institucio-
nalizadas politicas públicas e normas 
que estimulem a boa governação e 
gestão transparente das receitas pro-

venientes da industria extractiva.
Nos últimos anos Moçambique 

tem registado um desenvolvimento 
considerável com a descoberta de 
vários recursos minerais. Pressupõe-
se que a indústria extractiva consti-
tui uma força motriz para o Inves-
timento Estrangeiro Directo (IDE) 
e desenvolvimento da economia 
moçambicana. Porém, investimento 
neste sector está sujeito a vários ris-
cos, associados ao grau de cometi-
mento da responsabilidade social e 
o impacto negativo que podem criar 
sobre a vida das comunidades locais, 
as condições de trabalho e o meio 
ambiente.

Para o Presidente da CPO, Depu-
tado Niquice, Moçambique procura 
buscar experiências para evitar erros 
cometidos pelos diversos países no 
desenvolvimento da indústria ex-
tractiva, bem como desenvolver um 

Fundo Soberano consentâneo com a 
realidade e desafios macroeconómi-
cos do país.

A questão dos contratos estabe-
lecidos na indústria extractiva, dos 
royalities, responsabilidade social das 
multinacionais, capacitação técnico-
profissional, conteúdo local, a contri-
buição da indústria extractiva para 
as receitas do Estado através da col-
ecta de impostos, dividendos e mais-
valias são questões candentes que 
devem ser tidas em consideração no 
processo 

Igualmente, é interesse da CPO 
perceber dos países da região o con-
tributo das empresas de exploração 
mineira e petrolífera no desenvolvi-
mento sócio-económico das comu-
nidades impactadas pelos projectos 
de prospecção, pesquisa, desenvolvi-
mento e produção de recursos min-
erais e petrolíferos. 

Moçambique colhe experiência sobre Funcionamento 
dos Fundos Soberanos na SADC 

Para além de receitas da Indústria Extractiva 

Durante os trabalhos do Conselho de Governação e Capacitação dos Comités de Contas Públicas (PACs) da Organização da Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADCOPAC) com o objectivo de fortalecer a capacidade institucional das Comissões de Contas Públicas, que teve lugar de 21 a 25 
corrente, em Harare, República do Zimbabwe, Moçambique colheu experiência de alguns países da região sobre o modelo de funcionamento do Fundo 
Soberano.

Pela mão do Instituto de Estudos Sociais e Económicos 

“Desafios para Moçambique” chegam a Lichinga
Ainda a lutar para contornar os 
principais desafios com que se de-
para, a cidade de Lichinga, capital 
provincial do Niassa, acolhe em 
Abril próximo o seminário de di-
vulgação do livro “Desafios para 
Moçambique”, edição de 2021, 
que chega àquele ponto do país 
pela mão do Instituto de Estudos 
Sociais e Económicos (IESE), uma 
Organização da Sociedade Civil 
(OSC) moçambicana que se dedica 
à investigação científica social e 
económica. 

MIGUEL MUNGUAMBE                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

De pessoas ligadas ao IESE, o PÚ-
BLICO soube que o referido seminário, 
que culminará com o lançamento 
do livro “Desafios para Moçambique”, 
terá lugar no dia 06 de Abril e é orga-
nizado em parceria com a Faculdade 
de Gestão de Recursos Florestais e 
Faunísticos da Universidade Católica 
de Moçambique (FAGREFF/UCM), no 
Niassa, a província que pretende se 
colocar na rota de desenvolvimento 
integrado e sustentável, através da im-
plementação do seu plano estratégico 
2018-2029. 

No dia do evento, três temas serão 
colocados à mesa para o debate. O pri-
meiro, conforme o programa na posse 
do Jornal, é sobre o livro em geral, no 
qual Moisés Siúta, do IESE, aborda os 
“Principais desafios impostos pela pan-
demia da COVID-19 em Moçambique”.

Na sua abordagem, Siúta falará 
dos desafios de uma crise associada à 
saúde pública, num cenário em que os 
contextos social, político e económico 
são marcados por diversos eventos 
que afectam negativamente a popula-
ção moçambicana. 

Na verdade, a COVID-19 constitui 
um tema que oferece oportunidades 
de análise dos desafios multifaceta-
dos que o país enfrenta. Mas também 
representa um desafio social, ao com-
prometer a saúde pública, atacando 
grande número da população e amea-
çando a sua vida num curto espaço de 
tempo. 

A COVID-19 representa também 
um desafio político, pois, como tem-se 
verificado desde a eclosão da doença 
em 2020, as tensões que surgem na 
sociedade moçambicana, no âmbito 
das medidas para contenção e com-
bate ao coronavírus, reflectem relações 
estabelecidas a diversos níveis de gov-
ernação e relações de poder entre dife-
rentes estruturas sociais, como, por ex-
emplo, entre o Governo e a Sociedade 
Civil, entre empregadores e emprega-
dos e entre o Estado moçambicano e 
outros Estados.

Depois de cumprido o primeiro 
tema, seguir-se-á o outro, intitulado 
“Navegando o espaço cívico em con-

texto da pandemia da COVID-19: O 
caso de Moçambique”, a ser apresen-
tado por Crescêncio Pereira, do IESE, 
especialista em comunicação. 

Ruth Castel-Branco, da Univer-
sidade de Witwatersrand, apresentará 
no evento o terceiro tema com o título 
“Se alguém está cansado de viver: A 
economia informal, o Estado e a segu-
rança social”. 

No tema, publicado no livro “Desa-
fios para Moçambique”, a autora faz 
recordar o que o estadista moçambi-

queria abandonar os mercados infor-
mais e, pior, não observava as medidas 
de prevenção.

Em Moçambique, segundo Ruth 
Castel-Branco, o ganha-pão de 88% 
da população economicamente 
activa advém principalmente das ac-
tividades informais, o que inclui cam-
poneses, pequenos comerciantes, 
trabalhadores domésticos e artesãos 
independentes. 

No seu artigo, Ruth Castel-Branco 
refere que uma pequena minoria 

cano disse na véspera dos 46 anos da 
Independência nacional. Ele, segundo 
Ruth Castel-Branco, apelou aos vend-
edores nos mercados do país para que 
cumprissem as medidas de prevenção 
da COVID-19, proferindo as seguintes 
palavras: «Se alguém está cansado de 
viver, é melhor ele próprio tomar uma 
decisão do que prejudicar a maioria».

O Presidente teria pronunciado es-
tas palavras numa altura em que, mes-
mo com a multiplicidade de mortes 
por causa da COVID-19, a maioria não 

dos moçambicanos é constituída por 
empregadores que têm algum con-
trolo sobre os meios de produção e 
podem definir o processo laboral. Os 
seus rendimentos tendem a ser mais 
regulares e o risco de cair na pobreza 
inferior. Porém, a maioria são subordi-
nados a um patrão através de relações 
laborais ou comerciais, sendo eles tra-
balhadores por conta própria sem em-
pregados e trabalhadores familiares 
sem remuneração que lhes habilita ao 
sistema de Segurança Social.

No seu artigo, a articulista conclui, 
afirmando que a fraca resposta do Es-
tado aos impactos socioecónomicos 
da pandemia da COVID-19 salientou 
a necessidade de reformular o Sistema 
da Segurança Social em Moçambique; 
de evoluir de um paradigma social 
trabalhista para um paradigma que 
reconhece a centralidade da econo-
mia informal e a responsabilidade 
redistributiva do Estado, assente num 
contrato social.

Refira-se que a cerimónia de Abril 
próximo, na cidade de Lichinga, será 
moderada por Stiven Manuel, da 
FAGREFF/UCM, constando ainda que, 
depois do Niassa, o livro “Desafios para 
Moçambique 2021” será divulgado 
nas cidades de Chimoio, em Manica 
e Xai-Xai, Gaza, numa data a anunciar.
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NACIONAL

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

Na procura dos serviços de saúde

MISAU combate “vergonha” dos homens
O Ministério da Saúde (MISAU) está 
praticamente determinado a com-
bater a vergonha dos homens que, 
apesar de serem mais vulneráveis 
às doenças que as mulheres e, 
consequentemente, serem os pri-
meiros a morrer por complicações 
de saúde, pouco se preocupam em 
procurar os serviços de saúde. E 
para amenizar o problema, o MIS-
AU abriu no país a primeira unidade 
hospitalar com serviços voltados 
para os homens.

menor do que a das mulheres.
A despeito da maior vulnerabili-

dade e das altas taxas de morbimortal-
idade, os homens não buscam, como 
as mulheres, os serviços de atenção 
básica. 

Muitos agravos poderiam ser evita-
dos caso os homens realizassem, com 
regularidade, as medidas de preven-
ção primária. A resistência masculina 
à atenção primária aumenta não so-
mente a sobrecarga financeira da so-
ciedade, mas também, e, sobretudo, 
o sofrimento físico e emocional do 
paciente e da sua família na luta pela 
conservação da saúde e da qualidade 

mulher e o idoso. 
No terreno, o PÚBLICO apurou que 

uma questão apontada pelos homens 
para a não procura pelos serviços de 
saúde está ligada à sua posição de pro-
vedor. Aliás, alegam que o horário do 
funcionamento dos serviços coincide 
com a carga horária do trabalho. 

Outro ponto igualmente assinalado 
no terreno é a dificuldade de acesso 
aos serviços assistenciais, alegando-se 
que para marcação de consultas há-
de se enfrentar filas intermináveis que, 
muitas vezes, causam a “perda” de um 
dia inteiro de trabalho, sem que neces-
sariamente tenham suas demandas 
resolvidas numa única consulta.

No entanto, não se pode negar que 
na preocupação masculina a activi-
dade laboral tem um lugar destacado, 
sobretudo em pessoas de baixa 
condição social, o que reforça o papel 
historicamente atribuído ao homem 
de ser responsável pelo sustento da 
família. Ainda que isso possa constituir, 
em muitos casos, uma barreira impor-
tante, há que destacar que grande par-
te das mulheres, de todas as categorias 
sócio-económicas, faz hoje parte da 
força produtiva, inseridas no mercado 
do trabalho, mas nem por isso deixam 
de procurar os serviços de saúde.

Com isso conclui-se que o homem 

de vida dessas pessoas. 
A doença é considerada como um 

sinal de fragilidade que os homens 
não reconhecem como inerente à sua 
própria condição biológica. O homem 
julga-se invulnerável, o que acaba por 
contribuir para que ele cuide menos 
de si mesmo e se exponha mais a 
situações de risco.

Os homens têm dificuldade em 
reconhecer as suas necessidades, culti-
vando o pensamento mágico que re-
jeita a possibilidade de adoecer. Além 
disso, os serviços e as estratégias de 
comunicação privilegiam as acções de 
saúde para a criança, o adolescente, a 

não procura pelos serviços de saúde 
porque tem medo e/ou vergonha 
que o médico descubra que algo vai 
mal com a sua saúde. 

“A maior parte dos profissionais de 
saúde é composta por mulheres e o 
homem tem vergonha de frequentar 
os hospitais, porque há casos em que 
as profissionais pedem aos homens 
para tirar a camisa e o resto do veste e 
eles sentem vergonha. Pelo contrário, 
as mulheres vão ao ginecologista”, ex-
emplificou o ministro da Saúde, para 
depois dizer que chegou o tempo de 
se mudar este paradigma.

Aliás, o ministro da Saúde diz ser 
necessário fortalecer e qualificar a 
atenção primária garantindo, assim 
a promoção da saúde e a prevenção 
aos agravos evitáveis.

“Vemos com satisfação, pela pri-
meira vez, a abertura de uma uni-
dade que vai prestar serviços espe-
cializados aos homens, para diminuir 
o padrão de doenças, diminuir a mor-
talidade e pôr os homens na mesma 
senda de sobrevivência das mulheres”, 
referiu.

O novo hospital foi construído com 
o apoio da Jhpiego, tendo o ministro 
da Saúde aproveitado a ocasião para 
pedir a todos os parceiros a investirem 
em infra-estruturas idênticas.

A unidade em referência localiza-se 
no distrito do Dondo, na província de 
Sofala, e foi inaugurada recentemente 
pelo ministro da Saúde, Armindo 
Tiago, que espera que a mesma venha 
a contribuir para o aumento da esper-
ança de vida dos homens.

Vários estudos consultados pelo 
PÚBLICO, constatam que os homens, 
em geral, padecem mais de condições 
severas e crónicas de saúde do que 
as mulheres e também morrem mais 
precocemente do que elas. Porém, 
apesar de as taxas masculinas assum-
irem um peso significativo nos perfis 
de morbimortalidade observa-se que 
a presença de homens nos serviços 
de atenção primária à saúde é ainda 

- E lança primeira unidade hospitalar com serviços integrados de cuidados destinados à população masculina

Nesse âmbito, a CDM foi convida-
da, no decurso da cerimónia de lan-
çamento do Portal do Contribuinte, a 
partilhar a sua experiência no uso da 
tecnologia, com enfoque específico 
na e-Tributação, que aquela empresa 
está pioneiramente a usar desde Jun-
ho de 2021.

Hugo Gomes, Administrador da 
CDM, explicou na ocasião que uma 
das vantagens do uso da plataforma 
e-Tributação em sede da liquidação 
de impostos tem que ver com o facto 
de aquela empresa ter passado a 
cumprir com obrigações, tais sem 
necessidade de deslocação física dos 
seus colaboradores às estâncias fis-
cais.

Até ao lançamento, esta semana, 
do Portal do Contribuinte, a CDM liq-
uidava o Imposto de Rendimento de 
Pessoas Colectivas (IRPC), Imposto de 
Rendimento de Pessoas Singulares 
(IRPS), nos termos da obrigação le-

gal de retenção na fonte - e Imposto 
sobre o Valor Acrescentado (IVA) na 
plataforma e-Tributação.

Com o lançamento do Portal de 
Contribuinte, o IVA passou a ser elec-
tronicamente liquidável apenas nesta 
plataforma, mantendo-se o IRPC e 
o IRPS na e-Tributação. Ambas as 
plataformas estão interligadas, sendo 
que, progressivamente, a facilidade 
de pagamento digital de todos os 
impostos migrará para o Portal do 
Contribuinte. 

No mesmo evento, dirigido pela 
Presidente da AT, Amélia Muendane, 
premiou na categoria de melhor 
Contribuinte Global, a Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa SA, como primeiro 
classificado, a Total Energies EP Mo-
zambique Área 1, em segundo lugar 
e em terceiro lugar, ficou o Banco de 
Moçambique, SARL.

Na categoria das empresas que 
melhor pagam o IVA, a Vodacom 

AT destaca proactividade e inovação da CDM

A Autoridade Tributária de Moçambique (AT) destacou terça-feira, em 
Maputo, a proactividade e inovação da Cervejas de Moçambique, no 
tocante ao uso de plataformas tecnológicas para o cumprimento de ob-
rigações fiscais.

- Juntamente com a Vodacom e Movitel, a maior cervejeira 
do País foi premiada

Pagamento de impostos no País Moçambique, ficou em primeiro 
lugar; seguida pelas Cervejas de 
Moçambique, SARL em segundo 
lugar e a Movitel em último.

No que tange ao pagamento do 
Imposto sobre o Rendimento de Pes-
soas Colectivas – IRPC, a Autoridade 

Tributária classificou novamente em 
primeiro, a Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa, SA; seguida pelo Banco de 
Moçambique e pela empresa Portos 
e Caminhos de Ferro de Moçambique 
E.P, em terceiro e última posição.

Foram ainda distinguidas empre-

sas ligadas que se evidenciaram no 
pagamento dos direitos aduaneiros. 
Assim, a empresa Petrogal Moçam-
bique, Lda classificou-se em primeiro 
lugar; a OLAM Moçambique, Lda em 
segundo e a Puma Energy Moçam-
bique, Lda como terceiro classificado.
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Jornal Público (JP): Tony Gravata, 
como está a saúde do Sindicato Na-
cional de Jogadores?

-Tony Gravata (TG): A saúde do 
Sindicato está à medida de possível. 
As adversidades continuam, sendo 
grandes em função dos anos que a 
organização tem. 

Ainda temos muitos desafios pela 
frente, porém, a de sensibilização dos 
jogadores para aderirem ao sindicato 
é maior. Este vai ser a nossa bandeira 
para, ao longo deste ano, fazer en-
tender aos atletas dos benefícios da 
sua adesão na organização. 

Vamos trabalhar no sentido de criar 
condições para que os jogadores ten-
ham o mínimo para desenvolver sua 
actividade.

JP: Com quantos membros conta 
o sindicato?

TG: Neste momento temos cerca 
de 170 jogadores, porém, existem 
mais jogadores interessados em aderir 
à organização. 

Muitas vezes temos atacado equi-
pas do Moçambola, sobretudo pela 
sua exposição, mas este ano pensa-
mos abranger outras camadas, desde 
escalão de base até seniores. Este pro-
cesso será a nível nacional.

JP: Os membros pagam quotas 
ao sindicato?

TG: Por enquanto ninguém paga 
quotas ao sindicato, mesmo assim 

DESPORTO

Há corrupção na transferência de jogadores

não deixamos de ajudar na busca de 
soluções para o bom desporto em 
Moçambique.

JP: Fico com a sensação de que 
parte dos jogadores que integr-
aram o sindicato foi por força de 
problemas. Estou equivocado?

TG: Não todos, porque alguns se 
filiaram livremente por entender a 
importância do sindicalismo e, outros, 
porque enfrentando problemas nos 
seus clubes, vieram em busca da in-
termediação e acabaram se tornando 
membros.  

JP: Acha que o sindicato está 
sendo valorizado pelas autoridades 
competentes?

TG: As autoridades precisam com-
preender o nosso papel no futebol. 
Só assim nos vamos sentir valorizados. 
Estamos bem melhor com a Federa-
ção Moçambicana de Futebol (FMF). A 
Federação nos tem dado muito supor-
te, porém não ao nível que desejamos.

JP: Que atropelos os jogadores 
apresentam ao sindicato?

TG: Muitos atropelos que temos 
recebido são de natureza laboral, as-
sociados à violação de contratos, falta 
de pagamento de salários, falta de as-
sistência, medicamento, entre outros.

Os jogadores quando se lesionam, 
muitas vezes o clube se recusam a dar 
assistência. O clube deixa de pagar os 
ordenados ao lesionado, o que muitas 
vezes contribui para a recuperação 
deficitária. 

Um outro atropelo está relacionado 
com os despedimentos injustos que 
ocorrem no meio da época, principal-
mente nas províncias.

Se olharmos para o leque dos trei-
nadores que temos, normalmente são 
pessoas que passaram pela fase do 
jogador, contudo, hoje já esqueceram 
disso e tratam os jogadores de forma 
desrespeitosa. Alguns treinadores são 
piores que os dirigentes desportivos. 
É com muita mágoa que vejo isto a 
acontecer. E, pena, muita pena mes-
mo, a associação dos treinadores não 
está no activo por uma questão do 
vazio legal, pois poderíamos encetar 
diligências junto a esta para resolver o 
problema. 

Outro problema tem a ver com a 
interpretação do contrato. Esse prob-

A corrupção que hospeda em 
vários sectores de actividade af-
ecta também a área desportiva, 
com frescas informações dando 
conta de até a transferência de 
atletas passar pela situação desa-
gradável, em que alguns dirigen-
tes desportivos cobram suborno 
aos atletas para facilitar a sua 
deslocação. O facto que ocorre 
de forma sigilosa é denunciado 
por Tony Gravata, antigo joga-
dor, hoje presidente do Sindicato 
Nacional de Jogadores, que em 
entrevista ao PÚBLICO, diz con-
hecer até a lista de treinadores e 
dirigentes desportivos envolvi-
dos em “esquemas corruptas”, 
afirmando que, alguma dessas 
pessoas que cobram dinheiro aos 
atletas, foram suas referências no 
desporto, enquanto praticante, 
estando agora completamente 
decepcionado com os mesmos 
devido às suas atitudes.

Tony Gravata em grande entrevista

- Alguns dirigentes desportivos se têm aproveitado da situação pandémica/Covid-19 para lesar atletas 
- Na esfera de transferência conheço pessoas que cobram dinheiro a jogadores
- A ideia de que para se candidatar a um clube precisa ter dinheiro é, para mim, inteiramente falsa 

funciona noutros países. 
Em Moçambique, o grande prob-

lema é a forma como o processo tem 
sido conduzido pelos agentes FIFA. 
Tem havido reclamações na actuação 
desses profissionais. 

JP: Que tipo de reclamações?

TG: Por exemplo, a contratação 
de jogadores é um processo viciado, 
desde o agente, treinador e director 
desportivo do clube. 

Sucede que se o atleta é levado 
pelo seu agente é obrigado a pagar 
comissões com o seu próprio dinheiro, 
e não passe do atleta como deveria ser.

Nós temos estado a receber muitas 
queixas por parte dos jogadores em 
relação ao processo de agenciamento. 
O facto é que os agentes só estão na 
vida dos jogadores nos bons momen-
tos, nos maus momentos quem está é 
o Sindicato.

JP: Como purificar esse terreno 
minado na transferência dos joga-
dores?

TG: A mina está em todo o nosso 
desporto. Resolver este problema de-
pende da consciência individual, onde 
cada um teria que entender que essas 
práticas são nocivas ao futebol. 

Os atletas devem ter uma cultura de 
procurar pessoas entendidas na maté-
ria para analisar aspectos jurídicos dos 
seus contratos para evitar queixas no 
futuro.

No passado, as nossas transferên-
cias eram por mérito. Ninguém ques-
tionava o valor pago a um atleta. Hoje 
em dia é normal se tirar um jogador 
de um clube para o outro para ficar na 
reserva. 

Por norma, a janela de transferência 
é um esforço adicional visando melho-
rar o seu plantel, e não para contratar 
um jogador que não constitua mais-
valia. 

O clube acaba tendo encargos fi-
nanceiros, primeiro porque tem que 
indemnizar o atleta a ser dispensado 
e depois tem que pagar um jogador 
que não agrega valor.

JP: Podemos assumir que as 
transferências de jogadores ali-
mentam a teia de corrupção?

TG: Não sei se o termo certo seria 
esse, mas o que posso assegurar é 
que há muitas contratações mal fei-
tas. Agora, se isso alimenta a corrup-
ção, não posso dizer. Mas é lamen-
tável a forma como as contratações 
são feitas.

 É verdade que o papel do agente 
é colocar o atleta no mercado do tra-
balho. O agente, no sector de gestão 
e treinamento, muitas vezes tem 

lema, até já foi apresentado à FMF. A 
questão está relacionada com a vigên-
cia do contrato. É preciso entender 

que se obedece ao calendário civil ou 
desportivo.

Há casos em que os jogadores têm 
contrato vigente até à época civil, mas 
os clubes quando a época termina de-
ixam de pagar salários imediatamente. 
Às vezes são contratos de mais de um 
ano. 

Existem outras questões que têm a 
ver com falta de material de trabalho, 
como campo em condições, médicos 
e massagistas.     

No geral, os problemas são esses 
que têm apoquentado os jogadores.

EXISTÊNICIA DO AGENTE FIFA
 
JP: Olhando para os problemas 

enumerados, não acha que este é 
momento dos jogadores passarem 
a ter um agente desportivo para 
agenciar a sua carreira, assim como 
acontece noutros países?

TG: Bom, numa sociedade des-
portiva normal, a figura de agente 
desportivo é imprescindível. Faz parte 
do processo. Ele tem a tarefa de cuidar 
de aspectos administrativos de modo 
a permitir que o jogador se concentre 
no trabalho e no campo. É assim que 
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E foi no passado sábado, 19 de Mar-
ço, que o ATCM acolheu o 1º Grande 
Prémio de 2022. A competição Pi-
canto Cup, um evento de referência 
na cidade de Maputo, promove a 
convivência em pista e fora dela e traz 
oportunidades de visibilidade para os 
pilotos mais jovens e não só. O entusi-
asmo, apoio e calor de todos os fãs do 
desporto motorizado durante as corri-
das foram contagiantes. O Picanto Cup 
2022 contempla 7 corridas, uma das 
quais está prevista para decorrer na 
cidade de Pretória, África do Sul. 

“O FNBM encara o desporto como 
um importante ponto de encontro e 
também uma forma de desenvolver as 
aptidões físicas e sociais dos cidadãos. 
Para nós é uma honra associarmo-nos 
a esta competição de referência em 
Moçambique e a nível internacional. 
Este evento e outros que o FNBM pa-
trocina (como a corrida FNB Maputo 

DESPORTO

FNB patrocinador oficial do Picanto Cup 2022
Após dois anos de competições 
à porta fechada, devido à pan-
demia, o troféu está de volta no 
seu formato tradicional, com 
público nas bancadas. E o FNB 
Moçambique (FNBM) é patroci-
nador oficial da competição de 
automóveis Picanto Cup 2022, or-
ganizada pela INTERCAR.

decisão neste processo. Por isso digo 
que há muita conivência com os trei-
nadores e dirigentes para se contratar 
atletas sem a qualidade desejável e o 
clube acaba não tirando proveito do 
jogador. 

O que mais me irrita é ver o jogador 
a aceitar isso. Um bom jogador não ad-
mite isso.

JP: Fala-se da existência de treina-
dores e dirigentes desportivos que 
cobram dinheiro aos atletas para 
jogarem e/ou mesmo contratá-los. 
Tem ou não conhecimento deste 
problema?

TG: Bom, eu volto a repetir, prefiro 
não usar o termo corrupção como tal, 
mas estaria a ser hipócrita assumir que 
isso não existe. Já ouvi, em primeira 
pessoa, testemunhos de alguns atle-
tas, vítimas do problema. Também 
conheço pessoas que cobram din-
heiro aos jogadores. Os seus nomes 
circulam na boca de cada um de nós, 
ligados ao futebol. Algumas dessas 
pessoas que cobram dinheiro aos 
atletas foram minhas referências no 
desporto, enquanto praticantes, mas 
hoje estou decepcionado pelas suas 
atitudes. 

A postura que estão a ter deixa 
muito a desejar. Isto é que temos que 
mudar para o melhor do futebol.

CONTRATOS DESCONHECIDOS

JP: Acredita que a precariedade 
salarial possa estar a propiciar actos 
corruptos no desporto?

TG: É algo a não ignorar. A precarie-
dade de condições nos dias que cor-
rem nos leva a esse estágio. Os valores 
morais se estão a perder na sociedade 
desportiva. Aqui compete a cada um 
de nós velar pelos princípios como ser 
éticos.

Se formos a ver, há muita gente que 
gosta de futebol, mas desliga-se por 
medo de ver a sua imagem chamus-
cada, e que as armas usadas neste 
processo são de todo tipo e quem tem 
imagem por zelar prefere estar distan-
te do desporto. 

Normalmente são pessoas que 
poderiam ser mais-valia comparadas 
com muitas que lideram o futebol 
hoje. Há outras questões que dizem re-
speito à organização dos clubes, com 
destaque para a falta de material de 
trabalho como campos em condições, 
médicos e massagistas.     

Quando falo do jogador refiro-me 
também aos árbitros, que se en-
volvem na corrupção. Eles apitam em 
jogos que se realizam em campos sem 
condições e no fim se tornam mendi-
gos para durante o jogo favorecer uma 
das equipas.

Nós já assistimos árbitros que são 
contestados pela sua forma de ac-
tuação, mas ficam pouco tempo de 
punição comparativamente aos joga-
dores. É preciso que tenhamos mão 
dura para combatermos este tipo de 
fenómenos.  

JP: No auge da Covid-19 houve 
muitas queixas dos atletas, acusan-
do alguns dirigentes desportivos 
de se aproveitar da situação pan-
démica para prejudicá-los. Queixas 
desta natureza terão chegado ao 
sindicato?

TG: recebemos queixas de-
sta natureza, porque, de facto, houve 
aproveitamento da situação pandémi-
ca. Contudo, é preciso dizer que houve 
dirigentes que tiveram uma postura 
decente, honrando com os seus com-
promissos.

Os dirigentes se aproveitaram do 
detalhe mais pequeno como deixar de 
pagar salário ao trabalhador, violando 
a Lei de trabalho.

JP: Os jogadores do Grupo Des-
portivo de Maputo (GDM) estão a 
trabalhar sem contrato de trabalho, 
uma violação grosseira à Lei do Tra-
balho. Como sindicalista como é 
que olha para esta situação?

TG: Essa é uma situação geral. Não 
podemos olhar o Desportivo de Ma-
puto como um caso isolado. Este é 
um problema enfrentado por muitos 
clubes. Um dos maiores problemas 
que temos acompanhado não é falta 
de contratos de trabalho, mas a falta de 
acesso ao mesmo. Muitos clubes têm 
dificuldade de passar cópia do con-
trato ao jogador, e isso não pode con-
tinuar, porque entra em contramão 
com a legislação laboral vigente em 
Moçambique.

JP: Porquê os dirigentes não pas-

10K) traduzem o nosso compromisso 
para com a comunidade. Queremos, 
igualmente, proporcionar uma ex-
periência única aos nossos clientes 
durante as competições, e para isso 
criámos um espaço especialmente 
dedicado a eles”, disse Peter Blenkin-
sop, CEO do FNB Moçambique.    

Os clientes convidados do FNB 
Moçambique tiveram a oportuni-

dade de assistir a um evento cheio 
de adrenalina no conforto do espaço 
FNB e assim será durante as próximas 
cinco competições da temporada, em 
Moçambique.

O FNB Moçambique encontra-se 
num ano de viragem e reposiciona-
mento com foco especial no serviço 
ao cliente. 

sam a cópia do contrato ao jogador?
 
TG: Creio que essa situação está 

inteiramente ligada à má-fé dos diri-
gentes. Há alguma intenção obscura 
atrás disso, para não se dar cópia à 

contraparte. Muitas vezes os jogadores 
não sabem o que está escrito no seu 
contrato.

Às vezes queremos consultar al-
gum dado mas não é possível o fazer, 
porque o jogador não tem contrato. 

JP: Há crise aguda no desporto 
moçambicano, concretamente no 
GDM e no Maxaquene. Haverá al-
guma saída para os problemas que 
os dois clubes enfrentam?

TG: A melhor forma de sairmos da 
crise é ter pessoas comprometidas 
com o desporto. As pessoas devem 
se candidatar para cargo de liderança 
de forma desinteressada, levar para o 
clube o melhor projecto e promover a 
coesão interna. 

Há muitas divisões nos clubes. Maior 
parte das pessoas vai aos clubes para 
tirar proveito e não para ajudar a colec-
tividade. 

Um indivíduo que vai a uma institu-
ição não deve levar o seu dinheiro. Isso 
é uma ideia falsa de que quem deve se 
canditar à presidência de uma agre-
miação deve ter dinheiro.

Quem investe o seu dinheiro no des-
porto duvido que seja um bom gestor. 
O que tens que levar para um clube é 
um projecto de desenvolvimento des-
portivo. As pessoas são condicionadas 
para candidatar-se à presidência dos 
clubes. 

Vimos isso no Maxaquene quando 
os patrocinadores retiraram o seu pa-
trocínio, porque um determinado can-
didato não era da sua preferência.
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

NACIONAL
Segunda-feira 28 de Março de 2022

Moçambique bastante apreciado 
A experiência moçambicana na 
resolução de conflitos é bastante 
conhecida e apreciada, o que 
consequentemente leva a muitas 
nações do mundo a acreditar que, 
a ser eleito membro não-perma-
nente do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, Moçambique 
vai ajudar a resolver vários con-
flitos no mundo, sobretudo em 
África.

roristas e outras decisões políticas de 
outras nações.

 “Já temos uma experiência, uma 
trajectória de ajudar outros países a 
encontrarem soluções para seus dife-
rendos. Portanto, tudo isto, somado, 
faz com que haja uma simpatia bas-
tante elevada ao nosso pedido em 
relação à nossa candidatura”, salientou 
Leonardo Simão, assegurando que, 
em termos de campanha, “estamos 
muito bem”, o que abre boas perspec-
tivas para Moçambique.

CANDIDATURA SAUDADA

Para além do exterior, a nível do-
méstico a candidatura de Moçam-
bique a membro não-permanente do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas (CSONU), para o período 2023-
2024, é saudada por vários actores, a 
destacar o Bispo Emérito Anglicano 
da Diocese dos Libombos, Dom Dinis 
Sengulane, que considera tratar-se 
de uma candidatura oportuna, pois o 
país tem muito a partilhar em prol da 
paz e segurança no mundo.

Negociador do Acordo de Paz de 
Roma, assinado em 1992, Singulane 
cita este entendimento que pôs fim 
a 16 anos de conflito armado no país, 
entre o Governo e a Renamo, como 
uma experiência a ser partilhada 
com o mundo, pois envolveu prin-
cipalmente moçambicanos, sendo 
que outras nações participaram por 
questões logísticas.

“Para aquela guerra passar, é si-
nal de que Moçambique tem uma 
mensagem a dar ao mundo”, afirmou 
Sengulane que diz que, terminar com 
a guerra dos 16 anos, não foi um pro-
cesso fácil.

O clérigo fez alusão também ao pro-
grama de transformação de armas em 
enxadas que se seguiu ao fim do con-
flito, em que as pessoas entregavam 
as suas armas e em troca recebiam 
enxadas e insumos agrícolas, sendo 
que as armas eram transformadas em 
obras de arte.

Na altura, lembra-se ainda, Moçam-

Este facto é dado a conhecer en-
viado especial para promover a can-
didatura de Moçambique a membro 
daquele órgão das Nações unidas, 
Leonardo Simão, que aponta como 
outro aspecto favorável, o facto de 
Moçambique ser a primeira vez que 
apresenta a sua candidatura em 46 
anos de filiação às Nações Unidas. É 
que, os membros das Nações Unidas 
defendem rotatividade no fórum, ex-
cepto para os cinco membros perma-
nentes, nomeadamente, Estados Uni-
dos da América (EUA), França, Reino 
Unido, Rússia e China.

“O mundo quer que haja maior 
rotatividade possível de modo a dar 
oportunidade a todos os países do 
mundo de servirem nesta instância 
suprema das Nações Unidas. Portanto, 
o facto de nos apresentarmos pela pri-
meira vez desperta muita simpatia à 
nossa causa”, referiu Leonardo Simão, o 
embaixador itinerante.

Simão falou ainda do endosso que 
o país já tem da União Africana (UA), 
da Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) e da Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), apontando que isso significaria 
que não haverá muita disputa de lugar.

“Quando há uma candidatura única 
para um lugar, isso facilita muito o trab-
alho da Assembleia-Geral, porque não 
precisa de escolher entre um e outro, 
havendo uma eleição quase sem bar-
reira. Noutros grupos, por exemplo o 
caso da Europa, geralmente, são dois 
lugares, mas há três candidatos. Então, 
os membros têm de se dividir em qual 
dos três apoiar. E sempre há um que 
fica de fora. Isso cria sempre um certo 
azedume. No nosso caso, esse factor 
não existe”, explicou Leonardo Simão.

O facto de Moçambique ter apoia-
do outros países em conflito também 
mobiliza simpatia a nível planetária e 
pode contribuir para a validação da 
sua candidatura a membro não per-
manente do órgão.

A ser eleito, sabe o PÚBLICO, 
Moçambique vai assumir as suas re-
sponsabilidades no contexto interna-
cional, participando activamente na 
identificação de respostas para prob-
lemas que inquietam os estados na 
actualidade, incluindo os ataques ter-

bique conseguiu colectar um milhão 
de armas no âmbito deste programa, 
que motivou aplausos de várias par-
tes, e há outros países que tentaram 
seguir o exemplo, mas a iniciativa foi 
de Moçambique”. 

Moçambique, recorda-se, recebeu 
grande apoio de países com quem 
nunca tivera grandes ligações do 

ponto de vista político, como Japão, 
Alemanha e países nórdicos, que fi-
caram muito entusiasmados com a 
ideia de transformação de armas em 
enxadas.

Para Sengulane, a experiência de 
Moçambique não se resume so-
mente nisso. Em áreas como Saúde, o 
país conseguiu influenciar a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) a consa-
grar o 25 de Abril como o Dia Mundial 
da Luta contra a Malária.

“Moçambique fez entender que a 
malária não era somente problema 
de África. O dia 25 de Abril era consid-
erado o Dia Africano de Luta contra 
a Malária, mas o nosso Ministério da 
Saúde conseguiu convencer a OMS a 
fazer do dia 25 de Abril o Dia Mundial 
de Luta contra a Malária”, disse Sengu-
lane, vincando que estas questões de 
saúde, paz são básicas para qualquer 
sociedade, e Moçambique pode par-
tilhar com o mundo através das Na-
ções Unidas.

Refira-se que a votação para a es-
colha de membros não-permanentes 
do Conselho de Segurança da ONU 
para o biénio 2023-2024 terá lugar 
em Junho deste ano. Moçambique 
tem como tema da campanha e do 
mandato “Paz e Segurança Internacio-
nais e Promoção do Desenvolvimento 
Sustentável”.

Pela mestria na resolução de conflitos
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CINEMA
COMPETIÇÃO OFICIAL 

HORTÊNCIO LANGA – O POETA DOS ACORDES

Comédia dramática escrita e realiza-
da pela dupla de realizadores argenti-
nos Mariano Cohn e Gastón Duprat, 
responsáveis pelo O Ilustre Cidadão 
(2016), junta Antonio Banderas, Pené-
lope Cruz e o actor argentino, aclama-
do em Espanha, Oscar Martínez. 

O filme teve a sua estreia mundial 
na 69ª edição do Festival Internacio-
nal de Cinema de San Sebastian em 
2021 e passou também pelos Festivais 
de Cinema de Toronto e de Veneza, 
tendo inclusivamente neste último 
sido nomeado para o grande prémio, 
o Leão de Ouro, como Melhor Filme, 
tendo ganho nessa categoria o drama 
francês L'événement (Happening), di-
rigido por Audrey Diwan.

Pelo acima exposto, vemos que se 
trata de um filme fora dos grandes ho-
lofotes de Hollywood, sem as habitu-
ais cenas de grande acção e pirotecnia 
tanto quanto baste. 

Desta vez, o protagonista é o 
próprio cinema, meio pelo qual um 
bilionário espanhol, muito rico, quer 
utilizar para ser reconhecido nos cír-
culos culturais e intelectuais que lhe 
estão aparentemente fechados. Ou 
melhor, em busca de prestígio e no-
toriedade. Então decide produzir um 
filme, mas não um filme qualquer. 
Contrata uma realizadora conhecida, 
Lola Cuevas (Penélope Cruz), para or-

Inserido na habitual sessão de 
Cineclube do Centro Cultural Franco-
Moçambicano (CCFM), temos hoje 
a exibição do filme documentário 
Hortêncio Langa – O Poeta dos 
Acordes, da dupla Joni Schwalback e 
António Prista.

questrar a sua ambiciosa proposta e 
exige os melhores actores. A comple-
tar o elenco são escolhidas duas estre-
las de enorme talento, com egos ainda 
mais colossais: o grande galã de Holly-
wood Félix Rivero (António Banderas) 
e o radical actor de teatro Iván Torres, 
interpretado por Oscar Martínez.

É da fricção entre os dois que vive 
grande parte do filme, pois ambos 
têm distintas formas de agir e diferen-
tes abordagens à arte e ao trabalho. Os 
dois, simplesmente, não se suportam, 

Hortêncio Langa é um músico que 
dispensa apresentação. Artista mul-
tifacetado, reconhecido no espaço 
cultural moçambicano como músico, 
pintor e escritor. Compôs, executou 
guitarra e foi cantor que se eternizou 
com obras que o colocam no Olimpo 

e o conflito, aquilo que os separa, vai 
muito além de qualquer rivalidade na 
actuação.

O cinema, o estrelato, o viver fora do 
mundo acreditando ser uma lenda, a 
falsidade, a traição, o engano e a mi-
séria no campo do cinema. O filme 
trata mais ou menos de tudo isso, 
sempre com muita ironia submetido 
à actuação dos seus três protagonistas. 

Uma sátira sobre o mundo cin-
ematográfico a não perder para os 
apreciadores do bom cinema. 

da música moçambicana. O seu inter-
esse pela música começou em tenra 
idade, em Gaza, onde nasceu, influ-
enciado, entre outros, pelos Beatles, 
Rolling Stones, Elvis Presley ou Luís 
Gonzaga. Os seus irmãos mais novos 
seguiram também a música. Pedro 
Langa integrou no Ghorwane, e Mila-
gre Langa, o Grupo RM. 

O filme é composto por fotos, 
vídeos e depoimentos de amigos e 
da família, que buscam testemunhar 
e retratar as vivências de um dos maio-
res artistas que este jovem país viu 
nascer. O objectivo é trazer a dimen-
são humana de Hortêncio Langa, que 
também foi professor de História da 
Música na Escola de Comunicação e 
Artes (ECA) da Universidade Eduardo 
Mondlane, tendo antes sido professor 
de trabalhos manuais e de desenho 
em Escolas Secundárias.

Morreu em 12 de Abril de 2021, 
vítima de Covid-19. Para eternidade 
ficam para sempre as suas belas melo-
dias e este filme testemunho da sua 
passagem por este mundo. Bem haja 
este tipo de filmes que imortalizam os 
nossos ícones culturais e não só!

TINDZHAKA (4)

VAKITHY NYAMBUWE

“Para ultrapassar este perigo imi-
nente, a família reúne-se, no mesmo 
dia do interro para eleição do casal 
que será responsável de kutshinga 
a um dia mais próxima. Normal-
mente, não era aconselhável que se 
indicasse os mais idosos, da terceira 
idade, os que já atingiram andro-
pausa. Porque carecem da poten-
cialidade copulativa, uma vez que o 
homem é a chave para o êxito desta 
cerimônia. O seu órgão deve garan-
tir a virilidade que a garantir até a 
ejaculação, durante o acto do coito. 
Atenção: para que kutshinga seja 
bem-sucedido, os outros membros 
dessa família, devem a absterem-se 
a pinocar nessa noite, apenas o casal 
indicado na reunião. Mesmo assim, 
os protagonistas desta cerimonia, 
eles só podem a pinar uma vez nes-
sa noite. Mesmo que a vontade lhes 
incomode devem a resistir. Todavia, 
antes que os outros membros des-
pertarem e sairem para fora, assim 
como a saida e circulação de pessoas 
da vizinhança, requer que, a mulher 
com o resto da água que serviram-
se do seu banho e lavagem do ret-
alho destinado a remoção do suor 
corporal e para higiene aos órgãos 
“apóscoito” , então, esta timoneira, 
com aquele liquido contido a um 
vazilhame apropriado tinha que a 
mergulhar a mão e saracotea-la di-
recionando-a nas entradas das pal-
hotas e na superfície da residenciais 
até aos cruzamentos de caminhos 
em volta que dão acesso a entrada e 
saida à essa família. 

Portanto, a função daquela água 
específica onde foi meneada nos 
pontos estrategicos, quem iria a pas-
sar, de facto, era purificada na sua 
maior inocência. Então, nenhum da 
familiar e vizinho que será afectado 
pelo tidnzaka.

No dia seguinte de manhã, a 
mulher que realizou o programa, 
nessa última noite, muito sedo, a 
protogonista deve a preparar no 
minimo aquecer àgua na lareira 
principal, a qual iria servir restos 
membros. Mas… Para que não seja 
um programa repleta de pauper-
rimidade, que não termine só com 
água. Tendo em canta que mesmo 
nos momentos fúnebres, os alimen-
tos nunca foram suspensos, então, 
sendo evento trançado posterior-
mente, que se faça a mini-refeição 
feita nessa manhã. A qual irá a servir 

os restantes membros da família, 
que dispensaram de ir à madrugada 
para suas ocupações do dia, esper-
ando deste programa tão vital.

Findo a refeição, praticamente, 
era proclamado o fim do terror pro-
togonizado por usos e costumes 
zonal. Então, toda família e respec-
tivos os objectos, os animais e os de-
funtos ficaram purificados. A acção 
maléfica de tinzhaka, não vai poder 
actuar nesta família, os objectos que 
foram pedidos de empréstimos, se 
forem devolvidos, já não vão conta-
giar o azar, para casa do vizinho. Após 
dita refeição, todos estão seguros a 
noite que vem cair, os restantes, cada 
qual, irá arear a sua asteira, porque 
já estão livres do perigo. Entretanto, 
mais uma vez atenção! O casal do 
programa, nesse dia, (a noite) deve 
ficar com a asteira enrolada e pendu-
rada. Só até na terceira noite”.  Se as-
sim procederem : atinzhaka ti wuh-
file, (o programa teve êxito).

O que pode acontecer se um dos 
membros praticar a mor antes do dia 
marcado para "tshingar"?

“Se um dos membros for traidor, 
através de praticar amor por neg-
ligência, antes do casal que será 
eleito a tomar responsabilidades, 
de purificar a família e os objectos, 
constituia o problema para o mes-
mo elemento. Porque o dia que for 
marcado para limpar tinzaka, envés 
de a purificar constituia perigo para 
quem violou as regras. O perigo 
atinge um dos dois se for casal de 
casa, se for um que praticou lá fora, 
será este que vai contrair tinzha-
ka. Este fenómeno manifesta-se 
através da doença dito, não tem 
cura, só termina pela morte. Porque 
praticou sexo dentro ou fora da 
família antes do ritual absorvente 
da malícia de tinzhaka. O desobedi-
ente vai contrair tosse incurável, até 
no dia que vai abandonar o mundo 
dos vivos e passar para o grupo dos 
defuntos antecipadamente, pela 
culpa própria”- Concluiu o velho 
Langa.

Entretanto, se a família que for 
restrita composta de progenitores 
e os filhos menores, acontecer que 
um dos pais perder a vida, sem re-
curso familiar que possa assumir a 
responsabilidade de por termo o 
perigo que paira?

A família que não dispor de ele-
mentos para purificar tindzaka, não 
resta duvida que a mesma estará 
em muitos riscos. No entanto, existe 
uma janela de saida. Essa familia 
tera que responsabilizar a natureza 
com que tome a resposabilidade de 
tsingar à estas. Este grupo restrito 
depois da passagem da época de 
canhú, axi kuwha, então, a serimonia 
de enserramento da epoca, exem-
plo do programa anual no enser-
ramento de guaza-muthini, no dia 
seguinte a família está purificada. 

CULTURA

Em exibição hoje no CCFM, às 18 horas

Em exibição Sexta, Sábado e Domingo na NU Metro
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Aumentar a capacidade de resposta, via canalização de 
ajuda aos deslocados internos na região Centro e Norte do 
país, é algo que, no nosso entender, merece o apoio total 
dos moçambicanos. Por isso, não deixaremos de louvar o 
anúncio feito pela Organização Internacional para as Mig-
rações (OIM) em Moçambique, que diz que com o apoio 
da Agência Internacional dos Estados Unidos para o De-
senvolvimento (USAID) está a responder às necessidades 
humanitárias das pessoas deslocadas internamente e das 
comunidades hospedeiras em Moçambique, atingindo 
mais de 450 mil pessoas no Centro e Norte de Moçam-
bique, no último ano.

Desde 2021, a USAID disponibilizou à OIM Moçam-
bique 5,3 milhões de dólares para apoiar as necessidades 
humanitárias urgentes, respondendo ao deslocamento 
devido a desastres naturais no Centro de Moçambique e 
à insegurança no Norte do país.

 Adicionalmente, a USAID forneceu mais de 1,3 milhões 
de dólares em doações de primeira necessidade em espé-
cie de abrigo imediato e itens não alimentares (NFIs) para 
20.000 famílias que escapulam da insegurança em Cabo 
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mento e higiene, rolos de plástico, baldes, cobertores, lonas 
e conjuntos de cozinha, bem como lâmpadas solares, fer-
ramentas de abrigo e recipientes de água. 

O fundo da USAID também permite uma recolha im-
portante de dados sobre movimentos de deslocamento 
e necessidades humanitárias através da Matriz de Rastreio 
de Deslocamentos da OIM (DTM).

O apoio da USAID ajudou a OIM a chegar a mais de 
450.000 pessoas nas províncias de Cabo Delgado, Nam-
pula, Niassa e Zambézia, no Norte de Moçambique, e nas 
províncias de Sofala e Manica, no Centro de Moçambique, 
que necessitam urgentemente de ajuda humanitária 
devido à situação de insegurança que já deixou mais de 
735.344 deslocados em todo o Centro e Norte de Moçam-
bique.

Em 2022, a OIM aumentará ainda mais os seus esforços 
de emergência e pós-crise em todo o país, em linha com o 
Plano de Resposta Humanitária de 2022, ao abrigo do qual 
a OIM requer 37,3 milhões de dólares para prestar interven-
ções de socorro emergencial nas áreas de Cabo Delgado, 
Nampula e Niassa. 

Publicidade

Sempre avisei aos que de forma reiterada se 
têm aproveitado de fundos públicos em benefí-
cio próprio, para não o fazer, porque no dia que 
forem apanhados dar-lhos-ei “xibakela” em me-
dida grande. E as catorze pessoas que a partir da 
“terra do carvão”, Tete, defraudaram o Estado em 
pouco mais de 100 milhões de meticais podem 
se organizar em bicha para serem torturados 
em público. Quero “one by one”, a começar por 
este cidadão.

Todos lesaram o Estado, por via de sobrefac-
turação de preços e conflitos de interesse num 
esquema de adjudicação directa para presta-
ção de serviços a duas empresas, das quais 
alguns sócios são funcionários das instituições 
contratantes. 

Os pagamentos foram feitos a duas empresas 
pela Direcção de Economia e Finanças de Tete, 
cujos sócios são dois servidores públicos, um 
justamente da Direcção de Finanças daquela 
província e outro do Instituto Nacional de Acção 
Social.

A corrupção, que dizem ter já “barbas bran-
cas”, está a ser combatida no país, com recurso 
a todos os meios, sendo eu eterno colaborador 
nesta luta, usando “xibakela” como instrumento 
de batalha.

Delgado.
O apoio da USAID contribui para a coordenação humanitária, bem como para a 

prestação de assistência directa e indirecta abrangente, tais como encaminhamentos 
para serviços sociais, instalações de saúde, serviços especializados de saúde mental 
e prestação de assistência individual à protecção; fornecimento de material de con-
strução; formação contínua na realização de trabalhos para artesãos e famílias envolvi-
das na construção de abrigos de emergência; melhor acesso a serviços de protecção 
em zonas de difícil acesso e outras. Populações vulneráveis afectadas por conflitos ou 
desastres naturais também são assistidas com jogos de NFI, incluindo artigos de sanea-


