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Recurso energético de Moçambique:

ANSELMO SENGO
Email: sengoans@yahoo.co.br

Um acervo atractivo ao mercado regional
- Para além da África do Sul, Zimbabwe e Eswatini estarem conectados à energia moçambicana, muitos outros países da SADC, incluindo o vizinho Malawi,“piscam olho”ao recurso energético do país
- Estadista malawiano, Lazarus Chakwera, que ontem, domingo, terminou a sua visita de quatro dias ao país, lançou com o seu homólogo Filipe Nyusi a primeira pedra para a construção da infra-estrutura do Projecto de Interligação Regional Moçambique-Malawi, que deverá transportar energia do solo pátrio àquele país, a partir do segundo trimestre de 2023
- Filipe Nyusi, Chefe de Estado moçambicano, diz que a materialização desta iniciativa de integração energética ao mercado da SADC fortalece a imagem de uma região como um bloco económico, com
mais de 300 milhões de consumidores
Moçambique, mundialmente conhecido pelos seus recursos naturais, com realce para o gás natural do Rovuma, na província de Cabo Delgado, é igualmente detentor de um acervo energético
bastante atractivo para o bloco económico da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), havendo já alguns países da região a desfrutarem do recurso, como o Zimbabwe,
Eswatini e África do Sul (só para exemplificar), para além do vizinho Malawi, que aguarda pela conclusão, em meados de 2023, das obras de construção das infra-estruturas que deverão transportar energia eléctrica do solo pátrio àquele país, conforme foi evidenciado na cerimónia de lançamento da primeira pedra do projecto, dirigida na última quinta-feira pelos estadistas dos dois
países, Filipe Nyusi, de Moçambique, e seu homólogo malawiano, Lazarus Chakwera, na localidade de Matambo, distrito de Changara, na chamada“terra do carvão”.

MIGUEL MUNGUAMBE
Email: mmunguamb@yahoo.co.br
É caso para legitimar. Moçambique
é mesmo um país com recursos energéticos que já começaram a criar algum apetite na região austral de África.
A partir da subestação de Songo,
detida pela Hidroeléctrica de Cahora
Bassa (HCB), em Tete, é possível realizar
o despacho de energia para a Eskom,
na vizinha África do Sul, e para a ZESA,
no Zimbabwe.
A Eskom é uma companhia sulafricana de geração e distribuição de
electricidade e a ZESA (Zimbabwe Electricity Supply Authority), a operar a partir
do Zimbabwe, presta o mesmo tipo de
serviço às comunidades daquele país.
Quer o primeiro como o segundo,
os dois estão conectados à energia
do solo pátrio, onde o Zimbabwe está
ligado a partir do Songo-Bindura, com
capacidade de 450Mw.
A África do Sul, um país financeiramente estável na região e em todo
o continente africano, tem a energia
moçambicana através do sistema
da MOTRACO, com capacidade de
2600Mw; Eswatini com 20Mw, podendo ser incrementada em função das
necessidades. Mas não só estes países
beneficiam de energia moçambicana,
estando também o Malawi a se preparar para usufruir do recurso. Aliás, na
última semana, os moçambicanos testemunharam um importante evento
no país, envolvendo o lançamento da
primeira pedra para a construção de
infra-estruturas do Projecto de Interligação Regional Moçambique-Malawi
(MOMA).
A aludida cerimónia teve lugar na
última quinta-feira, na localidade de
Matambo, distrito de Changara, na
província de Tete, e foi honrada com
a presença dos estadistas dos dois
países, Filipe Nyusi (de Moçambique) e
Lazarus Chakwera (do Malawi).
Trata-se de um evento que, conforme apurou o PÚBLICO, enquadra-se
no Plano Director de Infra-estruturas
Eléctricas (2018 - 2043) para o sector
de energia e contribuirá, significativamente, para a consolidação da integração regional de Moçambique com
os países vizinhos da Southern African
Power Pool (SAPP).

Presidente Nyusi num frente a frente com seu homólogo Malawiano

Com esta iniciativa, espera-se que a
mesma contribua para a consolidação
do posicionamento de Moçambique
como pólo regional de energia, decorrente das potencialidades energéticas
e estratégicas de que o país dispõe.
No que diz respeito ao mercado
energético da SADC, refira-se que o
Malawi ainda era um segmento fora
da SAPP. Em outras palavras, o Malawi
é um dos três países, à semelhança da
Tanzânia e Angola, ainda não interligados com a região da SADC a nível da
rede de transporte de energia.“Por isso,
o acto que testemunhamos a partir de
Matambo, distrito de Changara, constitui um verdadeiro marco histórico
nas relações entre o Malawi e Moçambique, bem como para a região austral
de África, na medida em que Moçambique e Malawi passarão a ser actores
relevantes no mercado de energia
da SADC, na qual fazem parte”, referiu
Lazarus Chakwera, estadista malawiano, visivelmente satisfeito.
Chakwera afirmou ainda que “as
relações de cooperação entre Moçambique e Malawi são fortes e devem
continuar a ser ainda mais fortes”,
tendo manifestado a sua satisfação
por ter lançado um grande projecto ao
lado do seu homólogo moçambicano.
“Esta interligação irá reduzir o défice
de energia no Malawi, impactando na
diversificação de fontes energéticas, industrialização da agricultura e geração

de rendimentos para os malawianos”,
disse o Chefe de Estado malawiano.
Além de interligar os sistemas de
energia de ambos os países, o projecto
representa uma oportunidade acrescida para Moçambique, com a possibilidade de exportação de energia
excedentária para os países vizinhos,
capitalizando a obtenção de divisas
para o solo pátrio.
No presente quinquénio, o Governo
moçambicano pretende aumentar a
capacidade de geração e fornecimento de energia eléctrica em 600Mw,
tendo em consideração os recursos
disponíveis em termos de hidrocarbonetos e da bacia hidrográfica do
Zambeze, incluindo também a energia

solar, completada pela construção de
linhas de transporte cruciais nas ligações entre as zonas Norte, Centro e Sul
do país.
ETAPAS DO PROJECTO
De forma sumária, ao que o PÚBLICO apurou dos gestores do projecto, a
execução do mesmo será feita em dois
tempos, onde o primeiro deverá consistir na construção de 142 quilómetros
de Linha de Transmissão a 400kV, a
partir da Subestação de Matambo até
à fronteira com o Malawi, em Zóbuè,
onde iniciará o troço malawiano, com
uma extensão de 76 quilómetros de
Linha de Transmissão a 400kV, até à

Lançamento da primeira pedra do projecto de interligação regional Moçambique - Malawi

Subestação de Phombeya, doutro
lado da fronteira, no Malawi.
Em outras palavras, depois do lançamento da primeira pedra o projecto
de construção da Linha de Alta Tensão
começa a partir da Subestação de Matambo, na província moçambicana de
Tete, passando pelos distritos de Changara e Moatize, até Phombeya, no distrito malawiano de Balaka.
Já a outra fase, ao que o PÚBLICO
aferiu, consiste na construção de
uma nova subestação em Matambo,
220/400kV, de 500 MVA, bem como na
relocação e desvio da Estrada Nacional
Nº 301, numa extensão de 4,5 quilómetros, no distrito de Changara.
O Projecto MOMA é financiado
pelo Banco Mundial, Governo do
Reino da Noruega, União Europeia e
Governo alemão, estes dois últimos
representados pelo KFW, num investimento total de 127 milhões de
dólares americanos.
MARCO HISTÓRICO
As relações diplomáticas de
Moçambique e Malawi, alicerçadas
na ligação geográfica, bem como nas
semelhanças culturais e linguísticas,
fazem dos povos fortes aliados e parceiros estratégicos.
De acordo com o Presidente da
República, Filipe Nyusi, que falava
momentos após o lançamento da primeira pedra para a construção de infraestruturas do Projecto de Interligação
Regional Moçambique-Malawi, os dois
países partilham a mesma história e
a mesma cultura, principalmente na
província de Tete, e não só, incluindo
Zambézia, Niassa, Nampula e Sofala,
que, segundo o Presidente Nyusi, fazem parte de uma longa legião, cuja
cultura se confunde com a do Malawi.
“Todos falamos Chitxewa, Muani, Yao,
Macua, Lomué, e mais línguas, e partilhamos ainda o mesmo peixe”, afirmou
Filipe Nyusi, para depois acrescentar
que “até o tchambo, peixe mítico conhecido e adorado internacionalmente,
é pertença dos dois povos, que possuem os mesmos hábitos e culturas e
comem a mesma comida”.
Falando já da integração regional
no sector de energia, Filipe Nyusi disse
que a mesma constitui um verda-

processo dos preparativos da realização da VI Conferência Nacional da
ACLLN e aprovado a proposta de candidaturas ao cargo de Secretário-geral
desta organização, o evento parte
para a sua materialização, com efeitos
desde ontem, domingo, para terminar
esta segunda-feira, com o ponto mais
alto voltado para a reestruturação dos
órgãos sociais.
No entanto, de acordo com o programa da VI Conferência Nacional da
ACLLN, cuja cópia está na posse deste
semanário, os trabalhos iniciaram ontem, domingo, com saudações feitas
pelas organizações do partido Frelimo,
nomeadamente a Organização da
Mulher Moçambicana (OMM), Organização da Juventude Moçambicana
(OJM) e Organização Continuadores
de Moçambique (OCM), seguido da
intervenção do Secretário-geral da
agremiação e do discurso de abertura pelo Presidente da Frelimo e da
ACLLN, Filipe Nyusi.
Depois do intervalo, seguiu-se, ainda no domingo, à apresentação e
debate em plenária do relatório do
balanço do Comité Nacional, sob apresentação de Fernando Faustino, reeleito em 2017 para o segundo mandato
ao cargo de Secretário-geral da ACLLN.
Na mesma plenária será apresentado, debatido e aprovado o programa
quinquenal da ACLLN para o período
2022-2027. Posto isto, os conferencistas
irão entrar no processo eleitoral, para
ratificarosmembrosdoComitéNacional
eleitos nas províncias, e depois, naquele
que será o momento mais marcante da
VI Conferência Nacional, haverá a eleição
do novo Secretário-geral, o presidente
do Conselho Fiscal e os vogais.
Já naquela que será a primeira sessão ordinária do Comité Nacional
eleito serão apresentados os novos
órgãos executivos eleitos da ACLLN
para o período 2022-2027, seguido da
tomada de posse.
Refira-se que a ACLLN, antes de FernandoFaustino,tevecomosecretáriosgerais Bonifácio Gruveta, Roque Júlio,

deiro marco histórico nas relações
comerciais no quadro da SADC,
consubstanciadas na construção de
infra-estruturas necessárias para o processo de desenvolvimento da região.
De igual modo, avança o Chefe de
Estado moçambicano, a construção de
infra-estruturas estabelece condições
atractivas ao investimento para as economias e impulsiona a produção e a
produtividade em todas as cadeias de
valor rumo à industrialização, fazendo
lembrar que a questão da industrialização do país está entre os quatro pilares no Plano Quinquenal do Governo
(PQG 2020-2024).
Destacou ainda que este resultado é
fruto de determinação para revitalizar
a cooperação entre os dois países, depois do encontro que os dois estadistas
mantiveram em Songo.

Na VI Conferência Nacional, hoje na Matola

e Niassa”, lê-se no documento que a
nossa reportagem teve acesso.
A Comissão Política, em comunicado de imprensa, indica que foi
informada sobre o trabalho do Presidente da Frelimo e da República de
Moçambique, nas várias frentes de
actuação, nomeadamente na visita
de Estado do Presidente da República
do Zimbabwe, Emmerson Dambudzo
Mnangagwa, a Moçambique, no
quadro do reforço e aprofundamento
das relações históricas de irmandade, solidariedade e de cooperação
política, económica, social e cultural
entre os dois países; na visita de Estado à República de Botswana, em resposta ao convite formulado pelo seu
homólogo daquele país, Mokgweetsi
Masisi, no âmbito do reforço, aprofundamento e consolidação das relações
históricas de irmandade, amizade,
solidariedade e cooperação existentes
entre os dois povos e países.
O comunicado de imprensa acrescenta que a CP foi igualmente informada da participação do Presidente da
Frelimo e Chefe de Estado moçambicano na cerimónia de abertura da XVII
Conferência Anual do Sector Privado,
evento que avaliou a trajectória e recuperação económica sustentável,
num contexto em que o país procura
adaptar-se aos efeitos conjugados da
Covid-19, ciclones tropicais nas zonas
Centro e Norte, ataques terroristas
em Cabo Delgado, com o objectivo
de identificar medidas tendentes a

melhorar o ambiente de negócios em
Moçambique.
Foi ainda informada da inauguração do Edifício do Tribunal Judicial
do Distrito de Mocuba, província da
Zambézia, um empreendimento de
raiz, construído no âmbito da Iniciativa
Presidencial “Um Distrito, Um Edifício
Condigno para o Tribunal, até 2023”,
bem como sobre a inauguração da
Central Solar de Metoro, na província
de Cabo Delgado, projecto inserido
no plano do Governo com vista ao
aumento da capacidade de produção
e diversificação das fontes energéticas
do país, em geral, e na região Norte, em
particular, com o objectivo de garantir
energia de qualidade, incluindo em
torno da participação de Filipe Nyusi
na cerimónia oficial de lançamento da
Campanha de Comercialização Agrícola 2022 e do IV Fórum Nacional de
Comercialização Agrícola, no distrito
de Marracuene, província de Maputo,
evento realizado sob o lema “Comercialização Agrícola-Dinamizadora do
Agronegócio e Industrialização”, e pelo
trabalho de assistência aos órgãos de
base da Frelimo nas províncias, no
quadro do reforço da organização e
da dinâmica das acções do partido a
vários níveis, no exercício da consolidação da paz, harmonia e da Unidade
Nacional.
No entanto, a Comissão Política diz
regozijar-se com o bom nível de preparação e realização do V Congresso
da Organização da Mulher Moçambicana (OMM), evento que teve lugar
de 9 a 11 de Abril corrente, na Escola
Central da Frelimo, cujo ponto mais
alto foi a recondução da camarada
Mariazinha Niquice ao cargo de Secretária- geral da agremiação.
“A Comissão Política entende que
com a realização deste evento, caracterizado por um ambiente de festa,
união e harmonia entre os membros,
a OMM consolida cada vez mais a conquista do espaço, resultante da caminhada rumo à sua emancipação, desde
a Independência nacional, na esfera
política e em outras áreas do desenvolvimento sócio-económico do país”,
salienta o comunicado de imprensa.

tiguidade geográfica, mas acima de
tudo numa história e valores culturais

partilhados com longevidade ancestral”,considerou o Presidente Nyusi, elucidando que os dois países, inseridos
numa só lógica de relações comerciais,
no quadro da SADC, estão a dar um
sinal concreto, que é a construção de
infra-estruturas tão necessárias ao processo de desenvolvimento regional.
Filipe Nyusi reconhece a colaboração frutífera do seu homólogo na
materialização desta iniciativa de integração energética ao mercado da SADC.
Desta forma, afirma Nyusi, fortalece-se
a imagem de uma região como um
bloco económico com mais de 300
milhões de consumidores de energia
eléctrica. “Os empreendimentos a ser
explorados a partir de energia eléctrica
vão beneficiar o desenvolvimento e
os interesses dos povos de ambos
os países”, considera Filipe Nyusi,

Veteranos da luta elegem
Secretário-geral
A Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLN) elege esta segunda-feira, na sua VI
Conferência Nacional, o novo Secretário-geral, o presidente do Conselho Fiscal e vogais. Segundo o programa
da VI Conferência Nacional dos Veteranos da Luta de Libertação, na posse do Jornal PÚBLICO, serão também
ratificados os membros do Comité Nacional, eleitos nas províncias, assim como haverá apresentação, debate e
aprovação em plenária do plano quinquenal da ACLLN para o período 2022 – 2027.

ACLLIN elege esta Segunda-feira novo SG

Rafael Maguni e Guidione Muchila.
Entretanto, até ao fecho da presente
edição não havia lista de candidatos ao
cargo de Secretário-geral da ACLLN,
que neste caso será apresentada em
sede da VI Conferência Nacional, a
decorrer na Matola.
NYUSI OVACIONADO
Na semana passada, concretamente na última quarta-feira, a
Comissão Política, reunida na sua 71ª
Sessão Ordinária, comunicou que
tomou conhecimento da realização,
em Maputo, da Cimeira Extraordinária
Virtual da Troika do Órgão para a
Cooperação nas Áreas de Política,
Defesa e Segurança da Comunidade
de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e saúda o organismo, pela
aprovação da transição da Missão da
SADC em Moçambique (SAMIM) para
Força Multidimensional, o que confere

Na sua intervenção, feita a partir de
Tete, Filipe Nyusi fez notar ainda que no
ano passado, concretamente em Novembro, efectuou com o seu homólogo malawiano, Lazarus Chakwera, na
subestação de Phombeya, distrito de
Balaka, no Malawi, o lançamento do
projecto de interconexão de energia
eléctrica entre os dois países. “Agora,
em menos de seis meses, voltamos a
lançar a mesma iniciativa, desta vez do
lado moçambicano, o que irá permitir
a construção de infra-estruturas para
a interligação eléctrica entre Moçambique e Malawi.
“A nossa presença neste acto é um
sinal inequívoco de que as decisões
que tomamos são permanentemente
seguidas para que não se tornem em
palavras mortas. A nossa presença aqui
e agora representa a importância es-

a este grupo militar o estatuto de Força
de Estabilização Humanitária e Desenvolvimento.
Para a Comissão Política, esta mudança surge como resultado dos
progressos encorajadores até ao momento alcançados pela SAMIM, que
trouxeram estabilidade e segurança
na maior parte das áreas anteriormente ocupadas pelos terroristas na
região norte da província de Cabo Delgado, o que vai permitir uma coordenação cada vez mais segura na implementação de um plano abrangente
de reconstrução e desenvolvimento
integrado neste ponto do país.
Nesse contexto,“a Comissão Política
encoraja o Governo a continuar a
empreender esforços na busca de
soluções mais arrojadas e sustentáveis,
no quadro do combate ao extremismo violento, para garantir a tranquilidade na vida das populações, sobretudo nas províncias de Cabo Delgado

Visita ao Porto de Nacala

tratégica que atribuímos à cooperação
económica, alicerçada não só na con-
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de mercadorias de e para o Malawi,
um país do hinterland que anualmente
recorre aos portos moçambicanos
para importar e exportar cerca de
48 milhões de toneladas de diversos
produtos.
TESTE À COOPERAÇÃO
BILATERAL

Chegada e conversações na Presidencia da República

acrescentando que a construção
da linha de interconexão energética
Moçambique/Malawi vai revolucionar
o desenvolvimento das comunidades
dos dois países e da região austral de
África, no seu todo.
Refira-se que a implementação
deste empreendimento enquadra-se
no Plano-director de infra-estruturas
eléctricas 2018-2043 para o sector
de energia e contribuirá significativamente para a consolidação da integração regional de Moçambique com os
países vizinhos da SADC.
A energia, como refere o Presidente moçambicano, induz novas indústrias e empreendimentos turísticos
e propicia também a mecanização
que aumenta a produtividade, melhora o acesso a cuidados de saúde
e de educação, para além de tornar
os países da região mais acolhedores
dos investimentos, o que, por sua
vez, carrega efeitos positivos sobre
o emprego, a geração de renda e o
bem-estar social.
“Com a implementação desta infraestrutura abre-se mais uma janela de
oportunidades para a geração de emprego”, disse Nyusi, para quem com os
esforços dos dois governos, alicerçados
no elevado nível de relações entre ambos, conseguiu-se concretizar este sonho dos malawianos e dos moçambicanos de ter uma energia fiável e com a
qualidade necessária.
Filipe Nyusi saudou de forma efusiva
as empresas de electricidade pública
dos dois países e os respectivos ministérios, assim como as autoridades
locais e vários outros parceiros de
cooperação pela materialização deste
empreendimento.

RELEVÂNCIA DA
INFRA-ESTRUTURAÇÃO DO PAÍS
O estadista moçambicano entende
que as infra-estruturas de utilidade
pública criam condições para a atractividade de investimentos produtivos
para as economias e facilita avanços na
cadeia de valor, numa perspectiva do
bloco económico da SADC rumo à industrialização com efeito estruturante.
A rede de infra-estruturas ferroviária
e rodoviária e a interligação eléctrica
apresenta um grande potencial de
desenvolvimento do plano quadro, do
plano indicativo e estratégico de desenvolvimento regional na SADC, mas
de forma concreta para Moçambique
e Malawi.
Recordou que no âmbito das infraestruturas abertas ao mercado regional deu-se por iniciado, em 2020, o projecto de reconstrução do ramal Dona
Ana - Vila Nova da Fronteira, no distrito
de Mutarara, província de Tete, num investimento de cerca de 30 milhões de
dólares americanos.
Do lado de Moçambique, conforme
o Presidente Filipe Nyusi, esta reconstrução já está concluída e há informações encorajadoras de o Presidente
Chakwera estar pessoalmente a mobilizar investimentos, que dentro de
pouco tempo poderão contribuir para
a retoma da construção do outro lado
do território malawiano.
O ramal, com mais de 44 quilómetros, esteve paralisado desde Setembro
de 1986, devido à guerra de desestabilização que destruiu o tecido económico, com graves consequências para
Moçambique. A sua reconstrução visa
a melhoria da logística de transporte

No âmbito da visita do estadista
malawiano a Moçambique, o Presidente da República, Filipe Nyusi, manteve conversações oficiais com o seu
homólogo Lazarus Chakwera sobre
vários assuntos, com destaque para
o reforço da cooperação bilateral nas
áreas de economia, paz e segurança,
que constituam ganhos mútuos para
os dois países.
“Os presidentes fizeram uma avaliação positiva da cooperação bilateral, com destaque para o grau de
implementação das decisões tomadas
pelos dois líderes na última visita do
Chefe de Estado moçambicano ao
Malawi, em Novembro passado”, disse
Verónica Macamo, ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, que
acrescenta que, sobre a temática de
segurança, o Malawi comprometeu-se
a apoiar Moçambique no combate ao
terrorismo em Cabo Delgado.
Por seu turno, a ministra dos Negócios Estrangeiros do Malawi, Nacy
Tembo, secundou as palavras de
Verónica Macamo, afirmando que a
visita a Moçambique representa um
momento especial e acredita que ambos os países têm muito a ganhar com
os acordos firmados entre si.
“O que eles [os presidentes] fiz-

eram foi dar um impulso à actividade
económica, criando e mobilizando
investidores para que se envolvam
no crescimento económico dos dois
países. Até porque, falando de investidores, no terceiro dia da visita, empresários malawianos e moçambicanos participaram, no último sábado,
em Maputo, no Fórum de Negócios
que se debruçou em torno de vários
aspectos, com realce para as oportunidades que os dois países oferecem
para a realização de investimento.
A ministra malawiana falou também
da importância que o Porto de Nacala
tem para o escoamento de produtos
para o seu país. “Estamos deveras impressionados com o investimento
que o Governo de Moçambique tem
feito em Nacala. Acreditamos que nos
vai ajudar como país na realização de
importações e exportações”, salientou,
acrescentando que o benefício não é
só para Moçambique, mas também
para o Malawi.
ASSUNTO
DAS PRIMEIRAS-DAMAS
À margem da visita do Presidente
malawiano a Moçambique, as primeiras-damas dos dois países aproveitaram a ocasião para reflectirem em
torno de vários problemas que negativamente impactam na vida da mulher
e concordaram que as igrejas devem
promover a mudança de comportamentos, e ao Governo cabe a retenção
da rapariga na escola.
A violência contra a mulher e criança
é um mal que transcende fronteiras,
por isso, buscando estratégias e par-

Estadistas no forúm de negócios Moçambique-Malawi

tilhando experiências de vivências e
políticas, homens e mulheres religiosos
de Moçambique e do Malawi juntaram as suas vozes para dizer basta à
violência doméstica.
“Entre as acções realizadas, inclui-se
a aprovação de instrumentos jurídicos
sobre matérias como a Lei de Combate
à Violência Doméstica praticada contra
a mulher e Lei de Combate às Uniões
Prematuras”, disse a Primeira-dama de
Moçambique, Isaura Nyusi.
Isaura Nyusi reconheceu que apesar
de haver muita legislação aprovada
sobre a questão de violência contra a
mulher, o problema agudizou-se nos
últimos tempos devido à pandemia da
Covid-19, por conta do confinamento
a que as mulheres e crianças, na sua
maioria, estiveram sujeitas. Por isso,
apelou ao maior envolvimento das
confissões religiosas.
“A religião é um veículo para a formação técnica e de amor, e neste aspecto
as confissões religiosas assumem um
papel fundamental neste respeito.
Queremos continuar a contar convosco
nesta batalha”,instou Isaura Nyusi.
Por seu turno, a Primeira-dama do
Malawi, Monica Chakwera, disse que a
protecção da mulher é também preocupação do seu país e que é preciso
ultrapassar algumas crenças religiosas
que colocam a mulher numa posição
de vulnerabilidade.
Algumas comunidades normalizam
a violência contra a mulher e os casamentos prematuros com base em algumas crenças, por isso o Malawi tem
apostado na divulgação de políticas
que influenciem as raparigas a apostarem na educação.
“Como eu disse, é uma questão
cultural, mas devemos aprender que
mesmo se a rapariga estiver grávida, ela
deve estar na escola. É o que estamos
a fazer no nosso país. É difícil, mas está
a surtir efeito e há avanços”, partilhou a
Primeira-dama malawiana, para depois
acrescentar que as mulheres devem
ir o mais longe que puderem, porque
quando terminam o ensino secundário
e ou superior estarão em condições de
tomar uma decisão correcta.
As duas primeiras-damas abordaram o assunto durante um simpósio
inter-religioso sobre o papel das confissões religiosas na prevenção e combate à violência doméstica contra a
mulher e às uniões prematuras.
Publicidade
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Editorial Ecos da visita do Presidente malawiano
Lazarus Chakwera, Presidente
malawiano, terminou ontem, domingo, a sua visita de quatro dias de
trabalho a Moçambique. E regressa à
procedência com o sorriso estampado no rosto, por ter cumprido com
sucesso a missão que lhe levou ao
“solo pátrio”.
Na verdade, havia necessidade de
o estadista malawiano visitar o nosso
país, para fazer cumprir as decisões
que tomou com o seu homólogo
Filipe Nyusi, quando em Outubro
de 2020 esteve em Songo, província
de Tete, no âmbito das negociações
sobre a Interligação Regional Moçambique-Malawi, um projecto bastante
ambicioso e que a ser concluído, em
meados de 2023, conforme o previsto, irá reduzir o défice de energia no
Malawi, impactando na diversificação de fontes energéticas, industrialização da agricultura e geração de
rendimentos para os malawianos.
A energia, como devem saber,
induz novas indústrias e empreendimentos turísticos e propicia também a mecanização que aumenta
a produtividade, melhora o acesso
a cuidados de saúde e de educação,
para além de tornar os países da
região mais acolhedores dos investi-

O Canhão

RUI DE CARVALHO (JORNALISTA)
E-mail: r823812091@gmail.com
Os amigos são pessoas pelas quais
nós nutrimos muito carinho e afecto.
Eles também têm apreço e estima por
nós. A relação de amizade é mesmo
assim. Às vezes chega a ser mais forte
do que uma relação amorosa. Aliás, é
mais fácil desfazer um casamento do
que uma amizade. É mais fácil berrar

mentos, o que consequentemente
produz efeitos positivos sobre o emprego, a geração de renda e o bemestar social. Tudo isto é esperado que
aconteça no território de Lazarus
Chakwera, com a interligação energética a partir do solo moçambicano.
Mas os benefícios não podem ir
só para o Malawi, pois Moçambique
também está na expectativa, esperando, neste caso concreto, que
a iniciativa venha contribuir para a
consolidação do posicionamento
do país como pólo regional de energia, decorrente das potencialidades
energéticas e estratégicas de que o
país dispõe.
Além de interligar os sistemas
de energia de ambos os países, o
projecto representa uma oportunidade acrescida para Moçambique,
com a possibilidade de exportação
de energia excedentária para os
países vizinhos, capitalizando a obtenção de divisas para o solo pátrio.
No quadro desta estratégia, países
como a África do Sul, Eswatini e
Zimbabwe estão já conectados à
energia moçambicana, estando por
enquanto o Malawi a aguardar pela
conclusão da infra-estrutura para o
transporte de energia em alta ten-

são de Moçambique para aquele
país vizinho.
Assim, olhando para todos estes
ganhos resultantes da disponibilidade de energia, Lazarus Chakwera,
um teólogo confesso formado pela
Universidade Internacional Trinity, nos Estados Unidos da América
(EUA), na sua visita a Moçambique,
a primeira coisa que fez, depois de
aterrar no Aeroporto de Tete, foi o
lançamento, com o seu homólogo
moçambicano, Filipe Nyusi, da primeira pedra para a construção de infra-estrutura do Projecto de Interligação Regional Moçambique-Malawi
O lançamento, que desta vez
ocorreu do lado moçambicano,
acontece cinco meses depois de
os dois estadistas terem realizado
idêntica missão do outro lado do
Malawi, concretamente na zona de
Phombeya, no distrito de Balaka.
Com o lançamento da primeira
pedra abre-se nova página, que
compreenderá a construção de
142 quilómetros de Linha de Transmissão a 400kV, a partir da Subestação de Matambo até à fronteira com
o Malawi, em Zóbuè, onde vai iniciar
o troço malawiano, com uma extensão de 76 quilómetros de Linha de

Amigos ciumentos
com a mulher/marido do que com
amigos/amigas.
Por causa deste laço forte que une
dois ou mais amigos, muitas vezes
surgem casos de ciúmes. Quando
um dos amigos conhece outro amigo
para além dos seus amigos tradicionais, surgem situações de desconforto por parte destes. Questionam-se
sempre: será que ele/a agora mudou
de amizade? Será que o novo amigo
merece mais atenção do que eu?
Porque é que o meu amigo agora tem
um novo amigo?
Estas perguntas acabam criando
problemas sérios. Há amigos que acabam fazendo planos para estragar a
nova amizade, de separar o seu amigo
do novo amigo. E isto é feito muitas
vezes através da intriga, boato, fofoca,
armadilhas, etc. Não fazem isso por
maldade. São ciúmes descontrolados.
Não estão preparados para aceitar que
a atenção do amigo está dividida entre
eles e os novos amigos.

Mas a solução não pode ser essa de
semear tempestade em copo de água.
Já diz o ditado do“kota”Bonga: "Amigo
do amigo, amigo é". E tem que ser sempre assim. O amigo do meu amigo tem
que ser meu amigo também. Amizade
não é casamento em que se exige fidelidade. Até mesmo no casamento é
aceitável haver uma ou mais mulheres
do mesmo marido, ou um ou mais
maridos da mesma mulher.
Tudo depende do acordo entre os
parceiros. Isto é, entre marido e mulher,
ou entre os amigos.
Amigos, nada de andarmos a falar
mal dos outros amigos. Se não gostamos de alguém devemos usar a melhor forma de gerir o ciúme. Falar mal,
fazer mal, criar boatos e fofocas é muito
feio. Isso magoa as pessoas e pode estragar a amizade que nós queremos
proteger.
A amizade vale ouro. Devemos
protegê-la e valorizá-la. Espero que me
entendam. Até à próxima.

Transmissão a 400kV até à Subestação de Phombeya, do outro lado da
fronteira, no Malawi.
Em outras palavras, as obras vão
começar mesmo a partir da Subestação de Matambo, na província
moçambicana de Tete, passando pelos distritos de Changara e Moatize,
até Phombeya, no distrito malawiano de Balaka.
Com a implantação desta infraestrutura, o que se espera é que se
torne possível a realização de despacho de energia para o vizinho Malawi a partir da Subestação de Matambo, na província central de Tete.
A interconexão energética entre
Moçambique e Malawi constitui um
verdadeiro marco histórico nas relações entre os dois países, bem como
para a região austral de África, na medida em que Moçambique e Malawi
passarão a ser actores relevantes no
mercado de energia da SADC, bloco
regional do qual fazem parte. Mais
ainda, entendemos que a material-

ização desta iniciativa de integração
energética ao mercado da SADC irá
fortalecer a imagem de uma legião,
como um bloco económico regional, com mais de 300 milhões de consumidores.
Entendemos também que a iniciativa irá contribuir, significativamente, para a consolidação da integração regional de Moçambique e
Malawi na Southern African Power
Pool (SAPP), onde o vizinho Malawi,
à semelhança de Tanzânia e Angola,
ainda não está interligado com a
região da SADC, a nível da rede de
transporte de energia.
Os empreendimentos a serem explorados a partir de energia eléctrica
vão beneficiar o desenvolvimento e
os interesses dos povos de ambos
os países. Aliás, a construção da linha
de interconexão energética Moçambique-Malawi vai revolucionar o
desenvolvimento das comunidades
dos dois países e da região austral de
África, no seu todo.
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BENJAMIM ALFREDO (PhD)
E-mail: ba@balfredo.com
A terra é um recurso imprescindível
e fundamental para a sobrevivência da
maioria da população moçambicana.
A expressão terra é usada em vários
contextos. No entanto, o seu conceito
varia. A terra é entendida como espaço
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RUI DA MAIA (GestordeEngenharia)
E-mail: damaia.rui59@gmail.com
Uma das maiores dificuldades dos
operadores comerciais e industriais é lidar com os custos de produção. Quando estivermos a lidar com uma empresa que já tem uma longa experiência
de produção torna-se extremamente
difícil eliminar as restrições físico-financeiras que se herdaram do passado.
Quando lidarmos com novos projectos esquecemos muitas vezes de
incluir custos de entrada. Lutar contra
a resistência dos antigos operadores e
encontrar um lugar para o trabalhador
exercer a sua actividade em condições
de higiene, saúde e segurança, permitir que o trabalhador comunique
com seus colegas e superiores sem
ambiguidades, evitar que o trabalhador esteja sujeito a trabalho escravo, à
fome e à chuva, tudo isso faz com que
criar um posto de trabalho industrial
em Moçambique custe no mínimo
300 mil meticais no primeiro ano de
actividade. Criar um lugar de trabalho
custa muito dinheiro ao investidor e
muito pouca gente está ciente disso.
É óbvio que aquele que começa um
projecto a pensar que vai dar emprego
aos 10 membros da sua própria família
alargada vai ter que investir 3 milhões
de meticais, antes de colher um único
fruto da empresa. Este valor pode não
ser aparente nos pareceres técnicofinanceiros, mas vai fazer cair novos
projectos.
Os custos de produção variam de

A terra - Um bem soberano do povo moçambicano (1)
onde vive uma certa comunidade organizada e que desenvolve a sua vida.
Também é considerada como um recurso ou activo económico. Em Ciência Política, a terra compreende um
espaço onde reside uma comunidade
que se sujeita ao poder político instituído e que leva a cabo a sua vida social.
Em Moçambique, a terra constitui um
activo económico extremamente importante e símbolo de vitória popular
contra o colonialismo português. Por
isso, é designada um dos símbolos de
unidade nacional e de soberania do
povo moçambicano. Se recuarmos
no tempo podemos nos recordar
que a guerra levada a cabo pela Frelimo contra o colonialismo português
(1964-1974) visou fundamentalmente

a libertação da terra e dos homens. A
guerra foi ganha com suor, sangue e
muito sacrifício. Hoje, a terra está livre
e pertence ao povo moçambicano,
cabendo ao Estado legislar quanto ao
seu uso e aproveitamento.
De acordo com o artigo 109 da
Constituição da República, a terra
pertence ao Estado, não deve ser vendida ou por qualquer outra forma
alienada, nem hipotecada ou penhorada, porque meio universal de criação
da riqueza e do bem -estar social, o uso
e aproveitamento é direito de todo o
povo moçambicano. Entretanto, fiquei
extremamente preocupado quando
há dias presenciei um debate televisivo sobre a possibilidade de se
vender, arrendar ou penhorar a terra.

Um dos argumentos era de que tal
permitiria diminuir os conflitos sobre
os direitos de uso e aproveitamento
da terra e fazer com que os cidadãos
se beneficiem convenientemente da
terra. À partida, achei tais argumentos engraçados, pois não se pode
falar da terra em Moçambique como
quem fala de um conto de fadas. Por
isso, e como muitos moçambicanos, fiquei muito preocupado, pois
sempre considerei a terra como um
activo extremamente importante
para o povo moçambicano, cujo uso
e aproveitamento deve beneficiar em
grande medida a todos. Achei que
qualquer uma das ideias avançadas
no referido debate pode despoletar
ainda mais conflitos, caso não se clari-

fique os objectivos de tal debate, pois
a questão não se coloca tão-somente
na liberalização da terra, mas sim nos
efeitos políticos, sociais, económicos e
jurídicos que podem advir.
Senão vejamos: O arrendamento
pressupõe que quem arrende a terra
deve ter a propriedade da mesma, ou
seja, deve ser titular de um direito real
máximo. A posse em face de um DUAT
não seria juridicamente suficiente para
a prática de arrendamento sem que o
detentor de propriedade (Estado) anuísse. Se todos os que detêm a posse
da terra (DUAT) ou que adquirissem tal
posse açambarcassem grandes porções de terra e as arrendassem ganhariam facilmente dinheiro. Quantos é
que teriam tal sorte?

A engenharia e gestão dos custos de produção nas
pequenas e médias empresas
sector para sector. Os custos de determinada operação industrial podem ser
divididos em duas partes: custos das
matérias- primas e custos com o processamento industrial.
Os custos das matérias-primas: nenhum operador de restaurantes deve
comprar peixe no mercado aberto,
pois os seus custos de produção serão
determinados pelos custos da matériaprima no mercado. O nosso mercado
está completamente desequilibrado
porque tem muitos intermediários
parasitários e oportunistas, que vão
duplicando os custos cada vez que se
imiscuem na cadeia comercial. Eu produzia piri-piri e colocava-o no mercado
do Zimpeto a 25 meticais o quilograma.
O revendedor que ficava com toda a
minha produção o revendia num ápice,
e à minha frente, a 75 meticais o quilograma. Os revendedores que venderiam o piri-piri aos consumidores faziam
montinhos e provavelmente ganhavam 100 meticais por quilograma. Um
operador comercial tem que comprar
as matérias-primas na fonte e com base
em acordos de longo prazo.
Veja-se outro exemplo: o preço da
laranja no mercado pode hoje atingir os 10 meticais o quilograma (um
monte de 5-6 laranjas no Xiquelene).
Um operador que queira processar
as laranjas industrialmente não pode
comprá-las no Xiquelene. Tem que
comprá-las ao preço de 2 meticais/10
laranjas, e isso tem que ser feito na fonte junto ao fornecedor original. Caso
contrário não vai conseguir competir
com a concorrência. É bom princípio
dividir o valor de venda de um produto
no mercado por um factor de 5 para
decidir como pagar pelas matérias- primas de operações industriais.
Os custos de processamento industrial: congregam todos os custos
associadoscomosterrenos,osedifícios,

os equipamentos usados no processamento, os reagentes, a mão-de-obra,
os combustíveis, a água e electricidade,
bem como custos non-cash que se referem aos juros sobre o capital cedidos
pelos bancos comerciais.
Estes custos serão divididos em 8
grandes classes: custos de capital (terrenos, edifícios e equipamentos); fuel
(combustível e electricidade); labor
(mão- de-obra); água e custos diversos;
Marketing: Custos de entrada; taxas,
seguros, e finalmente: Juros sobre os
empréstimos.
Custos de capital: no ambiente do
mercado nacional, os custos de capital
(terra e edifícios e equipamentos) eram
comummente amortizados para 25
anos de vida, quer dizer, o seu valor
nominal era dividido por 25. Esse valor
deverá a seguir ser multiplicado por 1,26
para incluir uma taxa de juro de 19%26% praticada pelos bancos comerciais,
eoresultadodeveserdivididopelovalor
da produção anual determinado ou esperado pelo investidor, para o bem em
causa,parasecalcularasuacontribuição
no custo de produção. Modernamente,
é recomendável depreciar os equipamentos por somente 5-6 anos e não
25 anos, porque o mercado de África é
muito instável. Assim, o investidor pode
reter algum dinheiro para fazer investimentos, desde que entre em acordo
com a autoridade tributária sobre essa
possibilidade.
Gestão da mão-de-obra: no ambiente nacional é melhor aplicar um
custo de 160-240 meticais por hora por
cada trabalhador empregado, seja ele
dono da empresa ou seu familiar, ou
ainda qualquer agente contratado a
tempo parcial. Isto criará um fundo de
salários onde os valores reais a pagar
poderão ser mais tarde redistribuídos
(aumentados ou diminuídos) de acordo
com as competências específicas de

cada operador. Este procedimento é
fundamental para acabar com grandes
desequilíbrios nos salários entre administradores e trabalhadores, e ao mesmo
tempo permite expandir o número de
trabalhadores sazonais que a empresa
realmente precisa para a produção e
evitar trabalhadores parasitários.
Nas pequenas e médias empresas
o salário deve ser pago em parcelas
semanais ou quinzenais, para permitir
alta produtividade e evitar absentismos por motivo de alcoolismo e alegações de malária. Deve-se calcular
o custo previsto com a mão-de-obra
para um ano de actividade e dividir
esse valor pela produção anual do
bem em causa para calcular a sua
contribuição no custo de produção. O
custo de produção é dado em MZM/
tonelada ou MZM/kg ou MZM/prato
(no caso de um restaurante), etc.
Custos com combustíveis e electricidade: estes custos devem ser recolhidos trimestralmente do mercado
e acrescidos de pequena margem: os
custos de electricidade devem ser lançados como sendo equivalentes a 30
cêntimos do dólar por KWh (0,03x65
meticais/kWh para cobrir as flutuações). Os custos anuais estimados para
os combustíveis devem ser lançados
como 1,1 dólar por litro (77 meticais/L).
Deve-se calcular o valor previsto para
1 ano de actividade e dividir esse valor
pela produção anual do bem em causa
para se calcular a sua contribuição no
custo de produção.
Taxas e seguros: estes valores
devem ser recolhidos no mercado e
podem atingir valores à volta de 0,75%2% do investimento inicial. O resultado
deve ser dividido pela estimativa da
produção anual do bem em causa
para se calcular a sua contribuição no
custo de produção.
Juros sobre os empréstimos: é su-

posto que o dinheiro que o investidor
utiliza é obtido de um banco comercial
a determinada taxa de juro anual. Esse
valor deve ser dividido pela estimativa
da produção anual do bem em causa.
Marketing: refere-se à estimativa dos
custos de promoção de vendas, publicidade e visualização do produto. O
valor estimado deve ser dividido pela
produção anual estimada para o bem
em causa.
Custos de entrada: referem-se aos
custos do esforço de entrada no mercado ou de lançamento de um novo
produto e dos investimentos necessários para criar um novo lugar de trabalho
para os novos trabalhadores que serão
necessários para a operação. Podem
ser calculados como sendo 5%-15%
do investimento inicial, dependendo
do nível de educação da populaçãoalvo. Se quisermos usar internet para
comercializar o produto os custos de
entrada serão muito grandes.
Em resumo: para se fazer uma estimativa dos custos de produção (metical/
kg ou metical/pessoa, prato ou metical/
tonelada) o consultor deve: calcular os
custos do investimento inicial e dividi-los
pela produção anual. A seguir dividir o
resultado da amortização dos custos indicados em cada uma das 8 classes pelo
valor da produção anual. O investidor
deve fazer a gestão necessária para sobreviver, encontrar o nível de produção
anual que permite estar a par com os
custos de produção da concorrência ou
deve reduzir a mão-de-obra, reduzir o
volume de salários dos administradores
ou então procurar outro lugar para comprar as matérias-primas, ou ainda decidir
não investir no sector em causa.
A maior parte das empresas nacionais pratica preços muito abaixo dos
seus custos de produção devido ao
fenómeno da família alargada onde
se dá emprego a toda gente da família.
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NACIONAL
Filipe Nyusi exige uma produção
agrícola mais séria, afirmando que
não faz sentido que Moçambique
continue a importar batata “rejeitada” por outros países. O Chefe
de Estado teceu estes comentários
quarta-feira, na FACIM, durante o
lançamento da Campanha de Comercialização Agrária 2022/2023,
onde o país espera vender mais de
17 milhões de toneladas de produtos diversos, com destaque para os
cereais, raízes, tubérculos, leguminosas e castanha de caju.

Desta campanha de comercialização prevê-se que 21% sejam cereais,
45% raízes e tubérculos, 13% hortícolas, 11% leguminosas, quatro porcento oleaginosas e as restantes outras
culturas.
Nesse diapasão, o Presidente da
República desafiou os produtores a
melhorarem a produção, principalmente da cebola e batata, para melhorar o rendimento das famílias rurais.
“Não vamos humilhar-nos a importar aquilo que podemos fazer bem”,
exortou Filipe Nyusi.
No entanto, o director-geral do
Instituto de Cereais de Moçambique

NACIONAL
Como forma de não importar batata rejeitada por outros países

Exige-se produção agrícola mais séria

PR lança Campanha de Comercializacão Agrícola

60 pontes, e o trabalho pode decorrer
de três a cinco meses. Existem, também, algumas estradas como dos distritos da Marávia [Tete] e Mandimba
[no Niassa] onde os níveis de produção
são encorajadores, mas há desafios de
colocar as estradas em condições para
poder escoar a produção”, assumiu o
director do ICM.
Mohamed Valá disse ainda que há
algum tempo, para sair de Cuamba
para Mandimba e de Mandimba
até Lichinga levava-se no mínimo
12 horas, e com o investimento feito
pelo Governo e seus parceiros é possível fazer o trajecto em três horas e
45 minutos, facto que facilita e flexibiliza o escoamento dos produtos
entre as zonas de Matchedje e Sanga,
para as províncias de Nampula, Zambézia e outros mercados. “A situação
das vias de escoamento nas estradas
secundárias e terciárias pode não ser

Presidente Nyusi visitando exposição no âmbito da feira de Comercializacão Agrícola

(ICM), Mohamed Valá, em entrevista à
reportagem do Jornal Moçambique,
disse que à semelhança de outras
campanhas de género, as culturas
do milho, mandioca e batata-doce
perfazem entre 48 e 51 porcento do
volume total dos produtos a serem comercializados, sendo as províncias de
Niassa, Nampula e Sofala as que mais
produções vão expor no mercado.
“A abundância deste tipo de produtos é oportuna, pois os carbohidratos
potenciam energia para o organismo
e grande parte da população da zona
Sul e Centro tem o milho como a base
alimentar, assim como algumas zonas
das províncias do Centro e Norte do
país têm no consumo da farinha de
mandioca a maior expressão”, disse o
dirigente. Refira-se que o excedente
produtivo existente para a comercialização foi alcançado graças ao incen-

tivo à produção, que inclui a atribuição
de quantidades significativas de sementes e fertilizantes através de movimentos creditícios instituídos para elevarem a produção e a produtividade.
Concorre também para o sucesso
o Fundo de Comercialização Agrícola,
lançado em 2019, num valor inicial de
300 milhões de meticais, dos quais os
intervenientes do processo de comercialização se podem beneficiar no
máximo de dois milhões e quinhentos
mil meticais, e no mínimo de duzentos mil meticais, com um juro de 1.5
porcento ao mês para colocarem os
seus produtos no mercado de venda.
“Estamos, hoje, com um portfólio de
311 a 320 milhões, e foram beneficiados de forma directa e indirecta 280
a 300 intervenientes da comercialização que movimentaram durante as
épocas anteriores de 100 mil a 120

mil toneladas de produtos diversos”,
explicou Valá, acrescentando que para
uma boa operacionalização do fundo
será necessário um investimento de
40 milhões a 50 milhões de dólares
para financiar os intervenientes da
cadeia comercial. Falando da falta do
acesso aos mercados, Valá frisou que
há distritos como Mueda, em Cabo
Delgado, e Zumbo, em Tete, onde os
produtores ainda possuem milho da
época passada, e perante esta realidade o Governo está empenhado em
encontrar soluções de curto, médio e
longo prazo, com vista a adquirir toda
a produção existente nas mãos dos
produtores.“As vias de acesso estão no
encalço das acções do Governo.
Os efeitos do Idai, Ana e Gombe
vão afectar a fluidez dos excedentes de
produção para os devidos mercados.
Estamos agora a trabalhar em cerca de

resolvida duma só vez, mas na medida do possível e em função da planificação e dos recursos disponíveis
a Administração Nacional de Estradas

[ANE] tem vindo a fazer intervenções
nas zonas críticas, particularmente a
exemplo do distrito de Zumbo, na
província de Tete, feito a partir da vizinha Zâmbia”, referiu Valá.
Falando da fixação de preços, o
director-geral do ICM lembrou que
Moçambique, há mais de 15 anos,
adoptou a economia de mercado, daí
que os produtores têm a prerrogativa
de contribuir para o estabelecimento
de preços de diferentes culturas, excluindo o algodão que tem o seu preço
pré-determinado pelas condições globais do mercado.
Enfatizou que para o estabelecimento de preços, o ICM conta com
o apoio do Ministério da Agricultura
e Desenvolvimento Rural, depois de
auscultados agricultores e outras referências do mercado agrário.
A fonte recordou igualmente que a
abordagem da cadeia de valor, iniciando desde a produção, transporte, escoamento, colocação no mercado até
à industrialização, é fundamental para
um bom desempenho do sector, daí
que é de capital importância apostarse no Programa Nacional Industrializar
Moçambique (PRONAI), por corporizar todo o movimento da cadeia de
valor. Segundo Valá, é neste contexto
que se projecta que nos próximos três
ou quatro anos haja um movimento
de pequenas indústrias, que possam
enfeixar toda a produção nacional,
facto que irá reduzir substancialmente
as perdas agrícolas.
Sob o lema “Comercialização agrícola Dinamizadora do Agronegócio
e Industrialização”, o lançamento da
Campanha de comercialização agrícola abarcou mais de 80 stands de todas as províncias do país, que durante
três dias, portanto, de 20 a 22 de Abril,
estiveram patentes as potencialidades
agrárias nacionais.
Refira-se que a cerimónia de lançamento oficial, foi seguida pela realiza-

ção do IV Fórum Nacional de Comercialização Agrária, que visava discutir
os problemas da cadeia de valor com
os operadores envolvidos.

Está comprometida a campanha
agrária 2021/22, no distrito de
Vandúzi, na província central de
Manica, por causa da fraca queda
de precipitação, situação que contribuiu sobremaneira no processo
de desenvolvimento das culturas
produzidas pelas comunidades
camponesas locais. As comunidades deste distrito perderam
quase todas as culturas que haviam semeado, das quais se destaca
o milho, mapira, soja, gergelim, o
girassol, entre outras, e neste momento receiam que sejam assoladas por bolsas de fome nos próximos meses.

Devido à escassez da chuva

Fome pode assolar Vandúzi
de gado, porque quando as pessoas
se cansarem de tanto ser roubadas os
seus animais preferem bater até queimar, isto porque esses ladrões estão a
fazer regredir a nossa vida”, lamentou a
criadora.
Entretanto, a população residente
nas povoações de Mombeze, Mussenze, Dendemalo, Ntsungudzi, entre
outras regiões, percorrem longas distâncias para terem acesso à protecção
policial, no povoado de Moniquera,
situação que o administrador do distrito pretende reverter a breve trecho.
“Não pratiquem linchamentos porque matar não pode ser a

BENEDITO COBRISSUA
Email: cobrissua@gmailcom
A queda irregular das chuvas na
presente safra agrária, no distrito de
Vandúzi, na província de Manica, afectou severamente as localidades de
Vandúzi-Sede, Matsinho, Chigodole,
Chiremera e Púnguè-Sul.
As comunidades camponesas
daquelas áreas perderam quase todas as culturas que haviam semeado,
das quais se destaca o milho, mapira,
soja, gergelim, o girassol, entre outras,
e neste momento receiam que sejam
assoladas por bolsas de fome nos
próximos meses.
A título ilustrativo, Albertino Blaundi,
um dos potenciais produtores na localidade de Púnguè-Sul, no povoado
de Moniquera, disse que o drama da
falta de chuva na região tem sido frequente nas últimas épocas.
“ Desde o ano de 2018 aqui em Moniquera sofremos sempre com a seca,
se a chuva cai tem sido tarde demais.
Há muito tempo lavrávamos a terra
em Agosto ou Setembro, em Outubro
a chuva caía para o lançamento da
primeira sementeira. Agora só chove
nos fins de Dezembro ou Janeiro, o
que complica as nossas matemáticas”,
lamentou.
Dirigindo-se à população local, o administrador do distrito de
Vandúzi, João Pedro Amade, apelou
ao aproveitamento das zonas baixas,
com vista a fazer face à seca e estiagem
que afecta a região.
João Amade desafiou ainda as comunidades camponesas a apostar no
uso da semente certificada de ciclo
curto e resistente à seca.
Segundo o governante, os camponeses não devem se sentir derrotados pelos fenómenos naturais, pois
eles sempre desafiaram a força humana desde os tempos da antiguidade.
“Não desfaleçam. O nosso país e o
mundo estão sendo fustigados pelas
alterações climáticas, fala-se do aquecimento global e o nosso distrito não é
excepção. Então, o que nós podemos
fazer é tentar nos adaptarmos a estes
fenómenos naturais”, apelou João Pedro Amade.
Por outro lado, enfatizou que “se
nós estamos a clamar pela falta de
chuva, há regiões do nosso país em
que as chuvas caem excessivamente,
culminando com inundações de muitas culturas, e não só, mas está lá a força

humana a tentar se impor a este fenómeno”.
Ainda na esteira da sua recente visita
à localidade de Púnguè-Sul, o administrador do distrito de Vandúzi recebeu
com preocupação a informação do
roubo de gado na região nortenha da
sua zona de influência.
Zacarias Macuenjere é o rosto dos
criadores de gado bovino no povoado
de Moniquera, concretamente na
zona de Mussenze, que aproveitando-se da presença do timoneiro do
distrito lamentou pela fraca patrulha
policial como o motivo do recrudescimento deste tipo de crime naquela
localidade.
“Queremos pedir ao nosso pai para
fazer tudo por tudo para pôr um posto
policial aqui na nossa zona, porque os
ladrões andam nas noites de curral em
curral, roubam os nossos bois e vão
matar no Ntsungudzi, depois carregam a carne e vão vender em Matsinho, no Chimoio ou em Gorongosa”,
denunciou o criador.
Anotou ainda que “nós já não
dormimos nas nossas casas, preferimos dormir nos currais para guarnecer
os nossos animais”.
Regina Miquitaio é outra criadora
que também lamentou pelo roubo
de gado bovino naquela parcela localizada no norte do distrito de Vandúzi.
Regina Miquitaio disse ainda que
nos últimos meses viu os malfeitores
vandalizarem o seu curral por duas
ocasiões, pedindo às autoridades
para implantar uma subunidade policial naquela região, o que também
poderá evitar casos de linchamento
de ladrões de gado.
“Quando saí no dia 29 de Dezembro
para a cidade de Chimoio, para onde
fui passar as festas de passagem de
ano, quando regressei notei o desaparecimento de duas cabeças, perguntei
aos vizinhos e estes disseram que não
viram quem roubou. Em Fevereiro,
quando fui ao falecimento da minha
mãe, e voltei duas semanas depois, de
novo faltavam duas cabeças, daí que
queremos que o nosso Governo coloque um posto policial aqui na zona
para nos proteger contra esses ladrões

solução. Vocês aqui têm os régulos,
os líderes comunitários e secretários
de bairros que podem muito bem
resolver os vossos problemas, incluindo os de roubo de gado”, exortou
o governante.
Por isso, “apelamos ao diálogo
para a resolução dos vossos problemas e não a prática da justiça com
as próprias mãos”, disse João Amade, desencorajando dessa forma a
prática da também conhecida por
justiça privada, que de Janeiro a esta
parte já custou a vida de pelo menos
quatro supostos ladrões de gado em
Vanduzi.
Refira-se que vivem na localidade
de Púnguè-Sul, no posto administrativo de Matsinho, em Vandúzi, mais de
30 mil habitantes, segundo o Censo da
População e Habitação realizado em
2017, onde a maioritária dedica-se a
agricultura e pecuária.

Na Zambézia

Presidente da Frelimo encerra ciclo de
contactos com as bases
… e destaca a vitalidade do partido
Com a realização e direcção da III Sessão Extraordinária do Secretariado do Comité Provincial da Zambézia, alargada a outros quadros, o Presidente da Frelimo e da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, encerrou
segunda-feira o ciclo do périplo e contactos com as bases nas onze províncias do país. Na ocasião, Nyusi manifestou o sentimento de satisfação pela vitalidade do partido na província da Zambézia, fruto da união e coesão que
prevalece entre os membros.

Presidente da Frelimo e da República

Intervindo segunda-feira no decurso
da III Sessão Extraordinária do Secretariado do Comité Provincial, alargada
a outros quadros, que marcou o fim do
périplo pelas onze províncias do país,
o Presidente Filipe Nyusi referiu que a
Frelimo está mais forte, proactiva e cada

vez mais identificada com as suas origens e as massas.
Este exercício, segundo o Presidente
da Frelimo, permitiu levar um conjunto
de ensinamentos para o partido continuar a crescer e preparar-se para os
próximos desafios, nomeadamente o

XII Congresso, as eleições autárquicas
de 2023 e as gerais de 2024.
Para Filipe Nyusi,“os maiores ganhos
deste contacto com a base foi o reforço
da união e coesão, a consolidação dos
métodos de trabalho, reforço da unidade nacional e a paz, como princípios
estruturantes da nossa identidade e comunhão de destino”.
Na ocasião, os quadros presentes
na reunião destacaram que um dos
méritos desta governação é que o
Presidente Nyusi conseguiu despertar
nos moçambicanos a capacidade de
auto-superação, mesmo em contexto
de adversidades como a pandemia da
Covid-19, os desastres naturais e o terrorismo.
Por outro lado, sublinharam que,
apesar dos desafios típicos de países
em desenvolvimento, os últimos
anos foram de muitas actividades,
com destaque para o processo de
pacificação do país e o retorno gradual do apoio ao Orçamento do Estado,
graças à visão acertada, mensagens
de optimismo e presença constante
do Presidente Filipe Nyusi, características típicas de uma figura com elevado sentido de Estado e de servir
a Nação.
Reconheceram igualmente a grandeza e determinação do Presidente em
todas as esferas da vida do país, com realce para os ganhos alcançados na luta
contra a fome, através de programas
como o SUSTENTA.
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NACIONAL
As Forças Armadas de Defesa de
Moçambique (FADM) estão a modernizar-se para responder com
eficiência e eficácia aos desafios do
país, sobretudo para dotar o Exército moçambicano de capacidade
para manter as conquistas alcançadas na frente de combate ao
terrorismo, na província de Cabo
Delgado, e garantir o respeito pelos direitos humanos. Assim, em
cerimónia dirigida pelo Chefe do
Estado-Maior General das FADM,
Joaquim Mangrasse, 1.134 oficiais
superiores passaram sexta-feira à
reserva de disponibilidade, na sua
maioria com 48 anos de serviço
ao Estado e 15 oficiais superiores
foram patenteados e promovidos
para funções de direcção e chefia.

PUBLICIDADE

Mangrasse reforma chefias das FADM

ATALIA CAVELE
Email: caveleataliasilva@gmail.com
O acto, que simbolizou uma das
várias reformas em curso no Exército
moçambicano, teve lugar na manhã
de sexta-feira passada, no QuartelGeneral das FADM, na capital do país.
Como de praxe, Joaquim Rivas
Mangrasse, Chefe do Estado-Maior
General das FADM, afirmou que os
mais de mil e trezentos militares que
passaram sexta-feira à reserva de disponibilidade estão divididos em vários
ramos e especialidades, assim como
entre comandantes, oficiais do EstadoMaior das unidades e subunidades
em acções de guerra e paz, como de
técnicos de alta qualificação em unidades, departamentos ou em gabinetes, como conselheiros, como amigos,
como homens, como militares, como
cidadãos de corpo inteiro, sendo um

Joaquim Mangrasse, Chefe do Estado Maior das FADM

direito que cada um está sujeito, por
força do estatuto do militar, que estabelece o limite máximo de idade por
escalões em que o militar das FADM
pode permanecer no activo no exercício das suas funções.
Segundo o Chefe do Estado-Maior
General das Forças Armadas de Defesa
de Moçambique, os oficiais que passaram para a reserva chegaram ao fim
das suas jornadas activas nas Forças Ar-

madas de Defesa de Moçambique, não
se tratando do fim da vida, mas sim de
uma mudança do estilo de vida.
“Queremos partilhar com a consciência de todo o militar de modo
a estar preparado para as diferentes
fases que a condição de militar impõe
e ao passar à reserva, sentir-se orgulhoso por ter levado a bom termo a nobre
tarefa de defender o país e os moçambicanos”, destacou Mangrasse.

Joaquim Mangrasse reconheceu
a competência profissional, o espírito
de dedicação ao sentido de cidadania,
evidenciados pelos reservistas no cumprimento das diversas missões e dos distintos desafios que lhes foram confiados
e cumpriram com responsabilidade.
“Comprovaram a vossa vocação
para o exercício de funções de comando e de liderança, bem como foram
determinantes para a construção de
uma carreira de que cada um de vós se
deve orgulhar”, enalteceu o Almirante
Joaquim Mangrasse.
E, porque se trata de um processo irreversível, a passagem para a
reserva exige de todos os militares a
maturidade, de modo a encarar com
sabedoria essa transformação.
Em relação aos oficiais superiores
das FADM patenteados, Joaquim
Mangrasse observou que não se trata
de mera coincidência a ocorrência das
duas cerimónias em simultâneo, mas
sim uma demonstração directa de testemunho entre os que passam para
a situação de reserva e os que vão dar
continuidade da missão.
Por isso, apelou aos novos chefes
de departamento e comandantes das
unidades e subunidades do Exército
para que cada um saiba cumprir com
zelo a sua missão para ser merecedor
de honras depois da sua carreira.
“O vosso patenteamento simboliza
ocompromissodebemservirMoçambique e aos moçambicanos, cujos

resultados do exercício serão determinantes para o vosso futuro profissional.
Saibam fazer leituras do contexto de
defesa nacional, dar continuidade e
imprimir uma nova dinâmica à altura
das necessidades e exigências das Forças Armadas em particular, e do país
em geral”, recomendou.
Entretanto, o representante dos
oficiais superiores, Coronel Rogério
Jive, apontou que fazer carreira no
Exército oferece oportunidades de
colaborar com a sociedade para o desenvolvimento do país, bem como de
dar continuidade aos ensinamentos
adquiridos ao longo do cumprimento
do dever patriótico.
Passaram para a situação de reserva
61 coronéis, 08 capitães de mar-eguerra, 142 tenentes-coronéis, 17
capitães-de-fragata, 272 majores e 21
tenentes-coronéis. Também passaram
para a situação de reserva 481 capitães,
46 primeiros-tenentes, 65 tenentes, 01
segundo-tenente e 18 alferes.
Na ocasião, foram patenteados e
promovidos 04 tenentes-coronéis
ao posto de coronel, 01 capitão-defragata ao posto de capitão de mare-guerra, 02 majores ao posto de
tenente-coronel e 01 capitão-tenente
ao posto de capitão-de-fragata.
Na mesma cerimónia foram
igualmente graduados 05 tenentescoronéis para o posto de coronel e 01
capitão-de-fragata para o posto de
capitão de mar-e-guerra.

Por via de SMS

SEJE garante aconselhamento a jovens sobre saúde sexual
A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego celebrou quartafeira, 20 de Abril, em Maputo, um
memorando de entendimento
com as operadoras de telefonia
móvel, nomeadamente Moçambique Telecom, SA (Tmcel), Vodacom e Movitel, com vista a dar
continuidade à operacionalização
do projecto SMS BIZ, uma iniciativa enquadrada no Programa
Geração BIZ do Governo.

O SMS BIZ destina-se a jovens e adolescentes e tem por objectivo promover serviços de aconselhamento, troca
de experiências e informações correctas e credíveis sobre saúde sexual e
reprodutiva e prevenção do HIV-Sida,
por via de SMS.
Trata-se da renovação dos acordos
estabelecidos em 2017, cuja vigência
expirou este ano. Deste modo, fica assegurada a continuidade do projecto, por
mais cinco anos, através da disponibilização gratuita de serviços de SMS pelas
operadoras de telefonia móvel.
Na ocasião, o Secretário de Estado

da Juventude e Emprego, Oswaldo
Petersburgo, manifestou-se satisfeito
com o facto de o actual número de
adolescentes e jovens subscritores
da iniciativa estar acima de 350 mil,
dos quais 64 porcento estão na faixa
etária dos 10 a 24 anos, sendo que 58
porcento são do sexo masculino e 42
do sexo feminino.
“A iniciativa SMS BIZ foi introduzida
em 2016, com a finalidade de promover,
juntodosadolescentesejovensmoçambicanos, melhores oportunidades para
poderem alcançar os seus direitos fundamentais, começando pelo fácil acesso
àinformaçãoeaconselhamentopersonalizado sobre saúde sexual e reprodutiva e a prevenção de infecções por ITS
(Infecções Sexualmente Transmissíveis)
e HIV-Sida, através de ferramentas tecnológicas”,referiu.
A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, segundo destacou,
pretende, através desta plataforma,
ocupar os jovens e levar a eles outras
oportunidades que o Governo tem
relativas ao empreendedorismo,

Oswaldo Petersburgo, SEJE

inovação tecnológica, empoderamento da rapariga, entre outros.
Para a representante de um dos
parceiros do projecto, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
Maria Luísa Fornara, com o número
crescente de subscritores do serviço

oferecido pela plataforma SMS BIZ
houve a necessidade de se instalar
e apetrechar mais centros regionais
de aconselhamento SMS BIZ, com o
transcurso do tempo, sendo que o
primeiro centro de aconselhamento
está na cidade de Maputo, o segundo

na cidade de Quelimane e o último na
cidade de Nampula.
“Esta distribuição geográfica permite a descentralização da oferta de
serviços de aconselhamento personalizado e assegura que as normas sociais
de cada região do país sejam devidamente acolhidas e respeitadas”, frisou.
Por sua vez, o director Executivo da
Tmcel, Arlindo Dava, considerou ser
uma honra para a operadora fazer
parte deste projecto, sendo que os
encorajadores resultados alcançados
na fase inicial levaram a empresa a
apostar na implementação definitiva
do projecto SMS BIZ, com a certeza
inequívoca de que o seu impacto continuará a ser positivo.
“Reafirmamos o nosso compromisso e disponibilidade em colaborar
com este projecto impactante entre os
adolescentes e jovens, numa fase em
que a informação digital é prioridade
ímpar para este estrato social, o que
constitui um motivo adicional para
estarmos mais unidos e próximos aos
jovens”, concluiu.
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Pandemia da Covid-19 não terminou em Moçambique
- Alerta Presidente da República, Filipe Nyusi, em comunicação à Nação, que declarou o fim da Situação de Calamidade Pública, revogou o Decreto n.º 04/2022, de 18 de Fevereiro, e declarou Emergência de
Saúde Pública
- Outrossim, Filipe Nyusi fez saber que coloca um fim às medidas restritivas sócio-económicas, mantendo apenas algumas medidas de natureza sanitária…
A pandemia da Covid-19 não terminou em Moçambique, alertou o Presidente da República, Filipe Nyusi, em comunicação à Nação, quarta-feira, onde declarou o fim da Situação de Calamidade
Pública, revogou o Decreto n.º 04/2022, de 18 de Fevereiro, e declarou a Emergência de Saúde Pública.“Não dissemos que vamos deixar de lavar as mãos, nem deixar de usar o álcool para a sua
desinfecção e outras medidas que constituem o ganho resultante das medidas que vínhamos observando”, esclareceu, tendo de seguida observado que“vamos capitalizar algumas das boas
práticas que conquistámos”, observou Filipe Nyusi, para de seguida revelar que “o anúncio que acabámos de fazer coloca um fim às medidas restritivas sócio-económicas, mantendo apenas
algumas medidas de natureza sanitária, a que acabámos de nos referir”

formas graves da doença e contribui
para o controlo da pandemia no nosso
país”, apelou Filipe Nyusi.
FIM DA SITUAÇÃO
DE CALAMIDADE PÚBLICA
Entretanto, o Presidente da República frisou na sua comunicação à Nação

o melhor equilíbrio entre a saúde e a
economia e de garantir os princípios
de gradualismo e proporcionalidade
na implementação das medidas de
contenção e propagação da Covid-19,
“decidimos declarar o fim da Situação
de Calamidade Pública e revogar o Decreto n.º 04/2022, de 18 de Fevereiro, e
declarar Emergência de Saúde Pública.

erados, onde não seja possível o distanciamento recomendado”.
Em relação aos passageiros e tripulantes que estejam a chegar ao país,
Filipe Nyusi anunciou que devem apresentar um certificado que comprove
vacinação completa ou comprovativo
de teste negativo de Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR), com uma

Nyusi escala stand do INSS na FACIM
O stand onde se encontram expostos os serviços do Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS- Delegação Provincial de Maputo, foi alvo de uma
visita do Chefe de Estado, Filipe Jacinto Nyusi, na passada quarta-feira, no
quadro do IV Fórum Nacional de Comercialização Agrícola, que marcou o
lançamento da Campanha de comercialização agrícola de 2022, no recinto da FACIM, em Ricatla, no distrito de Marracuene, província de Maputo.

Durante a sua paragem pelo stand
do INSS da província de Maputo, que
se encontra localizado no Pavilhão Chai,
o Presidente da República, que se fazia
acompanhar pela Secretária de Estado
na província de Maputo, Vitória Dias
Diogo, inteirou-se dos serviços expostos, cujo objectivo principal é de sensibilizar e inscrever mais Trabalhadores
por Conta Própria (TCP) no Sistema de
Segurança Social gerido pelo INSS.
Segundo Paulo Sérgio Brito dos Santos, delegado provincial do INSS em
Maputo,paraalémdeinscrições,nolocal
realiza-se também a prova anual de vida
dos pensionistas do sistema, a emissão
de cartões de beneficiário, o esclareci-

mento de questões relacionadas com a
situação contributiva, o acesso à plataforma M-Contribuição, a distribuição de
folhetos, bem como outras questões
inerentesàSegurançaSocialObrigatória.
Dados do Instituto Nacional de Estatísticas, INE, indicam que a população da província de Maputo, em 2021,
era de 2.302.891. Até Março de 2022
estavam inscritos no Sistema de Segurança Social, a nível desta província
do Sul do país, 322.990 trabalhadores
por conta de outrem, 10.342 trabalhadores por conta própria e 4.575 outros
trabalhadores na manutenção voluntária no sistema. A província conta
com 14.668 pensionistas do INSS.

Conhecidos vencedores do Prémio
CDM Ambiente 2022
Já são conhecidos os vencedores do Prémio CDM Ambiente, referente
à edição 2022. Trata-se de Romeu Carlos (TV Sucesso), Fernando Lima
(Savana) e Horácio Romão (Rádio Moçambique), que foram os primeiros
classificados do Prémio Jornalismo CDM Ambiente, na sua edição 2022,
respectivamente nas categorias de televisão, imprensa e rádio.

Filipe Nyusi em comunicação à Nação

Na sua comunicação à Nação, na
quarta-feira, 20 de Abril, Filipe Nyusi
recorda que nos últimos 20 meses
Moçambique viveu a Situação de
Calamidade Pública devido à pandemia da Covid-19. “Durante este
período implementámos um pacote
de medidas excepcionais e sem precedentes na história do país”.
Acrescentou que as medidas de-

cretadas contribuíram para evitar mais
perdas de vidas de um sem número
de compatriotas e evitar o colapso
do Sistema Nacional de Saúde, assim
como impactaram negativamente na
economia e condicionaram os hábitos
culturais e sociais dos moçambicanos.
No entanto, actualmente, a situação epidemiológica da pandemia da
Covid-19 a nível global apresenta-se

estável, sendo a mais favorável desde
o seu início; apesar desta tendência
positiva, alguns países da Ásia e da Europa continuam a registar um número
elevado de casos.
A título de exemplo, o estadista
moçambicano referiu que nas últimas
8 semanas, a média diária de casos da
Covid-19, a nível mundial, reduziu de 2
milhões para 1,3 milhão, e a média diária
deóbitosreduziude10milpara4mil.No
continente africano, também se observa
esta tendência de redução de novas infecções, internamentos e óbitos.
Relativamente a Moçambique,
assistiu-se no mesmo período uma
redução da taxa de positividade de 3%

para os actuais 0,4% e a média diária
de casos passou de 50 para 3, e a taxa
de ocupação de camas reduziu de 1%
para 0,3%.
VACINAÇÃO: A CHAVE DO
SUCESSO
Para o Chefe de Estado, a melhoria
da situação epidemiológica a nível
global, incluindo no país, é o resultado
dos avanços na vacinação contra a
Covid-19, bem como o cumprimento
rigoroso das medidas de prevenção e
combate a este mal.
Assim, em Moçambique, do total
de 15,2 milhões de pessoas do grupo-

alvo para vacinação foram completamente imunizadas até ao momento,
cerca de 13,7 milhões de pessoas,
correspondendo a 90% da meta estabelecida. Estes números colocam
Moçambique entre os países com as
mais elevadas coberturas de vacinação no continente africano.
“No entanto, queremos alertar que
temos 1,5 milhão de pessoas do grupo-alvo que ainda não se beneficiaram da vacinação. Por isso, apelamos
às pessoas elegíveis que ainda não se
vacinaram para que se dirijam imediatamente aos postos de vacinação,
pois as vacinas existem. A vacinação
contra a Covid-19 é gratuita, previne as

de quarta-feira que desde o início
da pandemia o Governo adoptou
uma gestão informada por evidência
científica e sempre ajustada ao contexto sócio-económico nacional, para
promover o melhor equilíbrio entre a
saúde e a economia.
Assim, considerando a evolução
favorável da pandemia no país, no
continente africano e no mundo, o
aumento do número de casos da Covid-19 em alguns países, bem como
a taxa de cobertura vacinal actual em
Moçambique, de cerca de 90% para
pessoas completamente vacinadas,
em relação ao grupo-alvo, incluindo a
necessidade de continuar a promover

Com efeito, de modo a conter a propagação da pandemia da
Covid-19, orienta-se que sejam observadas as medidas sanitárias que
mantêm a obrigatoriedade do uso da
máscara em todos os locais fechados
e do uso de máscara nos transportes
colectivos e semi-colectivos de passageiros.
As crianças até aos 11 anos de idade
ficam isentas do uso de máscara, incluindo em locais fechados e transportes
colectivos e semi-colectivos de passageiros, no entanto, a máscara não
é obrigatória em espaços abertos,
sendo no entanto aconselhável o seu
uso sempre que se esteja em aglom-

validade de 72 horas à chegada ao país.
“As crianças até aos 11 anos de idade
ficam isentas de apresentar certificado
de vacinação completa e comprovativo de teste negativo da Covid-19
ao entrar no território nacional”, disse,
acrescentando que os indivíduos com
infecção por Covid-19 estão sujeitos
ao isolamento domiciliário ou internamento obrigatório de 7 dias.
Revelou ainda que as pessoas que
tenham tido contacto directo com casos confirmados da Covid-19 não são
sujeitas à quarentena e o número de
participantes de velórios e cerimónias
fúnebres de óbitos por Covid-19 não
deve exceder a 50 pessoas.

Nas mesmas categorias, em segundo lugar ficaram Orelvo Lapucheque,
da Miramar, Elias Nhaca (Savana) e
BelmiroTimóteo (Rádio Moçambique).
Os primeiros classificados de cada
categoria receberam 100 mil meticais
os segundos 50 mil.
Para além das três categorias acima,
que vêm desde a primeira edição em
2020, os organizadores introduziram
este ano a categoria de Fotojornalismo,
mas não houve nenhuma candidatura.
A cerimónia de entrega de prémios
contou com a presença do vice-ministro da Terra e Ambiente, Fernando de
Sousa, que destacou a importância da
iniciativa para despertar a sociedade
para os impactos negativos das mu-

danças climáticas no país.
Por seu turno, o Administrador da
CDM, Hugo Gomes, disse que o Prémio CDM Ambiente visa estimular nos
jornalistas o interesse pelas matérias
ambientais face aos desafios das mudanças climáticas.
Destacou ainda que a CDM aspira que esta iniciativa sirva de ampla
plataforma de discussão dos grandes
problemas climáticos e que do debate
surjam ideias tangíveis que auxiliem
na mitigação dos vários flagelos ambientes de que o país padece.
O Prémio CDM Ambiente é uma iniciativa da empresa Cervejas de Moçambique, em parceria com o Ministério da
Terra e Ambiente, Repensar e SNJ.
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MCC aloca mais de USD 10 milhões ao país
O Governo de Moçambique e o
Millennium Challenge Corporation (MCC) assinaram quarta-feira,
20 de Abril, em Washington D.C.,
nos Estados Unidos da América
(EUA), um Acordo Revisto do Fundo de Desenvolvimento do Compacto (CDF, na sigla em inglês),
que visa fortalecer a capacidade
do Gabinete de Desenvolvimento
do Compacto II (GDC-II) na identificação e desenho dos projectos
que farão parte do segundo programa compacto (Compacto II)
para Moçambique. Com a assinatura do acima referido Acordo Revisto do CDF, alocar-se-á um total
de USD 10.75 milhões ao processo
em curso de preparação do Compacto II, que se espera beneficie
todo o país, mas com um enfoque
geográfico sobre a província da
Zambézia.
Este acordo foi alcançado durante
a participação do ministro da Economia e Finanças de Moçambique nas
Reuniões de Primavera do Fundo
Monetário Internacional (FMI) e do
Banco Mundial, que decorrem desde
segunda-feira em Washington, onde
tem previstos encontros com diversas
personalidades de instituições financeiras internacionais.
Com efeito, MaxTonela, que assinou
o Acordo Revisto do CDF, em nome do
Governo de Moçambique, disse que
a assinatura representa um compromisso importante rumo ao desenho
qualitativo do Compacto II, que será
integrado por projectos nas áreas de
Promoção de Investimento em Agricultura Comercial, Conectividade e
Transporte Rural, e Gestão Integrada
do Clima e Desenvolvimento Costeiro, as três áreas a serem cobertas pelo
Compacto II.
“Gostaria de reiterar o compromisso do Governo de Moçambique
no fortalecimento da capacidade das
nossas instituições para implementarem políticas económicas e reformas
fiscais sólidas, que irão melhorar os
alicerces do desenvolvimento social e
económico de Moçambique”, disse o
ministro Max Tonela.
Por sua vez, o vice-presidente do
MCC para Operações do Compacto,
Fatema Z. Sumar, disse que “estamos
satisfeitos em dar o próximo passo
na nossa parceria com o Governo de
Moçambique. A assinatura do Acordo
Revisto do Fundo de Desenvolvimento do Compacto continuará a marcar
o progresso rumo a um bem sucedido
MCC – Compacto de Moçambique”.
Fatema Z. Sumar acrescentou que
“com o financiamento que será disponibilizado, o MCC e o Governo de
Moçambique irão trabalhar para identificar projectos de investimento para
reduzir a pobreza e acelerar o crescimento económico inclusivo e sustentável, bem assim o investimento do
sector privado”.
Espera-se que o Acordo do Compacto II seja assinado em Julho de

mas preconiza medidas de políticas viradas à expansão da base fiscal e reforço
da gestão de finanças públicas, tendo
em vista a melhoria da sustentabilidade
da dívida pública e gestão financeira,
bem como da capacidade institucional
de monitoria de riscos fiscais.
Nessa perspectiva, o Governo
pretende implementar, com a ajuda
do FMI, medidas de políticas viradas
ao fortalecimento da governação e
transparência na gestão da dívida

pública.
A agenda de reformas inclui igualmente a criação de um espaço orçamental para programas de protecção
social e melhoria da eficiência na
despesa com as camadas mais desfavorecidas da população.
“Esperamos que o acordo com o
FMI seja aprovado com o conselho de
directores em Maio e o início da implementação do programa em Junho de
2022”, declarou Max Tonela.

“Avança Moçambique”reduz
taxa de desemprego e
fortalece a economia
-Denominada “Avança Moçambique”, a iniciativa tem como foco evitar a
rotatividade no sector industrial, reduzir a taxa de desemprego e fortalecer a
economia do país

Max Tonela consegue acordo do MCC

2023, com a duração de cinco anos. De
2008 a 2013, Moçambique beneficiou
do primeiro programa de compacto
(Compacto I), num orçamento de USD
509 milhões.
MAIOR APOIO DO BANCO
MUNDIAL
No entanto, durante o encontro
que manteve terça-feira em Washington com o vice-presidente do BM para
a África Oriental e Austral, Hafez Ghanem, Max Tonela pediu “maior apoio”
do Banco Mundial (BM) face à “magnitude” das reformas que o país deve
empreender visando a transformação
macroeconómica.
“Gostaríamos de ter maior apoio
do Banco Mundial na mobilização de
recursos”, afirmou Tonela.
Para o ministro moçambicano, o
Banco Mundial tem prestado auxílio a
Moçambique, mas “a magnitude” das
reformas que o país deve materializar
exige a mobilização de mais recursos.
“Temos enfrentado vários desafios, que resultam principalmente de
choques associados às mudanças
climáticas, pandemia da Covid-19,
acções terroristas no Norte do país, e
agora as incertezas geradas pelo conflito entre Rússia e Ucrânia”, declarou o
ministro da Economia e Finanças.
De seguida avançou que o país tem
registado progressos no combate ao
“terrorismo” na província de Cabo
Delgado, no Norte do país, como resultado da cooperação militar com a
Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC) e o Ruanda.
Por outro lado, prosseguiu dizendo
que Moçambique conta com a ajuda
de vários países europeus, africanos e

EUA na formação e apoio logístico às
Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).
Na frente contra a Covid-19, fez
saber que o país conheceu avanços,
tendo conseguido vacinar completamente 13,6 milhões de pessoas, o
equivalente a 89,4% da meta da população por imunizar.
“Cerca de um milhão de pessoas já
receberam pelo menos uma dose da
vacina contra a Covid-19”, frisou, tendo
destacado que os avanços na luta contra a pandemia contaram com a ajuda
financeira do BM.
Na ocasião, Max Tonela assinalou
que a taxa de infecção pelo novo coronavirus em Moçambique caiu para
0,4%, verificando-se igualmente uma
queda acentuada nos internamentos
e mortes.
Os ganhos no combate à doença
estimulam o Governo a aliviar as restrições impostas para a prevenção, o
que será benéfico para a recuperação
económica.
Por outro lado, Max Tonela congratulou-se com o entendimento alcançado este mês com o Fundo Monetário
Internacional (FMI) para a implementação de um programa de reformas
macroeconómicas e estruturais nos
próximos três anos.
“O programa tem como objectivo
apoiar os esforços do Governo visando a implementação de reformas focadas na aceleração da recuperação
económica, aprofundamento da estabilidade macroeconómica, no médio
e longo prazo, e reforço de acções destinadas à promoção da governação,
transparência e combate à corrupção”,
enfatizou.
Na esfera fiscal, o programa de refor-

A empresa brasileira Icro Group lançou segunda-feira, em Maputo, o
“Avança Moçambique”. Trata-se de um programa destinado ao país africano, onde a empresa possui o Instituto de Formação Tecnológica de
Moçambique (IFTM), com o objectivo de valorizar e desenvolver a carreira profissional do trabalhador moçambicano. Além disso, evitar a
rotatividade de pessoal nas indústrias locais e reduzir a taxa de desemprego, que é considerada alta.
De acordo com o director de Desenvolvimento, Estratégia e Inovação da Icro Group, Armando Marsarioli, Moçambique tem um potencial
enorme em relação à mão-de-obra,
porém ainda tem pontos de melhoria
quando o assunto é formação técnica.“Já verificamos que a rotatividade
profissional é alta no país. Por isso, o
‘Avança Moçambique’ além de focar
na qualificação profissional do trabalhador, também dará suporte para que
as empresas coloquem em prática o
desenvolvimento de carreira”, disse.
Segundo o director, o programa é
completo e envolve toda a gestão de
competência e a proposta de educação
continuada.“Ele vai desde o diagnóstico
das empresas, com a amostra do sector/
área onde há maior incidência de rotatividade, até as demandas que exigem
formação técnica dos profissionais, para
que consigam manter a operação das
suas fábricas. Ou seja, nós identificamos
os gaps, montamos o programa de formação personalizado de acordo com
essas demandas e, ao mesmo tempo,
levamostodaumaestruturadeplanode
carreira para essas organizações”, explica
Armando Marsarioli.
O executivo reforçou ainda que a
proposta do programa foi inicialmente
apresentada à Embaixada do Brasil,
em Moçambique, e à Confederação
Empresarial da CPLP. Em seguida foi
apresentada para as 10 maiores indústrias locais, organizações não-governamentais e representante da Secretaria
de Governo para o EnsinoTécnico-Profissional, com a expectativa de que elas

sejam as principais motivadoras dessa
iniciativa. “Queremos mostrar aos
potenciais parceiros que o ‘Avança
Moçambique’ não é um curso de formação isolado, mas sim um programa
completo de desenvolvimento profissional, que tem foco em reduzir a taxa
de desemprego no país”, acrescentou.
BENEFÍCIOS PARA O
TRABALHADOR E
À ECONOMIA DE MOÇAMBIQUE
Para o chefe do Sector Económico e
de Promoção Comercial da Embaixada do Brasil em Maputo, Davi Bonavides, a iniciativa do Avança Moçambique é muito positiva. “Em relação à
economia, com a capacitação proposta pelo programa teremos mão-deobra qualificada, o que é fundamental
para que as empresas possam manter
as suas actividades. Além disso, beneficia muito o trabalhador, abrindo uma
nova perspectiva profissional para ele.
A expectativa é de que o programa
se consolide, se torne referência em
capacitação e contribua ainda mais
para o desenvolvimento do país e das
relações entre o Brasil e Moçambique”,
disse Bonavides.
O presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CE-CPLP), Salimo Abdula, concorda: “O programa
é muito interessante. Com ele, a Icro
Group traz uma solução importante,
que poderá revolucionar a qualidade
da formação técnica e profissional em
Moçambique”, acrescentou.

As medidas de reestruturação em
curso e o reforço da supervisão
nas empresas do sector empresarial do Estado estão a concorrer
para o aumento das receitas do
Estado, tendo em 2021 contribuído com cerca de 6 mil milhões de
meticais, contra os 512 milhões
de meticais em 2016. “Portanto,
há um progresso”, afirmou o Primeiro-ministro Adriano Maleiane,
nas considerações finais da sessão
de perguntas ao Governo feitas
pelas bancadas parlamentares da
Frelimo, Renamo e MDM.

Falando na sessão de abertura
havida quarta-feira, o Primeiro-ministro fez saber que o Governo está a
implementar a Lei nº 3/2018, de 19 de
Junho, que estabelece os princípios e
regras aplicáveis ao sector empresarial do Estado e classifica as empresas
públicas e participadas pelo Estado
em estratégicas e estruturantes.
O processo de reestruturação do
sector empresarial do Estado em curso
assenta, de acordo com Adriano Maleiane, na manutenção das empresas
estruturantes e estratégicas que asseguram a prestação de serviços de
interesse público e contribuem para o
crescimento económico e desenvolvimento do país.
Por exemplo, o Primeiro-ministro
apontou a empresa Tmcel, classificada
como estruturante e que o estabelecimento de parcerias estratégicas deve

Com as medidas de reestruturação em curso e reforço da supervisão

Sector empresarial do Estado
aumenta receitas do Estado

Adriano Maleiane, PM

trazer tecnologia, financiamento e
mercados.
Estão neste grupo outras empresas,

como por exemplo a EMOSE e STEMA,
onde poderá também haver alienação da participação social do Estado

ou venda de activos de algumas empresas, quando se mostrar necessário,
como é o caso da DOMUS.
“Alienamos a participação total do
Estado nesta empresa por esta não
fazer parte do sector estruturante ou
estratégico, e o sector privado pode
fazer melhor”, explicou o Primeiro-ministro, tendo frisado a necessidade de
liquidação de empresas como é o caso
dos Correios de Moçambique.
Acrescentou que para assegurar a
continuidade das operações das empresas estratégicas e estruturantes do
sector empresarial do Estado, o Governo tem vindo a implementar medidas
de reestruturação financeira, operacional, de gestão de recursos humanos e
de governação corporativa.
“Com a implementação destas medidas pretendemos reduzir as dívidas,
melhorar o desempenho operacional,
redimensionar a força de trabalho e
adequar o modelo de governação das
empresas, com o objectivo último de
tornar as empresas viáveis e rentáveis”,

destacou.
Adriano Maleiane referiu igualmente que estas acções estão a permitir que as empresas funcionem
tecnicamente bem, cobrando efectivamente o que é devido, de modo a
evitar a acumulação de dívidas, assim
como a preverem nos seus orçamentos despesas para a realização de actividades sociais e de interesse público.“É
assim que o Governo tem vindo a usar
a figura de Contratos-Programas previstos na Lei do Sector Empresarial do
Estado para subsidiar os serviços sociais prestados pelas empresas públicas,
e adicionalmente reforçamos a disciplina financeira nas instituições públicas
para evitar dívidas”, elucidou.
A título ilustrativo, o Primeiro-ministro fez saber que foram assinados
Contratos-Programas com a EDM,
para garantir a electrificação das sedes
distritais e postos administrativos, bem
como com a LAM para assegurar a
ligação aérea de todas as capitais provinciais e rotas não rentáveis.
Por isso, para o governante, a reestruturação do sector empresarial do
Estado não significa privatização das
empresas públicas e participadas.
“Com base nos critérios fixados
nesta lei dividimos as empresas em
estratégicas, estruturantes e não estratégicas”, disse, acrescentando que as
empresas estratégicas e estruturantes
estamos a reestruturá-las com vista a
torná-las rentáveis e sustentáveis.

LAM desmente dívidas com seguros das aeronaves
As Linhas Aéreas de Moçambique,
S.A, desmentem, em comunicado
de imprensa, notícias veiculadas
por alguma imprensa nacional que
dão conta da existência de dívidas
resultantes da falta de pagamento
de seguros das aeronaves.
Na nota enviada à nossa Redacção,
a companhia aérea de bandeira nacional esclarece que por não constituir
verdade esta informação, a LAM vê-se
obrigada a informar que não tem dívidas desta natureza, nem de 200 mil
dólares norte-americanos (200.000,00
USD), nem de 200 milhões de dólares
norte-americanos (200.000.000,00
USD), como chegou a ser publicado

num jornal diário da capital.
O que ocorre, de acordo com o comunicado de imprensa que estamos
a citar, é que o pagamento de seguros
das aeronaves é feito pela LAM, S.A.,
por intermédio da seguradora EMOSE,
SARL, que canaliza os respectivos valores à firma internacional que coloca
e gere os seguros nos mercados da
indústria da aviação.
Nesse contexto, a LAM assegura
que tem vindo a efectuar o pagamento regular de seguros das aeronaves,
sem recorrer a empréstimos à EMOSE.
“Os valores de mora dos seguros
obedecem a uma periodicidade que
está estabelecida contratualmente en-

tre a LAM e a firma internacional especializada nos seguros das aeronaves”,
refere a empresa.
Acrescenta que a EMOSE, na quali-

dade de firma nacional especialista em
seguros gerais, presta assistência à LAM,
mas este tipo de assistência não inclui a
concessão de valores financeiros, nem

adiantamento de pagamentos.
Com efeito, a LAM salienta que os
seguros são um dos requisitos fundamentais para a operação da aeronave,
sem o qual não é permitida a realização de um voo, por ser uma violação
das regras de aviação civil nacionais e
internacionais.
“Garantimos aos estimados clientes
que as coberturas de seguros exigidas por lei e pelas convenções internacionais são sempre cumpridas na
totalidade e auditadas pelas nossas
autoridades e por organizações internacionais, incluindo o ISO (Sistema de
Gestão de Qualidade) ”, lê-se no comunicado de imprensa.
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NACIONAL
Respondendo às perguntas colocadas pela bancada parlamentar
da Renamo, nas quais pretendia
conhecer o nível de responsabilização dos que promovem, em
nome do Estado, a violação dos
direitos dos cidadãos, como manifestações, liberdade de expressão
e de imprensa, o direito à vida e
outros que se têm registado com
grande incidência nos últimos anos,
Adriano Maleiane reiterou que a
liberdade de manifestação é um
direito constitucional que deve ser
exercido em estrita observância ao
preceituado na lei que regula o exercício à liberdade de reunião e de
manifestação.
“Reafirmamos que no nosso país
sempre se respeitou o direito do exercício da liberdade de reunião e de
manifestação, desde que seja realizado respeitando a legislação vigente,
assim como a ordem, tranquilidade
e segurança públicas”, sublinhou o
Primeiro-ministro.
No entanto, observou que no decurso de reuniões e manifestações
os cidadãos gozam do direito à protecção, que é garantida pela Polícia da
República de Moçambique (PRM).
Adriano Maleiane reiterou ainda que
em caso de excesso do uso da força ou
violação dos deveres profissionais de
protecção dos cidadãos, os agentes da
PRM envolvidos nesses actos são sancionados de acordo com a lei.
Para ilustrar este facto, o Primeiroministro fez saber, a título de exemplo,
que em 2021 foram processados 542
membros da PRM, tendo resultado,
entre outras medidas, em 95 expulsões,
6 demissões, 6 despromoções, 146
multas e 112 repreensões públicas.
Entretanto, salientou que nos últimos
temposasmedidasrestritivasdeprevenção e combate à Covid-19, decretadas
no âmbito do Estado de Emergência
e da Situação de Calamidade Pública,
condicionaram a realização de algumas
reuniões e manifestações públicas.
Adriano Maleiane esclareceu ainda
que, ao condicionar-se a realização
destes actos públicos, pretendia-se evitar aglomerações em cumprimento
das medidas restritivas de prevenção e
combate à Covid-19, com o objectivo
último de salvaguardar a saúde pública e a vida humana.
Quanto às perguntas relacionadas
com o sector da Saúde, o Primeiroministro referiu que o Governo está a
trabalhar na melhoria da qualidade do
atendimento nas unidades sanitárias.
No que concerne à disponibilidade
de medicamentos e artigos médicos,
Maleiane reafirmou que o Governo
continuará a investir na melhoria dos
sistemas de aquisições, bem como
na criação de um ambiente favorável
para o desenvolvimento da indústria
farmacêutica nacional.
“Prosseguiremos, igualmente, com
o reforço e implementação de medidas que visam combater e responsabilizarosquedesviameroubammedicamentos nos armazéns e nas unidades
sanitárias”, disse, acrescentando que o
Governo reitera igualmente a aposta
numa gestão criteriosa e transparente

PUBLICIDADE

Liberdade de manifestação deve
ser exercida dentro da lei
- Esclarece o Primeiro-ministro na Assembleia da República

Primeiro Ministro

na execução da despesa pública, incluindo dos fundos disponibilizados
pelos parceiros de cooperação, no
âmbito da prevenção e combate à
Covid-19 e para outros programas de
desenvolvimento.
Neste contexto, revelou que o Execu-

tivo tem vindo a publicar regularmente
na página electrónica, por exemplo, do
Ministério da Economia e Finanças os
relatórios de execução do Orçamento do
Estado, incluindo, de entre outros, os fundosconcedidosnoâmbitodaCovid-19.
“Este exercício, conjugado com as

auditorias regulares realizadas pelo
Tribunal Administrativo, permite-nos
aprimorar continuamente os sistemas de gestão da coisa pública, assim
como assegurar maior prestação de
contas e responsabilização dos servidores públicos”, elucidou.
Em relação à área dos Transportes
e Comunicações, onde a bancada
parlamentar da Frelimo quis saber do
Executivo as acções em curso visando
melhorar a qualidade dos serviços de
transporte rodoviário e ferroviário,
sobretudo nos grandes centros urbanos, Adriano Maleiane assegurou
que o Governo continuará empenhado na construção, reabilitação e
manutenção das vias de acesso, com
vista a facilitar a circulação de pessoas
e bens, assim como a interligação entre os centros de produção e os diferentes mercados a nível do território
nacional.
Entretanto, salientou que estava ciente de que um dos maiores desafios
que o país tem na área de estradas e
pontes está relacionado com a limitação de recursos, assim como com a

destruição das vias de acesso devido à
frequência e intensidade dos eventos
climáticos extremos que assolam o
território nacional nos últimos anos.
Com efeito, o Primeiro-ministro anunciou que tendo em conta esta realidade,
a abordagem do Governo sobre as
infra-estruturas rodoviárias consiste em
reprogramar e ajustar a execução de
algumas obras constantes do Programa
Quinquenal do Governo 2020-2024, em
função dos recursos disponíveis e compensarnosanosseguintesaquelasobras
que não forem executadas.
“O Governo continuará a mobilizar
recursos nos mercados financeiros
internos e internacionais para garantir
a construção e reabilitação de mais
estradas e pontes no nosso país”, disse.
A segunda abordagem consiste
igualmente em priorizar a conclusão
das obras iniciadas de construção e
reabilitação, assim como em assegurar
a manutenção das estradas e pontes
existentes, e também em continuar a
promover parcerias público-privadas
na construção e requalificação das vias
rodoviárias, através da modalidade
utilizador-pagador.
“Reiteramos que continuaremos a
apostar no reforço dos mecanismos
de supervisão e de fiscalização, assim
como de prestação de contas e responsabilização dos consultores, empreiteiros e fiscais envolvidos na construção, reabilitação e manutenção
das infra-estruturas rodoviárias”, frisou
Adriano Maleiane.

Na província de Sofala

Reconstrução pós“Ana”e“Gombe”custa
mais de um milhão de meticais
A reabilitação e reconstrução de infra-estruturas públicas destruídas em
Fevereiro e Março passados pelos ciclones “Ana” e “Gombe”, sobretudo
de água e saneamento, energia, unidades sanitárias, estabelecimentos
de ensino, para além de acções nos ramos de estradas e agricultura, na
província de Sofala, vai custar mais de um milhão de meticais. Segundo
Graciana Pita, porta-voz do Governo provincial de Sofala, que falava à imprensa no final daVII Sessão Ordinária do CEP, os dois fenómenos tropicais
atingiram os distritos da Beira, Caia, Cheringoma, Chemba, Dondo, Marínguè, Muanza e Marromeu, causando a morte de pelo menos sete pessoas
e ferimento numa e afectaram mais de seis mil famílias.
JORGE MALANGAZE
Email: jjmalangaze@gmail.com
De acordo com Graciana Pita, este
montante será canalizado através do
Orçamento do Estado e parceiros de
cooperação.
“Houve também danos em infra-estruturas habitacionais, sendo 2.803 de
destruição parcial e total, 293 parciais,
e causaram inundações em 4.288 unidades habitacionais”, disse a porta-voz
do Governo provincial, chefiado por
Lourenço Bulha.
No campo da Educação, os dados
apontam para a destruição parcial de
160 salas de aula, situação que comprometeu o processo de ensino e

aprendizagem de 62.902 alunos e 1.
247 professores.
A porta-voz da VII Sessão do CEP
anotou ainda que no sector da Saúde,
a depressão tropical “Ana” e “Gombe”
destruiu parcialmente quatro unidades sanitárias, nos distritos de Búzi,
Beira, Chemba e Machanga.
Na agricultura, segundo Graciana
Pita, os referidos fenómenos naturais
inundaram pelo menos 145.422 hectares, sendo que 42.662 foram dados
como perdidos. A extensão da rede
viária afectada foi de 288 quilómetros.
Questionada sobre se o Governo
provincial tem conhecimento de famílias que estão na iminência de passar
fome na sequência da perda das suas

culturas, a porta-voz respondeu afirmativamente, no entanto, frisou que
as autoridades da Agricultura estão a
concentrar as suas acções na preparação da segunda época, na qual se
prevê o cultivo de hortícolas.
“Serão atribuídas sementes às famílias afectadas para que estas possam
fazer as sementeiras referentes à segunda época. Para além das sementes, houve pouco antes da ocorrência
da depressão Ana e do ciclone Gombe
o pré-posicionamento de alimentos
pelo Instituto Nacional de Gestão e
Redução do Risco de Desastres, os
quais visavam suprir as necessidades
alimentares das famílias que seriam
afectadas pelas chuvas e outros even-

tos previstos nas épocas chuvosas e
ciclónicas”, indicou a porta-voz da VII
Sessão Ordinária do CEP.
Entretanto, na mesma conferência
de imprensa, Graciana Pita debruçouse sobre a contratação de professores
para o presente ano lectivo e do pessoal não docente. Afirmou que em Sofala, o processo abrange 747 docentes
e 242 agentes de serviço e auxiliares
administrativos.
“Do universo dos professores, 705
estão a ser contratados para leccionar
no nível primário, enquanto 42 no
secundário. Os distritos que têm mais
alocação de professores são os de
Gorongosa com 90, Chibabava com
79 e Beira com cinco”, disse.
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NACIONAL
Depois de galgar a província de
Nampula, o líder do Movimento
Nova Democracia (ND), Salomão
Muchanga, escalou semana finda
a província da Zambézia, onde
manteve contacto com as bases
e prometeu construir um Estado
responsável e amigo do cidadão,
no qual as instituições democráticas são funcionais e os princípios
de participação são exercidos por
todos os moçambicanos. “A nossa
razão de luta é a construção de
um país onde reina a justiça social
e o desenvolvimento inclusivo,
em que o Governo se antecipa
na resposta aos problemas do
cidadão; um país onde haja algo
para todos e não tudo para alguns, pondo fim ao colonialismo
financeiro caracterizado pelo desemprego, pobreza e as desigualdades”, disse Salomão Muchanga
na sua interacção com a população do distrito de Mocuba.

Com os olhos centrados na realização do seu primeiro e histórico
Congresso, a ter lugar entre 11 e 12
de Agosto de 2022, na província
de Nampula, no qual, entre várias
acções, serão eleitos os órgãos sociais e os candidatos da Nova Democracia para as eleições gerais de 2024
e autárquicas de 2023, o partido
Nova Democracia, que em Julho
próximo vai completar três anos de
existência, tem vindo a demonstrar
uma nova visão e forma de fazer
política em Moçambique, longe do
sono profundo dos dois principais
partidos da oposição no país, nomeadamente a Renamo e o MDM.
Paralelamente, o partido liderado
por Salomão Muchanga tem vindo
também a ganhar espaço e popularidade no seio da população, sobretudo de Nampula, onde escalou há
duas semanas, e da Zambézia, que
trabalhou semana passada, arrastando consigo uma extensa moldura
humana, tanto nos comícios, assim
como nas manifestações de rua.
Na última sexta-feira, o líder da
Nova Democracia trabalhou no distrito de Mocuba, na Zambézia, onde
se reuniu com os membros e simpatizantes do partido, incluindo com a
população no geral, e de seguida
realizou marchas de rua. Em todos
estes eventos, Salomão Muchanga
arrastou uma grande moldura humana pelas principais artérias da cidade de Mocuba.
Em conversa com os jornalistas, o
líder da Nova Democracia explicou
que visitava Zambézia para transmitir uma mensagem de esperança
de que afinal a mudança é possível
e é certa.
“Nós estamos aqui para dizer que
é chegado o momento de recuperarmos a liberdade e a identidade da
Independência nacional. Estamos
aqui para dizer que a vontade popular expressa através do voto deve
ser respeitada por todos os actores
eleitorais e que estes tenham sentido de Estado”, disse Muchanga,
acrescentando que a Nova Democracia almeja construir um Estado
onde os interesses da Nação não são

NACIONAL

Nova Democracia em movimentações

Salomão Muchanga

decididos de acordo com a vontade
da minoria elite política, hoje constituinte da burguesia do Estado, mas
baseada nas aspirações do povo.
Para Muchanga, a Nova Democracia é a certeza de que a mudança
é possível, e essa mudança tem que
acontecer agora em 2023 e 2024.
Com efeito, “não só advogamos,
como também iremos efectivar
a inclusão de jovens nas decisões
políticas e na construção da visão do
futuro democrático do país, assumindo-se como actores fundamentais
do progresso da Nação”, referiu em
Mocuba.
Aliás, Salomão Muchanga sublinhou que a Nova Democracia defende e vai trabalhar para a eliminação de todos focos de instabilidade e
intolerância política, em prol da paz
sustentável, reconciliação e segurança nacional.
“Como partido político, defendemos a eliminação do sistema

económico baseado no clientelismo
e estabelecimento de um sistema
que beneficia o bem-estar dos
moçambicanos, potenciando um
empresariado não é intermediário,
mas sim um sistema em que a economia se submete aos interesses
nacionais”, disse Muchanga.
Tal como em Nampula, nesta
província central do país o líder da
Nova Democracia, além de ter sido
recebido no aeroporto, escalou
vários bairros e mercados dos distritos da Zambézia, em particular em
Mocuba
“Como vêem, estamos aqui para
transmitirmos a mensagem de
construção de um sonho colectivo,
onde os habitantes resgatam o seu
papel de cidadão, na certeza de que
os representantes do povo actuam
como mediadores do poder, são
intimados por lei a auscultar regularmente o cidadão e onde a iniciativa
criadora é valorizada”, frisou.
Publicidade

Através da LCCA - Linha de Crédito de Comercialização Agrícola:

GRUPO

ICM e Gapi programam reforço da
comercialização agrícola
O Instituto de Cereais de Moçambique (ICM) e a Gapi aprovaram um programa de mobilização de recursos
adicionais para reforçar a Linha de Crédito de Comercialização Agrícola (LCCA), um instrumento que, desde
a sua criação, em Dezembro de 2018, já financiou 260 operações, num montante acumulado de 374 milhões
de meticais. Em 2021, a LCCA financiou a compra aos agricultores familiares de 93,3 mil toneladas de produtos diversos.

“Face aos resultados até aqui alcançados e ao crescimento da capacidade
e da procura dos agricultores familiares
e comerciantes rurais, é importante
que para esta campanha se consiga
reforçar a LCCA com mais 100 milhões
de meticais”, disse o director financeiro
da LCCA, Amiro Abdula.
“Este instrumento tem tido impacto
positivo nas economias locais e o rigor
nasuagestãoasseguraqueestacarteira
de crédito se encontre com baixo índice
de atraso, na ordem de 7%, e a taxa de
cumprimento no reembolso do crédito
situa-se em 93%. Considerando os riscos deste sector e o grupo-alvo, estes
indicadores demonstram a seriedade e
profissionalismo da parceria ICM-Gapi”,
acrescentou Amiro Abdula.
Das 260 operações de crédito financiadas, 13% foram para o agro-processamento e 87% para a comercialização
agrícola.
Cerca de 40% destas operações
beneficiaram empresas de jovens.
De acordo com um relatório conjunto das duas instituições,“estas percentagens nos remetem à necessidade de
incentivarosjovensaoptarempeloempreendedorismo, mais concretamente
a abraçarem a área da comercialização
agrícola, como forma de aumentarem
o rendimento das suas famílias”.
AregiãoNortedopaísabsorveu65%
do valor total financiado pela LCCA. O
milho, feijões, gergelim, soja, ervilha,
amendoim, castanha de caju, arroz e
mandioca seca são os produtos mais
adquiridos pelos comerciantes rurais.

82 / 84 309 3410 / 21 471658 - MAPUTO SEDE

“Apesar das dificuldades impostas
pela pandemia da Covid-19 e recursos escassos, a LCCA obteve um aumento de cerca de 41% de empregos
criados/gerados em 2021, em relação
ao acumulado até 2020”, lê-se no
documento que vimos citando, acrescentando que “com efeito, 982 novos
empregos foram criados, sendo 361
para mulheres e 621 para homens.
Portanto, a LCCA permitiu, até ao momento, a criação e/ou manutenção de
1567 empregos, maioritariamente nas

zonas rurais”.
A LCCA foi criada para financiar a
comercialização agrícola, bem como
actividades de agro-processamento,
com prioridade para as regiões onde
os camponeses têm mais dificuldade
de aceder aos mercados. A parceria
entre o ICM e a Gapi tem também
promovido investimentos para a
ampliação e modernização de infraestruturas de armazenamento, conservação e processamento dos bens
comercializados.




Tmcel lança serviço inovador para pós-pago
A Moçambique Telecom, SA. (Tmcel) acaba de lançar uma nova
oferta denominada“Mais Empresas”, que visa proporcionar vantagens de comunicação gratuita
entre colaboradores de instituições privadas, públicas e organizações não-governamentais, a
taxas reduzidas.
Trata-se de uma oferta corporativa
de voz, dados e SMS que pode ser subscrita por um período de 6, 12 ou 24
meses, sujeita ao pagamento de uma
taxa mensal mínima de 500 meticais.
Oferece ainda gratuitamente SMS e
um elevado volume de megabytes
para acesso à internet.
Este serviço inovador pós-pago
proporciona aos subscritores tarifas a

preços super-reduzidos, maior volume
de benefícios e roaming internacional,
razão pela qual é considerado ideal
para instituições que pretendem reduzir o custo de comunicação com os
seus colaboradores ao permitir, igual-

mente, que a instituição beneficie de
chamadas gratuitas. O “Mais Empresas” compreende um total de seis pacotes, que oferecem minutos para todas as redes, megabytes e SMS a uma
taxa mensal a partir de 500 meticais.
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DESPORTO
RAUL SIVE
Email: siveraul2020@gmail.com
Jornal Público (JP)-Kamal Badrú,
a minha primeira questão está relacionada com o estágio do atletismo
no país. Como é que encontrou
a modalidade quando chegou à
Federação Moçambicana de Atletismo?
Kamal Badru (KB)- Eu não gosto
de fazer comparação, gosto de falar
de mim. Encontrei o atletismo num
estágio razoável, acredito que iremos
melhorar a modalidade.
Quando passei pelas associações
provinciais teria dito aos presidentes
que pretendo redefinir o plano estratégico, ao invés de ser cinco em cinco
anos. Se definirmos uma estratégia de
quinze ou vinte anos podemos alcançar bons resultados.
JP-Senhor presidente, não pretendo fazer comparação, mas é
uma pergunta inevitável. Em que
estágio encontrou a modalidade?
KB- Isso não é de se esconder. Encontrei a Federação do Atletismo sem
uma extensão eléctrica. Só para imaginar, quando cheguei só encontrei um
computador, uma impressora que
teria sido comprada por Shafee Sidat.
Recompus o atletismo, procurei
parceiros para comprar equipamento
de modo a garantir os trabalhos administrativos.
Igualmente, estou a comprar
material para as associações provinciais. Quanto à parte técnica
é muito difícil fazer uma análise
precisa antes de realizarmos
competições provinciais e regionais, para aferir o nível dos
atletas.
JP- A Federação Moçambicana de Atletismo há muito que não realiza provas
nacionais. Qual é a periodicidade das competições?
KB- No mês de Maio
devíamos realizar provas nacionais, para que em Junho
pudéssemos participar nas competições internacionais.
No próximo mês de Maio vamos
realizar a Assembleia-Geral, onde
um dos pontos a ser discutido tem
a ver com a mudança do calendário
das competições a nível nacional. Todos os países da região e do mundo
acolhem as provas em Maio, porém,
nós sempre alastramos para Junho ou
Agosto, em certos casos até vamos até
Setembro. Normalmente nós fazemos
competições políticas, não é para trazer resultados desportivos.
Vou dar um exemplo o nosso Nacional vai acontecer depois do Mundial do Qatar, Africano, mas por regra devia acontecer antes dessas provas de
modo a permitir a nossa participação.
JP- O processo eleitoral que culminou com a sua eleição talvez

DESPORTO

Desvio de fundos na FMA pode levar
elenco de Manheche a tribunal
• Nunca fui projecto de Shafee Sidat
• Lurdes Mutola rejeitou liderar a minha lista
• Há clubes que marginalizam o atletismo
O presidente da Federação Moçambicana de Atletismo (FMA), Kamal Badrú, em entrevista exclusiva ao nosso jornal, abordou diversos assuntos relacionados com o atletismo, a falta de projecto de massificação no atletismo, marginalização e inexistência de campos para a prática da modalidade. Em
relação a auditoria feita pela Federação Moçambicana de Atletismo para se aferir o nível do rombo financeiro, Kamal Badrú diz que já está na posse do
processo da auditoria, mas não pode o tornar público antes de entregar às instituições ligadas ao desporto, ao Comité Olímpico, Governo, e por fim vai
entregar à Procuradoria-Geral da República.

tenha sido o mais notável, pois
Lurdes Mutola, tida como
símbolo do atletismo, pela
primeira vez deu a cara
para apoiar uma das candidaturas. Se recuarmos
no tempo, vimos como
outras vedetas do desporto perderam copiosamente quando se candidataram à liderança de
algumas federações. Parece haver uma rejeição das
antigas estrelas…
KB- É uma
situa-

ção que merece uma análise profunda, pois a mesma situação aconteceu
na Federação Moçambicana de Basquetebol com Clarice Machanguana,
na Federação Moçambicana de
Futebol, com Tico-Tico. Essa pergunta
só pode ser respondida pelas associações, só elas devem dizer porquê votaram em mim em detrimento da lista
onde fazia parte Lurdes Mutola. Mas
devo dizer que trabalhei muito com as
associações, inclusive elaborei o meu
manifesto com elas.
No desporto trabalha-se todos os
dias, não se pode esperar pelo período
da campanha para se aproximar dos
associados.
JP- A rejeição da
candidatura
apoiada por
Lurdes Mutola pode
ser um
sinal de
que o
facto
d e
ter
sido

atleta não é condição sine qua non
para ser presidente de uma federação?
KM- Não tenho uma resposta exacta, mas nos transparece isso, que o
facto de ter sido praticante não te dá
direito de liderar uma federação.
Neste processo sempre procurei
pela Lurdes para fazer parte do meu
projecto, ou seja, tinha proposto a ela
para ser presidente e eu seria secretário-geral, mas ela disse que não estava disponível naquele momento e
quando decidir me iria contactar.
JP- Se quisermos fazer uma comparação do processo evolutivo do
atletismo na época de Shafee Sidat,
Francisco Manheche fica a ideia de
que o atletismo está hibernado.
KM- O atletismo não está hibernado, a modalidade ficou parada por
causa da Covid-19. As associações
fazem de tudo para dinamizar o desporto, mas os clubes não ajudam pois
apostam no futebol.
O que mais me entristece é existir
clubes que não apoiam a deslocação
dos atletas para uma competição, se
apoiam é com um valor muito baixo.
Já estamos a estudar esse fenómeno, vamos reunir com os clubes para
que o atletismo tenha outra imagem.
JP- Podemos assumir que os
clubes estão a marginalizar o
atletismo?
KM- Sim, assumo isto tristemente. Alguns clubes marginalizam o atletismo. Um exemplo
claro, aqui na capital quantos
clubes apostam no atletismo? As
associações e núcleos sustentam
o atletismo com base nas escolas,
mas ficaram sem o fazer durante
dois anos devido à Covid-19.
JP- Há informações segundo
as quais a FMA está a promover
formações aos treinadores. Em
que nível está essa capacitação?
KM- Estamos a formar treinadores
e juízes no atletismo. É muito difícil falar
do atletismo num país que depende
de uma pista, ou melhor, 11 províncias

dependem de uma pista. O normal é
que cada província tivesse uma pista.
O Governo deve mobilizar esforços para montar uma pista na zona
Sul, Centro e Norte, depois disso
pode cobrar os resultados. Não pode
exigir muito do atletismo enquanto
sabe que só temos uma pista em
condições, neste caso o Parque dos
Continuadores.
Lamentavelmente, o Parque dos
Continuadores está a morrer, à semelhança do Parque do Zimpeto, por falta
de manutenção.
Eu gostaria que os jornalistas saíssem para as províncias para observar as
condições das pistas de perto, estas não
são praticáveis para o atletismo. Os presidentes das associações têm feito muito
para manter a prática do atletismo nas
províncias. Agora estou a ter problemas
com a província de Gaza, porque alguém decidiu transformar a pista de
atletismo em campo de futebol.
Nãoseiaquemrecorrerparareverter
esta situação, o atletismo foi morto em
Gaza. Preciso de ir a Gaza com um
grupo técnico e jurista para avaliar a
situação.
Em Inhambane, o muro caiu sobre a
pista, ninguém procura resolver isto. Em
Tete destruiu-se a pista para dar lugar ao
campo de futebol. Na Zambézia temos
toda a pista invadida pela população,
mas já falamos com o presidente do
município para resolver a situação.
Em Sofala a pista pertence ao Ferroviário da Beira; em Manica está-se a
montar o tartan. Deus queira que esse
tartan possa trazer outro brilho para a
província.
Em Nampula, a única pista que temos é municipal e mal construída.
Uma das províncias com boa pista
é Cabo Delgado, porém não estamos
a usá-la. É muito perigoso exigir resultados sem dar condições, por isso exijo
pouco dos presidentes das associações porque entendo que fazem muito esforço para manter a modalidade.
JP- Kamal Badrú, o debate sobre
a não utilização do Parque dos Continuadores para concertos musicais
não é de hoje. Recentemente houve
um evento na “catedral” do atletismo. Porque se continua a realizar
concertos no parque?
KB- Isso é preocupante. Infelizmente temos acompanhado a realização de espectáculos no Parque dos
Continuadores, mas não podemos
fazer nada, já me aproximei ao presidente do FPD.
Não estou autorizado a falar da pista
dos Continuadores porque está sob
gestão do Fundo de Promoção Desportiva (FPD). Neste momento esta é a
única instituição que pode responder
pela realização de concertos musicais.
JP- Que legado pretende deixar
na FMA?
KB- Um dos legados que pretendo
deixar é uma política e estratégia que
possa vingar daqui a três anos para
não irmos a favor aos Jogos Olímpi-

cos, aos mundiais, mas sim com atletas realmente com marcas. Formar
bons atletas para não estarmos na
região como pedintes, mas como reais
vencedores.
JP- Nos últimos tempos o país
tem exportado poucos atletas para
evoluir através de bolsas olímpicas.
O que está a falhar?
KB- Infelizmente não estamos a
produzir atletas com qualidade para
terem acesso a bolsa olímpica, e nós
não podemos pegar num atleta não
elegível a bolsa.
Não vamos ter nenhum atleta a
evoluir fora na situação em que o país
se encontra, contudo, já estamos a trabalhar com Portugal, Etiópia, Angola.
Neste momento, alguns fundistas
estão a receber capacitação fora do
país. Tu podes ter o melhor treinador
do mundo, mas se não tiveres boas
condições para a prática da modalidade nunca vais lograr sucessos.
Estamos a negociar com a Federação Africana da modalidade para nos
apoiar, e nos próximos mundiais vou
tentar sensibilizar os países para nos
ajudarem na montagem da pista.
JP- Os empresários nacionais têm
apoiado o atletismo?

KB- Alguns empresários têm apoiado a modalidade, mediante as dificuldades financeiras que enfrentam.
JP- Kamal Badrú, recentemente
vazou uma mensagem sua partilhada no grupo do atletismo em que
manifestava descontentamento
em relação a algumas associações
provinciais. Até chegou a colocar o
cargo à disposição...
KB- Isso foi um problema interno
da casa e já foi resolvido. A pessoa que
espalhou a mensagem é um doente e
precisa de ser estudada, porque não
faz sentido tirar uma mensagem de
fórum restrito para torná-la pública.
JP- Kamal Badrú, há um assunto
que não posso deixar de abordar
nesta entrevista, relacionado com
a sua primeira candidatura, onde
acabou sendo derrotado por Francisco Manheche. Na altura houve
rumores de que a sua candidatura
teria sido forjada por Shafee Sidat
e que, caso vencesse a eleição, o actual administrador de Marracuene
seria o verdadeiro presidente. A sua
candidatura era ou não projecto de
Shafee Sidat?
KB- Não é verdade isso, mas cheg-

uei a ouvir isso tudo, mas quem me
conhece sabe que tenho a minha
forma de ser e que não aceitaria ser
um teleguiado pelo Shafee. Enquanto
Secretário-geral houve decisões que
não concordava com ele e as manifestava sem receio.
JP- Falou-se na altura que Kamal
perdeu as eleições porque houve
traição, ou seja, alguns dirigentes
supostamente subornados por
Shafee não votaram em si. Houve
ou não corrupção?
KB- Já está enterrado esse assunto.
É normal perder eleições. Eu não saí à
procura das razões, perdi porque não
fui votado. Simplesmente isso. Na altura não fiz trabalho de campo, mas
agora ganhei porque trabalhei com
as bases.
JP- Shafee Sidat chegou a apoiálo na campanha eleitoral?
KB- Shafee Sidat não chegou a
apoiar nem com um centavo na
minha campanha eleitoral. Mas nada
o impede que ajude, se aparecer a
oferecer-me ajuda posso aceitar. Ele
é moçambicano e não vejo nenhum
mal nisso, mas isso deve estar dentro
da minha filosofia. Não vejo motivo

para me distanciar de Shafee Sidat.
JP- Circularam informações
dando conta de que teria desviado
dinheiro na FMA. Qual é o seu comentário?
KB- O Francisco Manheche passou
a vida a acusar-me que eu teria roubado 10 mil dólares, isso foi ouvido ao
longo dos quatro anos.
Eu deixei de trabalhar na federação
no dia 20 de Dezembro de 2016 e as
eleições foram em 2017, e nessa altura
já não fazia parte do elenco havia um
ano. Essa história de que roubei dinheiro não constitui a verdade. Quanto
a foto finish sempre esteve no Estádio
Nacional do Zimpeto.
Eles passaram quatro anos a acusarem-me. Essa foi uma maneira de sujar
o meu nome.
Uma das minhas prioridades quando venci as eleições foi de procurar um
técnico na África do Sul para reparar a
máquina, depois disso enviamos para
Cabo Verde para melhorar alguns aspectos.
JP- Senhor presidente, dizem que
o relatório de auditoria feita por si
na FMA indica ter havido desvio de
dinheiro no mandato de Francisco
Manheche.
KB- Eu não sou contabilista, mas há
provas de ter havido roubo de dinheiro na federação. Lamento o facto de
terem sido mexidas contas bancárias
após as eleições na federação.
Tenho todo o processo de auditoria, porém, primeiro tenho que o
entregar às instituições ligadas ao
desporto, ao Comité Olímpico, Governo, e por fim à PGR, mas isso só
pode acontecer caso não haja colaboração das pessoas que desviaram o
dinheiro.
Houve falhas nas contas bancárias
e as pessoas que fizeram isso já estão a
colaborar connosco.
JP- Qual era o objectivo dessas
negociações?
KB- No fundo o dinheiro é do atletismo, é feio fazer mau uso dele.
JP- Após ter vencido as eleições
terá convidado a Lurdes Mutola?
KB- Procurei pela Lurdes Mutola
para fazer parte do meu elenco, ela
disse que ia pensar, mas até hoje ainda
não me deu resposta.
JP- Disse que a Lurdes e Edmundo Matesso recusaram o convite
para integrar o seu elenco. Então,
fica a ideia de que as eleições deixaram algumas fissuras no seio da
família do atletismo.
KB- É normal que isso aconteça
em eleições, pois qualquer um ficaria
chateado. Às vezes é preciso estar preparado para lidar com as consequências do processo eleitoral, alguns não
conseguem gerir as derrotas.
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Nyusi baila no canto Em vista edição do livro Marrabenta
do povo

A Khuzula Editora e o Instituto de Investigação Sócio-Cultural (ARPAC) acabam de assinar um contrato para a
edição do livro Marrabenta. A assinatura do memorando de entendimento aconteceu nas instalações do ARPAC, em Maputo, o qual foi rubricado pelos respectivos directores, Paulo Chibanga (Khuzula Editora) e Silva
Dunduru (ARPAC).

“Kwomba kwa Índico”, bailado dirigido por Casimiro Nyusi, é apresentado esta semana, em Maputo, pela Agência de Apoio, Desenvolvimento e
Promoção da Cultura Moçambicana (VINA), no contexto do Dia Internacional da Dança, que se assinala a 29 de Abril corrente.
A performance que celebra esta
efeméride é fruto de uma parceria
entre a VINA, Chitará Produções, Televisão de Moçambique (TVM) e Rádio
Moçambique (RM), e será transmitida
em directo nos canais dos principais
órgãos públicos de comunicação social do país.
Com 40 anos de carreira como
bailarino, coreógrafo e músico, sempre
preocupado em representar as marcas
profundas da moçambicanidade e africanidade, Casimiro Nyusi apresenta,
desta vez, uma obra que convoca para
a alegria, perseverança, esperança e
confiança no futuro do povo moçambicano. O bailado “Kwomba kwa
Índico” expressa o mosaico cultural de
Moçambique para os moçambicanos,
numa mistura entre música, dança,
poesia e teatro.
A actriz Lucrécia Paco, a escritora
Paulina Chiziane, os músicos Muzila,
Xixel Langa, Dodó e Stewart Sukuma,

levantar a moral. De nos apoiarmos,
jovens ou velhos, com pensamentos
negativos que afirmam que o país está
mal. Sim, está mal, não há dúvidas, mas
olhemos para os degraus. Porque há
coisas boas, sobretudo neste momento em que saímos desta pandemia
temos que levantar a moral, a nossa
energia, para continuarmos a construir
o país, porque está em construção. Há
esses entretantos, mas temos que olhar no lado alegre e positivo que o país
tem, não somente a tristeza e o terrorismo. Temos um lado bom por onde
olhar e estarmos orgulhosos”, afirma.
Casimiro Nyusi entende que em
cerca de dois anos de sacrifícios devido
às restrições a que a pandemia submeteu toda a sociedade, mas também olhando para o que se passa no
país, nos últimos cinco anos, o terrorismo e dificuldades socioeconómicas,
mesmo assim o povo soube se esforçar para manter a paz, que é essa a es-

Silva Dunduro

"É uma grande honra colaborar
com o ARPAC e iniciar esta jornada
de cooperação. Esperamos que traga
frutos para todos e sucessos, acima de
tudo, das obras que faremos em conjunto; sentimo-nos muito satisfeitos
que possamos apresentar produtos
de qualidade e que as obras cheguem
à internacionalização", disse Paulo
Chibanga, director-geral da Khuzula.
“Temos alguns projectos de carácter histórico, sociológico e antropológico, um trabalho que é a produção da
primeira enciclopédia da cultura, e

gostaríamos que a Khuzula abraçasse
este projecto e começarmos desde
já a trabalhar juntos. Seria a primeira
experiência no país ter a enciclopédia
que se espelha num dicionário descritivo e amplo para ter uma antropologia ligada a nós”, afirmou Silva Dunduru, director-geral do ARPAC.
Esta acção vem robustecer o
propósito da Khuzula Editora, que
decidiu dedicar a sua linha editorial à
herança musical e artística que caracteriza o país.
Ao assumir a edição do livro Mar-

rabenta, a editora almeja contribuir
para o acervo literário sobre a música
moçambicana. O encontro entre a
Khuzula e o ARPAC teve o seu ponto
de partida com a edição do livro Timbila Thatu (em 2019), de Marílio Wane
(investigador do ARPAC).
Nessa senda, as duas instituições querem abrir e construir um caminho de
edição e divulgação académica sobre os
desígnios da nossa música e das diversas
histórias inusitadas, cinzentas e coloridas
que adubam a nossa herança cultural.
A obra Marrabenta- Um Património
Cultural Moçambicano, contou com
a colaboração de pesquisadores do
ARPAC, João Vilanculos (em memória),
Marílio Wane, Agnelo Navaia, e com a
colaboração do conceituado cantor
moçambicano Hortêncio Langa (em
memória) e Victor Chibanga.
A Khuzula, para além desta edição
com o ARPAC, tem em prelo, para
2022, mais dois songbooks dos músicos Chico António e Hortêncio Langa.
É preciso evocar as edições e obras
artísticas que afloraram da Khuzula,
nomeadamente Kwiri (Roberto Chitsondzo), Kudumba, Uma Plataforma
de Preservação da Língua (Cremildo
Bahule), Timbila Tathu (Marílio Wane),
Songbook Fany Pfumo e Songbook
Gúnnas (Produção TP50).
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Já à VENDA nas
Lojas!
MIVANY SHOP
(Aeroporto Internacional de Maputo)
MABUKU
(Július Nyerere e Hotel Rovuma)
e o bailarino Lulu Sala são alguns dos
artistas convidados. Os artistas envolvidos, cujas disciplinas espelham
a diversidade da obra e a exigência
interpretativa, são movidos pela vontade de cantar e deixar mensagens de
que, como país e povo, há uma riqueza
por explorar.“A melhor maneira de descrever este bailado é referir-se a ele
como o canto do povo. É o canto ou o
sorriso do povo.
Um poema de encorajamento, um
poema de reconhecimento dos valores que nós temos”, afirma Casimiro
Nyusi, para quem no meio de várias
adversidades o povo e o país precisam
de energias positivas para seguirem,
encontrando na dança o espaço perfeito para expressar esse sentimento.
"Este bailado é sobre a importância de

perança que nunca morre. "Pensamos
que, apesar de tudo, estamos em paz.
Apesar de tudo nós somos ricos como
país, apesar de tudo o país é belo e é
um dos melhores para viver. Apesar de
tudo há alegria, há liberdade. Há esse
lado bom”, concluiu.
Casimiro Nyusi é dançarino, coreógrafo, instrutor de dança e músico
profissional. Foi director artístico da
Companhia Nacional de Canto e
Dança. Actualmente é director artístico e fundador da única companhia
africana de dança contemporânea
de Winnipeg (Canadá): NAfro Dance
Productions. Como músico, destaca-se
com os álbuns“Xakunamata”,“Ho Yala”
e “Ximbombo”, tendo sido indicado
cinco vezes ao prémio Western Canadian Music.

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)

TINDZHAKA (8)
gencial para leitura do estado de vigor
da mesma fisionomia e via que o do
adulto, era o olhar incessante do sol sobre a terra e tudo que alberga. Que vista
desarmada que possa enfrentar aquela
estrela? Entretanto, a dona do marido
respondeu positivamente.

CINEMA
A CIDADE PERDIDA
Nos anos 80 do século passado Os
Salteadores da Arca Perdida (1981),
de Steven Spielberg, gerou uma enxurrada de imitações, muitas delas protagonizadas por um par de personagens
antagónicos. A excepção foi o notável
Em Busca da Esmeralda Perdida
(1984), de Robert Zemeckis, que serviu
de modelo para Aaron e Adam Nee
reescreverem este A Cidade Perdida.
A brilhante, mas solitária escritora
Loretta Sage (Sandra Bullock) passou
toda a carreira a escrever sobre lugares
exóticos nos seus populares romances
de aventura, protagonizados pelo
elegante modelo de capa Alan (Channing Tatum), que dedicou toda a sua
vida a encarnar o herói“Dash”. Durante
uma viagem com Alan, na promoção
do seu novo livro, Loretta é raptada por
um excêntrico bilionário (Daniel Radcliffe), que espera que a autora o guie
até ao tesouro da antiga cidade perdida da sua última história. Determinado
em provar que pode ser um verda-

-Sim mamã, obrigada!

VAKITHY NYAMBUWE

deiro herói e não um mero produto de
ficção, Alan decide salvá-la e embarcar
numa aventura de resgate com o
apoio do experiente Jack Trainer (Brad
Pitt), um ex-SEAL que se tornou agente
da CIA. Empurrados para uma épica
aventura na selva, o par improvável irá
precisar de trabalhar em conjunto para
sobreviver aos elementos e descobrir

o ambicionado tesouro, antes que este
se perca para sempre.
Cidade Perdida é uma das surpresas
do ano, conseguindo variar de forma
criativa e divertida o suficiente, as fórmulas conhecidas do género. Um
filme que vale a pena ser assistido na
sala de cinema.
Em exibição na NU Metro

Dito e feito, depois de tudo arrumado e a dona da casa logo que estivesse
disponível para uma reunião para
procedimento das despedidas. Uma
das anciãs pedia a dona da casa para
preparar o lugar numa das palhotas
disponíveis com espaço confortável.
Normalmente os encontros de assuntos familiares são feitos na palhota
principal. Neste caso era a palhota dela.
Depois de todos estarem sentados
nos lugares devidos saiu a voz da anciã:
-“Minha filha, tomaste conhecimento da ausência do teu marido?”

Produção de 2005, do realizador
Jean-Marc Vallée, vencedor de mais de
35 prémios internacionais, C.R.A.Z.Y.
foi o representante oficial do Canadá
para concorrer ao Óscar de Melhor
Filme Estrangeiro de 2005.
A obra conta a história de Zachary
Beaulieu (Marc-André Grondin), que
possui quatro irmãos, cujas iniciais for-

mam a palavra crazy (louco), sendo o
quarto filho do casal Beaulieu. Enquanto cresce e se desenvolve, Zac percebe
que possui sentimentos diferentes dos
demais e tenta mudar isso para não decepcionar o pai Gervais (Michel Côté),
que é extremamente conservador e
homofóbico. Esse conflito faz com que
Zac busque compreender a sua própria

sexualidade e também o coloca numa
luta para reconquistar o amor do pai.
Tocante e mágico, místico e sensível,
sexy e engraçado, singelo e abrangente, este é um filme contado de um
modo espectacular e com uma trilha
sonora de se tirar o chapéu!
Em exibição hoje, dia 25, no
CCFM, às 18 horas

-É verdade, mãe!

Do brasileiro Nelson Pereira dos
Santos vimos em Moçambique filmes
como, por exemplo, Rio 40 Graus
(1955), Vidas Secas (1963), Rio Zona
Norte (1957), Tenda dos Milagres
(1977) ou Estrada da Vida (1980). Foi
um dos cineastas que ensaiaram as
primeiras nuances do Cinema Novo
Brasileiro.
A trama de Como Era Gostoso
o Meu Francês passa-se em 1594,
quando um aventureiro francês (personagem sem nome interpretado
por Arduíno Colassanti) é lançado
à morte pelo comandante de seu
grupo. Após conseguir escapar, ele
é capturado por índios Tupinambás
que o tomam por português e o levam prisioneiro para a tribo. Como os
portugueses são aliados dos Tupiniquins – e, portanto, inimigos dos Tupinambás – o homem é condenado
a ser devorado num grande e aguardado ritual. Baseando-se em relatos

-“Elemeabordouquetinhachegado
o momento para ir ao cumprimento do
programa do nosso conhecimento,
que foi eleito pelo conselho da família
para o cumprir, aku basisiwa ka tateque é a purificação da viúva, esposa do
falecido, do seu irmão mais velho”.
A anciã virou o semblante e falou ao
marido dela:“obrigado meu filho, foste
homem íntegro”.
A anciã voltou a direccionar a sua
fala para a dona da casa: Se estamos
aqui nós acompanhamos esta viúva,
que pela sua vez ela devolve o teu
marido para as tuas mãos, gesto confirmativo de que de facto durante o
tempo da sua ausência esteve na palhota dela a cumprir a tarefa indigitado
pelo conselho, como tu bem disseste.

COMO ERA GOSTOSO O MEU FRANCÊS

E em simultâneo, a nossa presença
não se limita apenas a acompanhá-la,
também consiste na proclamação oficial que o teu marido passa a ter duas
esposas e tu passas a saber que o teu
marido passará a variar a sua estadia
nas duas palhotas; deves te adaptar a
esse novo cenário. Como meio de dar
continuidade da palhota do seu irmão,
como a lei tsonga orienta.
Ouviste milha filha? Sirvam-se no
mesmo cabaço da água, injhe wanwitwa?
reais de viajantes como o francês Jean
de Léry e, principalmente, em Viagem
ao Brasil, do alemão Hans Staden,
Pereira dos Santos busca desmistificar
a imagem do índio brasileiro, quase
sempre trabalhada de forma caricata

e estereotipada, apresentando uma
abordagem realista e distante da
visão eurocêntrica quase sempre imposta neste tipo de história.
Em exibição, terça-feira, dia 26,
no CCBM, às 16:00 horas

-Minha filha, escuta-me com toda
a atenção. Foste tu que chegaste antes dela nesta família Nyongo. Foste
tu que a recebeste e mostraste a ela o
lugar que iria ocupar na família. Tu és
mais velha em duas vertentes: pelo
nascimento e pelo facto de teres sido
casada pelo mais velho entre os dois irmãos.Tu deste A, B, C das directrizes da
família. Por isso tu foste superior em todas as circunstâncias a ela. É ou não é?

-“Sim, tomei”.
-“De que maneiras?”

C.R.A.Z.Y.

A adulta virou o cano oral, quase
sem marfim, à viúva que esteve em
escuta na companhia dos outros
elementos que assistiam a dona da
casa quando“bebia”as orientações da
velha.

Como sempre, a fala de um adulto
direccionada a quem é de faixa etária
menor não permite dar o olhar ao semblante do idoso, por isso ela escutava de
vista sempre ao chão, se sim, era à tan-

-E a ti, na tua óptica achas que estamos a te menosprezar?
-Não! Não! Não! De forma alguma.
E digo mais, ela foi muito atenciosa na
sua recepção para comigo e sinto-a divida de a agradecer!
-Muito bem, agradeço bastante o
teu obséquio. Todavia, volto a ti, que a
tua pequena reconhece a tua superioridade. Mas a partir de já nós informamos a ti que a tua grandeza passa à tua
pequena.
Todavia, explica-se que se porventura o morto não tivesse irmãos, então
a sua mulher podia viver com um
homem da sua escolha, mas mantendo-se na palhota e o recebendo de vez
em quando, viver com ele no regime
de concubinato, a thandu. Os filhos
nascidos também são do morto.
Nesse âmbito, era o princípio consagrado de não deixar perder a jóia
do apelido, isto é, da família, que era o
lobolo, cujo valor foi cumprido no sentido de legitimar a posse do homem a
essa mulher, extensivo a nível familiar.
Por isso, nenhum defunto da família
do homem doador que deu o seu
sangue para gerar o filho para o morto.
Neste contexto, nenhum defunto
que poderá reclamar o filho, no sentido de recuperá-lo para o incluir no
seu lote de agregado familiar do seu vivente. Nunca. Porque a norma tsonga
garante que o filho que aparecer por
meio do adultério da mulher a lei legitima o filho ao marido, desde que tenha
cumprido o lobolo aos pais desta. É
verdade que em caso de o pai social
o rejeitar, não se impõe a sua decisão.
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XIBAKELA XA BUD
Órgãos genitais de um ser humano não
são produtos que podem ser transportados
em mochilas ou em saco plástico, como se
de nacos de carne se tratasse. Mas o cidadão
na imagem foi encontrado, junto com o seu
comparsa, pelas autoridades policiais do distrito
de Milange, província da Zambézia, na posse
de órgãos genitais. Estes, como diz a Polícia,
teriam assassinado um homem com o intuito
de extrair os seus órgãos genitais para venda, ao
preço de 35 milhões de kwatchas, o equivalente
a pouco mais de dois milhões de meticais.
O comprador, segundo a Polícia, seria
um comerciante da vila-sede de Milange,
chamado António Chicopa, que alegadamente os contratou para procurar o produto.
Mas este, ao que consta, viria a dar costas aos
contratados quando acharam o produto,
reportando o caso às autoridades locais de
Tengua e ao Comando distrital de Milange,
que prontamente recolheram os implicados
às celas do Comando.
Os implicados cometeram um crime que,
além de atentar contra os direitos humanos,
é tipicamente designado crime de homicídio
voluntário, com a pena mais longa prevista no
CP em vigor em Moçambique. Os mesmos
praticaram ainda o crime de tráfico de órgãos
humanos, com todas as implicações daí decorrentes. Por isso, nada de atenuantes neste caso.
Eles merecem um xibakela bem dado, como
forma de desencorajar essa prática.

Saudamos efusivamente a ideia do Ministério
da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos
que quer acabar com as igrejas clandestinas no
país, com a aprovação, pelo Conselho de Ministros, da Proposta de Lei de Liberdade Religiosa e
de Culto.
Moçambique assiste, a cada dia que passa,
ao surgimento de igrejas e seitas religiosas com
finalidades pouco claras, funcionando, algumas
delas, ilegalmente e em locais sem as mínimas
condições para acolher pessoas.
Para frear o mal, o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos quer acabar com
igrejas clandestinas no país, e, para tal, o Conselho de Ministros já tem aprovada a Proposta de
Lei de Liberdade Religiosa e de Culto.
Para nós, este instrumento é tão necessário e
só peca por chegar tarde.
Helena Kida, ministra da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos, explica que este instrumento introduz novos procedimentos para

que se crie confissões religiosas, onde elas devem operar e quem deve dirigi-las, e quais são os
requisitos para dirigir uma igreja. Então, a Lei vem
responder a algumas destas questões.
Helena Kida disse ainda que existem confissões religiosas que apresentam dados falsos
para confundir a Justiça e agir contra a Lei.
“Nos papéis vem tudo claro, dizendo onde
elas querem operar e onde terão a sua sede, mas,
depois, nos apercebemos que não estão a proceder no local previamente indicado. Então, esta
Lei vem, de certa forma, blindar a justiça desta
fragilidade, que até dificulta o nosso papel. Nós,
como Governo, não determinamos como vão e
o que vão orar; temos, sim, o papel de ordenar,
saber quem são, onde estão e o que é que estão
a fazer”, explicou.
O Governo garante que a proposta de Lei de
Liberdade Religiosa e de Culto, ora aprovada,
será submetida à Assembleia da República, ainda na presente legislatura, para apreciação.
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