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DESTAQUE

Extradição de Manuel Chang e 
Boustani é fundamental 

Apesar da elevada densidade 
populacional e a crescente 
dinâmica processual, incluindo 
as restrições orçamentais e as 
limitações impostas pela pan-
demia da COVID-19, a Procura-
dora-geral da República, (PGR), 
mostrou-se em 2021, resiliente 
e cada vez mais forte, e técnica e 
humanamente preparada para 
responder com eficácia e eficiên-
cia os desafios impostos criminali-
dade para corrupção, terrorismo, 
raptos, tráfico de drogas e de 
órgãos e seres humanos. No en-
tanto, os processos relacionados 
com as dívidas contraídas pelas 
empresas PROINDICUS, EMATUM 
e MAM, com garantias do Estado, 
não passaram despercebidos no 
informe Anual da PGR. Com o 
efeito, Beatriz Buchili anunciou 
a existência de dois processos 
autónomos, sendo que o pri-
meiro, registado sob o n.º 58/2020 
– 10ª, corre termos no Tribunal Ju-
dicial da Cidade de Maputo, com 
quatro arguidos, um dos quais an-
tigo Ministro das Finanças, Man-
uel Chang que aguarda decisão 
de extradição, na República da 
África do Sul, e três antigos trab-
alhadores do Banco de Moçam-
bique, que respondem em liber-
dade. O segundo, registado sob 
o n.º 372/11/P/2020, prossegue 
a instrução preparatória, na Pro-
curadoria da República – Cidade 
de Maputo e tem sete arguidos já 
constituídos, suspeitos de se ter-
em beneficiado de dinheiro ou 
bens relacionados com as dívidas 
ocultas, todos em liberdade, sen-
do que quatro, em parte incerta. 
Por isso, Afirma ainda que além 
de Moçambique ser o único país 
com jurisdição para julgar os pro-
cessos relacionados com as dívi-
das contraídas pelas empresas 
PROINDICUS, EMATUM e MAM, 
com garantias do Estado, sub-
linha que extradição de Manuel 
Chang e de outros arguidos que 
a PGR tem estado a solicitar para 
Moçambique, reveste-se de ex-
trema importância, por se tratar 
de sujeitos processuais funda-
mentais para o esclarecimento 
dos factos, dada a sua participa-
ção no caso em investigação.

Beatriz Buchili, PGR

Manuel Chang Jean Boustani

- Afirma Procuradora-geral da República no seu informe anual apresentado quarta-feira na AR;
- Frisa também que, além de Moçambique ser o único país com jurisdição para julgar os processos relacionados com as 
dívidas contraídas pelas empresas PROINDICUS, EMATUM e MAM, com garantias do Estado.

- Esta semana, o Presidente ugandes, Yoweri Museveni, vai despachar uma delegação a Moçambique, liderada pelo tenente-general Ivan Koreta, para ver de que 
forma vai começar o projecto de apoio aos combatentes moçambicanos, a iniciar em Julho próximo.

da coragem, audácia, contundência e 
eficácia, a PGR logrou resultados posi-
tivos no que concerne ao combate a 
criminalidade, corrupção, raptos, facto 
que, tem vindo a criar-se um clima de 
segurança, tranquilidade e confiança 
nas entidades defensoras dos interesses 
do Estado.

COMBATE A CORRUPÇÃO

A corrupção continua a constituir 
uma grande preocupação para a socie-
dade e, de modo especial, para o Minis-
tério Público, pois, entre outros male-

DESTAQUE

Base de guerrilha transformada em zona económica no território de Yoweri MuseveniPara Moçambique

MIGUEL MUNGUAMBE                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

À hora de balanço, depois de três 
dias de vista à Uganda, o país da África 
Oriental, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, que já se encontra no país, 
diz ter ficado bastante impressionado, 
ao visitar uma zona económica que foi 
base de guerrilha para libertar o país. 

O Chefe de Estado fez o balanço da 
sua visita à Uganda no Grande Cerimo-
nial, no Terminal Presidencial do Aero-
porto Internacional de Maputo, num 
acto que simbolizou o seu regresso 
daquele país, onde esteve a convite do 
seu homólogo Yoweri Masseveni.

“Nos três dias de visita à Ugan-
da, chegamos a visitar uma zona 
económica, onde as empresas estão 
a investir, transformando, sobretudo, 
a zona que era a base de guerra para 
libertar o país, numa base para a lib-
ertação económica do mesmo país”, 
disse o Presidente Nyusi, confessando 
que, quando viu essa engenharia, fi-
cou bastante impressionado e felicitou 
o Presidente Yoweri Museveni, que é o 
maestro da sua implementação.

Para além de felicitar o Presidente 
ugandês pela iniciativa, Filipe Nyusi 
prometeu ver a possibilidade de im-
plementar a mesma engenharia em 
Moçambique, concretamente na zona 
norte do país, onde homens armados, 
sem causa oficialmente conhecida, es-
tão a promover um verdadeiro terror, 
decapitando pessoas e destruindo im-
portantes infra-estruturas económicas 
e sociais, incluindo casas da população. 
No entanto, conforme, o Presidente 
Nyusi, o que há de se fazer no ter-
reno, tendo em conta a relevância da 
engenharia ugandesa nos planos de 
desenvolvimento, é a combinação dos 
esforços, porque na verdade, já existe 
um plano de desenvolvimento da zona 
norte do país, a ser implementado pela 
Agência de Desenvolvimento Integra-
do do Norte (ADIN), criada há dois anos.

Última sexta-feira, fazendo balanço, 
em Maputo, a Agência de Desenvolvi-
mento Integrado do Norte (ADIN), 
anunciou que já construiu muitas ca-
sas para os deslocados, abriu algumas 
vias de acesso, assistiu as vítimas e que, 
para o plano de acção do próximo 
ano, necessitará de mais recursos para 
continuar a alavancar os projectos de 
desenvolvimento da zona.

ANSELMO SENGO                                  
Email: sengoans@yahoo.co.br

Atesta este facto, o grande trabalho 
que consta da informação anual da Pro-
curadora-Geral da República, apresenta 
quarta e quinta-feira na Assembleia da 
República, no capítulo reservado à orga-
nização interna, controlo da legalidade 
e direitos humanos, prevenção e com-
bate a corrupção, desempenho proces-
sual entre outras áreas de sua jurisdição. 

Neste capítulo, constata-se o au-
mento do número de funcionários com 
o preenchimento de 290 vagas que 
permitiram a nomeação de 30 magis-
trados, pouco mais de 250 assistentes 
de oficiais de justiça e funcionários de re-
gime geral preenchendo assim o défice 
que se verificava nessas carreiras. Estas 
contratações permitiram que todos os 
distritos passassem a contar com os ser-
viços do Ministério Público. 

Para além disso, a Informação Anual 
de Beatriz Buchili, referente ao ano 2021, 
apresenta significativas melhorias em 
relação ao ano transacto. Aliás, mercê 

rior, o que representa uma subida de 
processos tramitados em 31, corre-
spondente a 1,6%. 

Do total, foram despachados 1.299 
processos106, contra 1.242, correspon-
dente a um aumento de 57, equiva-
lente a 4,6%. 

No que se refere aos crimes mais fre-
quentes, o de corrupção activa foi o que 
registou maior número, com 616; segui-
do de corrupção passiva para acto ilícito, 
com 282; peculato, com 151; abuso de 
cargo ou função, com 112; simulação de 
competência, com 42; corrupção pas-
siva para acto lícito, com 38; e branquea-
mento de capitais, com 13 processos. 

Entretanto, Beatriz Buchili referiu 
com preocupação o facto de continuar 
a registar-se um número significativo 
de processos envolvendo servidores 
públicos, que valendo-se das suas fun-
ções, obtêm benefícios indevidos ou 
apropriam-se de recursos materiais e 
financeiros colocados sob sua adminis-
tração, em prejuízo do interesse.

Analisados os processos tramitados, 
constata-se que, no ano de 2021, o sec-
tor da Polícia da República de Moçam-
bique foi o que registou maior número 
de processos, com 73, seguido do sector 
da Justiça, com 42; da Educação, com 
39; da Saúde, com 24; do Serviço Nacio-
nal de Migração (SENAMI), com 17; e da 
Autoridade Tributária de Moçambique 
(AT), com 14. 

Neste contexto, pelo impacto e 
consequências que podem advir para 
a segurança e integridade do Estado 
moçambicano, o informe anual da 
PGR destaca os casos de corrupção 
no Serviço Nacional de Migração 
(SENAMI), em que alguns servidores 
públicos omitem a observância de pro-

fícios, compromete o funcionamento 
das instituições e retarda o desenvolvi-
mento do país. 

“Esta realidade remete-nos à neces-
sidade de reforço de acções de preven-
ção e combate, e melhoria constante 
da imagem do nosso país, como uma 
sociedade, onde prevalecem valores 
da integridade, transparência e morali-
dade”, disse Beatriz Buchili. 

Com o efeito, a Procuradora-geral 
da República fez saber aos deputa-
dos da AR que no período em análise, 
foram tramitados 1.913 processos105, 
contra 1.882, de igual período ante-

cedimentos legais, para a concessão 
de documentos a cidadãos nacionais e 
estrangeiros, a troco de recebimento de 
valores monetários. 

A título de exemplo, no processo nº 
76/11/P/GCCC/2018110, são indiciados 
de cobranças ilícitas servidores públicos 
do SENAMI, dos consulados de Moçam-
bique, em Nelspruit, Joanesburgo e Dur-
ban, do Alto Comissariado de Moçam-
bique, em Pretória, e do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação, 
num esquema de emissão irregular 
de vistos de entrada em Moçambique, 
sem os requisitos exigíveis. 

“Estas condutas podem contribuir, 
sobremaneira, para a entrada de indi-
víduos ligados à criminalidade violenta 
e organizada, como tráfico de armas, 
de drogas, imigração ilegal e terrorismo, 
comprometendo a paz, a soberania 
nacional e o desenvolvimento sócio-
económico”, observa Buchili. 

Referiu ainda ser preocupante o 
número crescente de processos instau-
rados contra magistrados, oficiais de 
justiça e assistentes de oficiais de justiça, 
do Ministério Público e dos tribunais, por 
serem funcionários a quem a lei confere 
poderes de garante da integridade. 

Com efeito, foram tramitados 25 
processos-crime, cujos arguidos são 
magistrados, contra 22, de igual período 
anterior, o que representa um aumento 
de 3 processos.

 Do total, de acordo com o informe 
anual da Procuradora-geral da Repúbli-
ca, daquele número, 14 são da Magis-
tratura Judicial, 9 do Ministério Público 
e 2 da Judicial Administrativa, todos por 
suspeita de prática de crime de corrup-
ção e peculato. 

“Finda a instrução, foram acusados 
6 magistrados, sendo 2 do Ministério 
Público e 4 do judicial, e em relação 
aos demais prossegue a instrução pre-
paratória”, disse. 

Na Autoridade Tributária de Moçam-
bique (AT), foram registados em 2021, 
14 processos-crime contra funcionários 
que sobre os quais, recaem indícios de 
crimes de corrupção, de peculato e de 
enriquecimento ilícito. 

Ainda no contexto de combate à 
corrupção, na sequência de constata-
ções de indícios de infracções criminais, 
no Relatório e Parecer sobre a Conta 
Geral do Estado de 2019, respeitante à 
execução de despesas de quatro enti-
dades públicas, foi instaurado o proces-
so-crime n.º 57/11/P/GCCC/2021. 

Concluída a instrução preparatória, 
foi deduzido despacho de acusação, no 
dia 30 de Dezembro de 2021, contra 2 
arguidos, em liberdade, pelo crime de 
peculato. 

As acções de prevenção e combate 
à corrupção incluem o desencadeam-
ento de processos de responsabilização 
financeira dos gestores públicos pelos 
tribunais administrativos competentes. 

Assim, ao longo do ano de 2021, foram 
sancionados 243 gestores, tendo-lhes 
sido aplicadas multas que totalizaram 
8.431.552,11MT (oito milhões, quatrocen-
tos e trinta e um mil, quinhentos e cinquen-
ta e dois meticais e onze centavos). 

Em resultado de actos de corrupção, 

Nyusi impressionado com engenharia ugandesa 
Depois de visitar, na Uganda, a 
zona económica, onde os homens 
de negócios estão a investir vig-
orosamente no desenvolvimento 
local, transformando a zona que 
outrora foi a base de guerrilha 
para libertar o país em uma zona 
de libertação económica, o Presi-
dente moçambicano, Filipe Nyusi, 
ficou bastante impressionado 
com essa engenharia e decidiu to-
mar a dianteira, levando a inicia-
tiva para a sua implementação na 
zona norte do País, onde homens 
armados, movidos por causas ai-
nda desconhecidas, promovem 
um verdadeiro terror, decapitan-
do pessoas e destruindo impor-
tantes empreendimentos sociais 
e económicos.   

O Uganda vai iniciar no país um pro-
jecto de criação de riqueza para veter-
anos moçambicanos, em retribuição 
ao apoio recebido durante a luta de 
libertação.

A FRELIMO, como reza a história, 
ajudou muito a moldar a Frente de 
Salvação Nacional do Uganda (FRO-
NASA), que fez parte da fundação do 
Exército de Libertação Nacional do 
Uganda (UNLA) e depois Exército de 
Resistência Nacional (NRA) e mais tar-
de UPDF (Forças Populares de Defesa 
do Uganda).

Como explica o presidente ugandês, 

verá estar em Moçambique ainda esta 
semana para se encontrar com uma 
equipe de trabalho de moçambicanos, 
liderada pela nova ministra dos Com-
batentes, Josefina Mpelo. 

O Presidente Museveni envia uma 
delegação a Moçambique liderada 
pelo tenente-general Ivan Koreta para 
ver de perto de que forma vai começar 
o projecto de apoio aos combatentes 
moçambicanos.

O presidente de Uganda, Yoweri 
Museveni, prometeu que a partir de 
Julho o projecto agrícola de apoio aos 
combatentes em Montepuez vai con-
hecer avanços porque até lá haverá 
orçamento. Reiterou que não se deve 
permitir que terroristas ataquem 
Moçambique.

O Presidente Nyusi, diz que é hora 
de Uganda retribuir o favor. “Também 
vamos construir uma escola técnica e 
reconstruir alguns dos dormitórios do 
quartel. Essa área tem enormes terras 
para a agricultura. Os veteranos serão 
beneficiados, mas os projectos serão 
executados por especialistas que 
sabem fazer as coisas”, disse.

TROPAS UGANDESAS PARA 
MOÇAMBIQUE

Já noutra variante, o presidente 
ugandês, Yoweri Museveni, disse que, 
por causa do terrorismo em Cabo 
Delgado, Uganda também vai enviar 
tropas para proteger o projecto de 
geração de riqueza para veteranos 
moçambicanos. “Por causa da inse-
gurança lá, por que não adicionamos 

Yoweri Museveni, alguns dos soldados 
que formaram a FRONASA que, mais 
tarde, se metamorfosearam em Exér-
cito de Resistência Nacional e, posteri-
ormente, em UPDF foram treinados em 
Montepuez, a segunda maior cidade 
da província de Cabo Delgado. 

Trata-se de 28 combatentes que, em 
1970, foram levados por Yoweri Musev-
eni a receber treinos em Montepuez. 
Destes, apenas Museveni, o General 
Salim Saleh, o Tenente-General Ivan 
Koreta e Coronel Bosco Omule estão ai-
nda vivos, havendo informações dando 
conta de que o general Ivan Koreta de-

uma força para vigiar o projecto, então 
também contribuímos para a segu-
rança naquele país e na região austral 
de África”, disse Museveni.

Para Museveni, o envio de homens 
a Moçambique não se deve guiar ape-
nas pelo simbolismo. Aliás, diz Mussev-
eni, “poderíamos ter enviado tropas a 
Moçambique quando este problema 
começou. Mas não acreditamos em 
simbolismos. O que decidimos fazer, 
por enquanto, é enviar material. É o que 
estávamos a falar. Refiro-me ao prob-
lema que está a ser resolvido. Se por al-
guma razão não for resolvido, podem-
os mandar força humana, em número 
suficiente, não um mero simbolismo”.

De facto, Uganda já está a apoiar 
Moçambique, em termos logísticos e 
de forma muito profunda e, por isso, o 
Chefe de Estado moçambicano esteve 
naquele país para agradecer, justificando 
que não há nenhuma objecção de 
Moçambique aceitar ajuda daquele país.

Aliás, o Presidente da República afir-
mou que a sua ida a Uganda visa(va), 
entre outros objectivos, agradecer ao 
Presidente Museveni, pelo apoio na 
luta contra o terrorismo.

“Agradeço também, em nome 
dos veteranos da Luta de Libertação 
Nacional, que o Presidente Museveni 
muito bem os conhece. Ele apoiou di-
rectamente Força Local que está orga-
nizada em defesa da zona, com muito 
sucesso”, referiu Nyusi.

Se o país dirigido por Museveni não 
apoia combatendo, de forma directa, 
os terroristas, não é por falta de capa-
cidade, até porque Uganda tem seis 
mil homens a lutar contra este mal 
na Somália e quatro mil na República 
Democrática do Congo (RDC), pelo 
que, se tiver que mandar os seus ele-
mentos a Cabo Delgado, deverá ser de 
forma impactante”, disse Filipe Nyusi.

Em resposta, o presidente moçam-
bicano saudou o apoio do Uganda, por 
Moçambique estar a precisar mesmo 
de encontrar uima resposta adequada 
à situação de ameaça à segurança e so-
berania de Estado por grupos terroristas 
na zona norte do país.

 “É nossa intenção investir na agri-
cultura para produzir milho, algodão 
e frutas, mas também ter projectos na 
criação de animais. Uganda tem muita 
experiência. Os veteranos podem par-
ticipar nestes projectos”, disse Filipe Nyusi.

Uganda vai igualmente treinar gra-
tuitamente guardas florestais moçam-
bicanos e de conservação no Uganda 
para garantir que Moçambique colha 
os enormes benefícios do turismo.

O turismo no Uganda recuperou 
depois de ter colapsado no tempo 
do presidente Idi Amin, porque os 
animais foram abatidos, mas quando 
Musseveni assumiu o poder, a situação 
voltou a ganhar estabilidade. 

PR Nyusi dirigindo Conferência de imprensa a partir de Uganda

Dois presidentes e as respectivas Primeiras DamasContinua na PÁG 10
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Casos das Redes Sociais

Fernando Faustino reconduzido ao 
cargo do SG da ACLLN

Filipe Nyusi falando aos combatentes

OJM elege primeiros secretários 
provinciais e delegados ao II Congresso

A Organização da Juventude 
Moçambicana (OJM), braço-juve-
nil da Frelimo realizou no último 
fim-de-semana, as conferências 
provinciais, que culminaram com 
a eleição dos secretários provin-
ciais da organização, incluindo 
delegados ao II Congresso da 
OJM, agendado para este mês de 
Maio, na cidade de Nampula. Estas 
conferências, seguem-se depois 
da realização nos dias 24 e 25 de 
Abril passadas, da VI Conferência 
Nacional da Associação dos Com-
batentes da Luta de Libertação 
Nacional (ACLLN), que reconduziu 
Fernando Faustino para o terceiro 
mandato no cargo de secretário-
geral da organização. 

Tribuna da reunião da ACLIN

- E presidente da Frelimo, da ACLLN e da República de Moçambique enaltece firmeza, verticalidade e determinada de 
Fernando Faustino na direcção da associação". 

ANSELMO SENGO                                  
Email: sengoans@yahoo.co.br

No entanto, a cidade da Maputo foi 
a única que não elegeu o novo secre-
tário da OJM nem os delegados ao II 
Congresso programa para a segunda 
quinzena do mês em curso na cidade 
de Nampula por motivos organizacio-
nais.

Contudo, a nossa reportagem 
apurou que o evento terá lugar nos 
próximos dias.

Relativamente à VI Conferência 
Nacional da ACLLN, sabe-se que  Fer-
nando Faustino era candidato único 
à própria sucessão, e viria a ser reeleito 
para o terceiro mandato, com 98% 
dos votos dos 217 membros efectivos 
do comité nacional desta organização 
que congrega veteranos da luta de lib-
ertação nacional.

Por isso, o Filipe Nyusi, presidente da 
Frelimo, da ACLLN e da República de 
Moçambique, destacou a recondução 
do secretário-geral como sendo "fruto 
do reconhecimento das suas quali-
dades de direcção, reveladas desde o 
período da luta armada na defesa da 
causa e dos interesses da pátria". 

Mas antes, na sessão de encerra-
mento dos trabalhos da VI Conferência 
Nacional da ACLLN, Filipe Nyusi sublin-
hou ainda "a forma tão firme, aberta, 
vertical e determinada como o cama-
rada Fernando Faustino tem condu-
zido a associação".

Ainda nesta conferência, foram elei-
tos e empossados também os mem-
bros do Secretariado do Comité Na-
cional e demais órgãos da agremiação 
filiada ao partido Frelimo. 

Reunida na Escola Central do par-
tido na Matola, província de Maputo, 

de Moçambique, debateu e aprovou 
também em sessão do Comité Nacio-
nal da ACLLN o relatório do balanço do 
Comité Nacional referente ao intervalo 
que vai de 2017 a 2021 e depois, a pro-
posta do programa quinquenal para o 
período 2022-2027. 

No entanto, na abertura dos trabal-

entre os dias 24 e 25 do mês passado, 
a IV Sessão Ordinária dirigida por Filipe 
Jacinto Nyusi Presidente da Frelimo, 
da ACLLN e Presidente da República 

hos do Comité Nacional, o Presidente 
da ACLLN saudou aos combatentes 
da Luta de Libertação Nacional tendo 
destacado o seu papel na luta de Liber-
tação Nacional.

Enalteceu ainda o empenho dos 
veteranos na luta contra o terrorismo 
em Cabo Delgado onde encontram-
se enquadrados nas forças de defesa 
local, transmitem experiência e inspira-
ção aos jovens empenhados Forças de 
Defesa e Segurança.

Filipe Nyusi destacou o respeito e con-
sideração que os combatentes da Luta 
de Libertação Nacional nutrem no seio 
da FRELIMO e da sociedade em geral.

Refira-se que a ACCLIN é uma das or-
ganizações da Frelimo, partido no pod-
er em Moçambique há mais de 46 anos, 
emitindo frequentemente posições so-
bre vários assuntos da vida do país.

A conferência nacional dos veteranos 
da Frelimo antecede o próximo con-
gresso do partido no poder, agendado 
para 23 a 28 de Setembro deste ano. 



Público Público
Segunda-feira 02 de Maio de 2022 Segunda-feira 02 de Maio de 2022

6 7

Mão na Massa A engenharia e gestão da força do trabalho nas 
pequenas e médias empresas (1)

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

Vamos comemorar mais um pri-
meiro de maio sem marcha nem vigor. 
Significa que já atingimos o estado de 
fatalidade máxima. Até parece que tudo 
aquilo que desejávamos construir nos 
últimos 20 anos não se realizou. No iní-
cio marchávamos descalços. Quando se 
estabeleceu o programa de reabilitação 
económica as mentes ficaram divididas. 
Havia protestos de todos os lados sobre 
o processo das privatizações, sobre o 
salário mínimo, mas…a verdade é que 
marchávamos calçados, com sandálias, 
com sapatilhas e com botas, camisetes, 
capacetes e luvas das empresas, carros 

alegóricos das empresas e até fazía-
mos teatro a denunciar a postura das 
elites. Hoje, nas empresas não há mais 
pés-descalços, mas a verdade é que 
também não temos mais combustível 
para marchar com os carros alegóricos, 
não há combustível para transportar os 
trabalhadores, não há marmita para su-
portar a fome e sede, na praça dos trab-
alhadores. O dia primeiro de maio vai ser 
um dia muito triste, um dia sem cores 
nas praças dos trabalhadores deste país.

É altura para nos perguntarmos, 
afinal o que foi que aconteceu? O que 
correu mal? Os mais militantes vão 
responder…temos muitos desafios! 
Os reacionários vão responder…tudo 
mal, tudo correu mal! Os governantes 
perderam a iniciativa, as empresas re-
cusam tudo, o empresariado não quer 
saber de nada e nós os trabalhadores 
não temos nenhum direito, já não 
sabemos mais o que fazer! 

A nossa economia está a mudar, os 
centros de produção não crescem bem, 
mas os centros de serviços vão avan-

assim e logo depois da independência 
também foi assim? Era bem mais fácil 
escrever projetos e pedir dinheiro ao 
Banco Mundial em áreas de serviços. 
Agora estamos a pagar a inércia de 
termos ficado mais de 20 anos a de-
pender dos financiamentos do FMI. Os 
nossos melhores quadros perderam a 
coragem de entrar no sector produtivo 
porque era mais fácil viver de financia-
mentos dos projetos internacionais. 
Os nossos quadros superiores, aqueles 
que estavam no sector de produção, já 
envelheceram e não passaram a sua 
garra produtiva para os mais novos. 
Eles também querem fazer serviços 
para ter o dinheiro da reforma, das con-
sultas médicas e dos medicamentos.  

É hora de parar de se falar de au-
mento da “produção e produtividade”. 
Isso nunca vai acontecer numa eco-
nomia socialista como a nossa onde 
se protege o “emprego” em vez de se 
proteger a “empresa”. No socialismo 
há muita complacência. O trabalhador 
é barato e o emprego é vitalício. Este 

trabalhador vai sempre fingir que trab-
alha e a empresa vai fingir que lhe paga 
salário. Nas economias de mercado, 
o trabalhador é muito caro, mas em-
presa aperta-o como se fosse escravo. 
É este o segredo do sucesso. Para bom 
entendedor meia palavra baixa.  

Agora temos que falar do “retorno 
sobre o investimento”. Nada de aumen-
tar a produção e a produtividade na 
agricultura porque isso só vai baixar os 
preços dos produtos agrícolas. O nosso 
agricultor é um gestor nato e sabe bem 
o que fazer. Nunca haverá aumento da 
produção e produtividade agrícolas 
neste país! Em África a produtividade 
agrícola só diminuiu nos últimos 50 
anos. O nosso agricultor não quer au-
mentar a produtividade, ele vai evitar 
isso pois ele já percebeu que os preços 
das mercadorias que ele precisa, au-
mentam de dia para dia enquanto o 
seu milho baixa de preço porque toda a 
gente produz grandes quantidades ao 
mesmo tempo. É por isso que o nosso 
agricultor começou a responder…

çando. O dinheiro que se faz no sector 
de serviços vai sendo exportado para 
pagarmos pela produção que se faz no 
estrangeiro, para irmos adquirindo o 
que precisamos. Como está tudo mal 
em todo o mundo, o resultado é já con-
hecido. A produção de bens básicos que 
se faz no estrangeiro custa cada vez mais 
caro e chega a Moçambique a um preço 
cada vez mais alto, tão alto ao ponto de 
o sector de serviços que suporta a nossa 
economia não poder mais aguentar.

Então o que se deve fazer? É simples! 
É só pôr o dedo na ferida.   Este vício 
de economia de serviços que troux-
emos do tempo colonial tem que 
parar. Temos que ser uma economia 
de produção, temos que estimular a 
produção rentável. 

Mas como fazer isso se os nossos 
lideres sempre vieram do sector dos 
serviços? Nunca produziram bens que 
pudessem ser comprados com pouco 
dinheiro, dinheiro que está na mão do 
povo. E como poderiam eles não vir do 
sector dos serviços se no passado era 
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Outra face de terrorismo em Moçambique Editorial
Moçambique que, desde verão de 

2017, enfrenta o terrorismo de destru-
ição em Cabo Delgado, já a alastrar-
se para as outras zonas da região 
norte do país, está a conhecer a nova 
vaga do crime, envolvendo algumas 
vozes que, abusando da liberdade 
de expressão que a Constituição da 
República lhes proporciona, fazem de 
tudo para baralhar a luta que as auto-
ridades moçambicanas e estrangeiras 
desencadeiam para combater a situa-
ção de ameaça à segurança territorial 
e à soberania de Estado. A ideia desses 
“críticos” é desacreditar junto da comu-
nidade internacional o esforço que o 
governo de Moçambique está a fazer 
para combater o fenómeno, que já de-
ixou a quase totalidade da região norte 
de rasto. 

A crítica negativa vem desde os 
tempos em que o governo começou 
a se mexer seriamente, tomando me-
didas adequadas para combater o ter-
rorismo, através do pedido de apoio 
interventivo à comunidade regional, 
africana e internacional que pronta-
mente respondeu, mandando ao país 
meios humanos e logísticos em apoio 

às Forças de Defesa e Segurança (FDS) 
na luta contra o fenómeno. Quando os 
meios começaram a chegar ao país, 
como por exemplo, o contingente ru-
andês formado por dois mil homens, 
vozes cépticas surgiram, alegando que 
não é o que o governo deveria ter feito, 
porque segundo as mesmas vozes, o 
pedido que o Chefe do Governo fez 
à comunidade regional, africana e in-
ternacional, primeiro tinha que passar 
pela Assembleia da República (AR), 
para ser ratificado, numa altura em que 
se assistia à decapitação de pessoas e 
destruição de importantes empreen-
dimentos sociais e económicos na 
província nortenha de Cabo Delgado.

Parecendo que não, essa crítica, até 
emitida por algumas pessoas alta-
mente esclarecidas, era mesmo para 
baralhar os esforços que estavam a ser 
feitos, na altura, tendo valido apena 
a persistência e firmeza do Governo 
moçambicano no que pretendia para 
o país estar na situação em que está 
agora, em que o terrorismo, embora 
não se podendo celebrar a vitória, está 
minimamente controlado.   

Nós, os defensores da paz e segu-

rança, estamos preocupados com 
esse grupo de pessoas/críticos que, 
entretanto, continua a fingir, parecen-
do não perceber que o terrorismo é 
um mal que interfere em todos os 
processos de desenvolvimento. Até as 
críticas negativas que andam a fazer, 
em situação de insegurança, a sua soli-
dez fica afectada, porque nada acres-
centa na luta que se faz contra o mal 
que afecta a todos os moçambicanos. 
Nada acrescenta, em termos de valor, 
na luta que se faz contra o mal que af-
ecta o tecido social e económico.

Na verdade, não entendemos 
como é que um moçambicano que, 
mais do que ninguém, conhece os 
efeitos da guerra de destruição, prati-
camente equiparada ao terrorismo, 
pode apoiar a situação que se está a 
viver no norte do país, sendo ele genu-
inamente moçambicano de carne e 
osso.

Também não deixam de ser contra-
producentes os comentários negati-
vos sobre a Força Local que combate 
o terrorismo em Cabo Delgado. O 
Presidente da Frelimo e da República, 
Filipe Nyusi, chegou a afirmar, durante 

a cerimónia de abertura da VI Con-
ferência Nacional da Associação dos 
Combatentes da Luta de Libertação 
Nacional (ACLLN), havida semana 
passada, que tais comentários confun-
dem a opinião pública e baralham a 
comunidade internacional. 

Não faz sentido que haja pessoas a 
fazer críticas aos combatentes que es-
tão a defender a população e a ajudar 
as Forças de Defesa e Segurança (FDS), 
identificando, inclusive, os terroristas.

O grupo constituído por combat-
entes e jovens voluntários está a ajudar 
a combater o mal e a proteger a popu-
lação que sofre ameaças terroristas na 
zona norte do país.

Os combatentes da Força Local vi-
vem nas aldeias, estão ao lado das For-
ças de Defesa e Segurança, da Polícia, 
dos nossos parceiros e sabem muito 
bem quem é o terrorista, podendo por 
isso colaborar na sua identificação.

Neste país, quem faz crítica con-
strutiva, mesmo tendo suporte das 
evidências a partir do trabalho que o 

Governo realiza, quer seja no campo 
de luta contra o terrorismo, quer seja 
em muitas outras áreas que visam a 
melhoria de qualidade de vida dos 
moçambicanos, é visto como um “es-
covinha” ou aquele que passa a vida a 
fazer propaganda política do partido 
no poder, a Frelimo, o que na nossa hu-
milde opinião, não deveria ser. 

A solução para este problema, 
entendemos nós, passa por aceitar 
às diferenças, conferindo-lhes o seu 
espaço para fluir. Do mesmo modo, 
tínhamos que começar a ganhar a 
coragem de dar “Certificado de Com-
petência” a quem realmente trabalha 
e produz resultados desejados para o 
Povo.  

O terrorismo é um problema que 
afecta a todos nós e como tal, enten-
demos que, há necessidade de estar-
mos unidos nesta luta, construindo 
críticas construtivas que, em algum 
momento, ajudem aos decisores a 
tomarem medidas adequadas para o 
seu combate.

OPINIÃO OPINIÃO

O Canhão

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

Para ser amado deves saber amar. 
Esta frase vai para todas as mães que 
sabem amar seus filhos e que são 
amadas pelos seus filhos. Vai especial-
mente ao meu grande amigo Jorge 
Rungo, do jornal Domingo, que es-
creveu na sua página do  facebook pa-
lavras de amor interessantes para a sua 
mãe, que o nasceu e que não o deixou 
moluene.  Parabéns mãe.

Em suma: Ser mãe não é apenas 
carregar no ventre, por alguns meses, 
um óvulo fecundado! Ser mãe não é 
somente passar pela dor crucial de 
trazer um filho ao mundo! Ser mãe 
não é simplesmente dar os alimen-
tos, vesti-lo e cuidar o seu físico e dos 
estudos! Ser mãe é muito mais do 
que isso! 

Ser mãe é dividir o que tens, sem-
pre priorizar os filhos. Ser mãe é cui-
dar, amar, sentir-se abençoado por ter 
recebido de Deus o privilégio de tomar 
conta de um pequeno ser. Ser mãe é 
ser feliz somente por ser mãe! 

Uma mãe nunca deixa seu filho em 
casa, mesmo quando ela não o carre-
ga consigo. As mulheres são aristocra-
tas e é sempre a mãe que nos faz sentir 
que pertencemos à elite. Finalmente, é 
inundar-se de gratidão por tudo que 
recebe e aprende com o filho, pelo 
crescimento que ele proporciona, pela 
alegria profunda que ele dá.

Ser mãe é descobrir que sua vida 
tem menos valor depois que chega o 
bebé. Que deseja sacrificar a sua vida 

para poupar a do filho, mas ao mesmo 
tempo deseja viver mais, não para re-
alizar os seus sonhos, mas para ver a 
criança a realizar os dela.

Ser mãe é aguardar o momento 
de ser avó, para renovar as etapas da 
emoção e numa dimensão diferente 
e entendimento. Deus não pode estar 
em todos os lugares e por isso fez as 
mães. O homem apenas quer amor 
mais que nada, a sua esposa melhor 
que ninguém, mas a sua mãe quer 
mais tempo que ninguém. 

A mão da mãe move ao berço, é 
a mão que manda no mundo. Uma 
mãe não é uma pessoa qualquer, 
senão uma pessoa que faz que não 
precise apoiar-se em ninguém. De to-
dos os direitos de uma mulher, o maior 
é ser mãe. O amor de mãe por seu filho 
é diferente de qualquer outra coisa no 
mundo. Ela não obedece a lei ou pie-
dade, ela ousa todas as coisas e exter-
mina sem remorso tudo o que fica em 
seu caminho. Mãe: palavra pequena, 
mas com um significado infinito. Ob-
rigado mães… 

Amar para ser amado

A terra - Um bem soberano do povo moçambicano Sapiência

explicação muito simples, a terra não 
pode ser vendida ou ser usada como 
colateral e muito menos transmitida 
senão nos termos em que a Constitu-
ição ou a Lei de Terras preconizar, pois, 
caso não, colocará em causa o princípio 
constitucional indicado no artigo 109. A 
terra em Moçambique é mais do que 
um simples bem. Ela é um símbolo de 
poder, de soberania, de unidade do 
povo moçambicano. Os mecanismos 
legais sobre o uso e aproveitamento 
da terra são definidos através da Lei de 
Terras, conforme estatui o artigo 110 da 
Constituição da República. O processo 
de acesso, posse, uso e aproveitamento 
da terra encerra em si relações entre 
o Estado e os particulares, visando a 
concretização do estatuído na Consti-
tuição da República. Trata-se, por um 
lado, do poder que é exercido pelo Es-
tado e, por outro, do direito que assiste 
aos cidadãos de aceder à terra para os 
diversos fins da sua vida. Esta relação 
traduz-se num fenómeno sócio- políti-
co e económico que despoleta vários 
aspectos da vida real. Há uma ligação 
intrínseca entre o povo moçambicano 
e a sua terra. Uma identidade clara e 
inequívoca, pois é na terra que tem o 
sangue derramado pela libertação do 
país e nela descansam os nossos ante-
passados. Moçambique possui cerca 
de 36 milhões de hectares de terra aráv-
el. Entretanto, somente 28% dessa terra 
é usada para diversos fins. Contudo, as 
formalidades e mecanismos quanto 
à sua concessão, posse, administração 
e fiscalização levantam questões e 
conflitos de vária ordem, que, pela sua 

ainda não se faz de forma a permitir 
que quem realmente usa a terra dela 
se beneficie para realizar as suas activi-
dades económicas de forma rentável 
e pacífica. Há cada vez mais conflitos 
que resultam de erros de actuação por 
parte das autoridades administrativas 
responsáveis pela gestão da terra, mor-
mente devido à corrupção e venda 
clandestina da terra e falta de apoio in-
stitucional aos que detêm o DUAT. Em 
vários conflitos de terras as autoridades 
dizem às partes para se entenderem, 
quando de facto quem deve resolver o 
conflito é o Estado, na qualidade de pro-
prietário da terra. Tais conflitos chegam 
a assumir autênticas guerras políticas, 
sociais e económicas. Alguns opor-
tunistas têm reivindicado a posse da 
terra com base em argumentos falsos, 
em conluio com alguns funcionários 
públicos ligados à gestão da terra. No 
entanto, alguns conflitos surgem mui-
tas vezes por falta de clareza por parte 
dos órgãos e agentes do Estado so-
bre a terra disponível, por falta, muitas 
vezes, de demarcação da mesma. Não 
raras vezes, as autoridades encarregues 
de gestão da terra somente tomam 
conhecimento da existência de terra 
(reserva) disponível quando alguém a 
demanda e indica onde a mesma se 
encontra disponível. No acto de tra-
mitação do processo de concessão, e 
porque a Lei preconiza a consulta co-
munitária, algumas autoridades tradi-
cionais aproveitam-se do estatuto que 
a lei lhes confere para, à margem do 
Governo, cobrarem somas monetárias, 
a pretexto de consulta e exigem bens 

materiais para realizar cerimónias ditas 
tradicionais, em evocação espiritual ou 
divina que no fim beneficiam o chefe e 
seus sequazes. Isto virou moda em todo 
o país e nada se faz para eliminar ou es-
tancar esta prática que é ilegal.   

Por isso, a questão da liberaliza-
ção da terra não pode ser tratada de 
forma leviana e muito menos através 
de um debate televisivo ou de um 
grupo restrito. Necessita de um debate 
mais amplo, que envolva todo o povo 
moçambicano, sob pena de em caso 
de se tomar uma decisão precipitada 
de liberalizar a terra tal traduzir-se em 
conflito devastador. 

Pelos argumentos que até aqui têm 
sido apresentados ainda não há clareza 
suficiente e convincente quanto às reais 
motivações ou fundamentos para que 
uma reforma da Lei de Terras se faça 
com a previsão de venda, arrenda-
mento ou penhora da terra. Além disso, 
é perigoso liberalizar os direitos sobre 
a terra, pois tal poderá fazer com que a 
maioria da população perca os direitos 
adquiridos sobre a terra e inevitavel-
mente poderá conduzir a uma convul-
são social de proporções alarmantes. 

Recomenda-se calma e ponder-
ação e que o projecto de reforma se 
faça de forma a evitar criar-se confusão 
popular que pode levar o país para um 
descalabro sem precedentes. 

Já chegam as várias confusões que 
o país tem por resolver. A terra é um 
bem precioso e importante, e não 
deve ser usada como pretexto para 
uma crise política, económica e social.

(Conclusão)

natureza, têm sido objecto de análise 
por parte dos académicos, políticos, 
governantes e da sociedade civil, em 
geral. Em Moçambique, falar da terra 
é falar de um tema actual e de grande 
importância, por se tratar de um recurso 
principal para a sobrevivência de várias 
populações que dependem dela para 
realizar diversos fins, com realce para 
as populações que vivem no campo. 
Muitos investimentos das grandes 
companhias nacionais e internacionais 
realizam-se em grandes extensões de 
terras. Alguns desses investimentos 
são focos de grandes conflitos de ter-
ras, por não respeitarem os direitos 
de posse que as pessoas que nelas vi-
vem têm. A actual Lei de Terras e o seu 
regulamento, embora tenham sido de-
senhados numa perspectiva visando 
beneficiar um regime transparente de 
uso e aproveitamento da terra, não 
têm conseguido lograr resultados sat-
isfatórios na sua plenitude. São várias as 
reclamações que surgem no âmbito da 
referida legislação. 

Entretanto, os conflitos sobre a 
posse da terra têm sido apontados 
por estudiosos como resultantes da 
fragilidade da legislação e erros nas 
políticas de concessão, administração 
e fiscalização da terra, que afectam os 
interesses das populações e demais 
agentes económicos. Ainda se nota 
em demasia a falta de harmoniza-
ção de interesses no âmbito do uso e 
aproveitamento da terra. 

A distribuição da terra em Moçam-
bique, embora constitua uma realidade 
com algum impacto sócio-económico, 

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

Qual o mecanismo de funciona-
lidade dessa prática? O mesmo acon-
tece com a penhora que somente 
acontece quando o bem pertence a 
quem dá tal bem como garantia ao 
banco, em caso de financiamento. 
Sendo a terra propriedade do Estado, 
este não aceitaria penhorar a terra a 
favor de um projecto ou interesse de 
alguém que pode colocar em causa 
o seu direito de propriedade. Aliás, o 
mesmo aconteceria com os bancos, 
pois em caso de incumprimento da ob-
rigação do contrato de mútuo acordo 
não estariam interessados em ficar com 
porções de terras, sabendo que perten-
cem ao Estado e este não sendo parte 
do referido contrato não assumiria qual-
quer responsabilidade. Mesmo que por 
hipótese o Estado aceitasse ser avalista, 
os bancos não saberiam o que fazer 
com tanta porção de terra, pois a sua 
função é de ganhar dinheiro vendendo 
dinheiro. Vender a terra (embora se saiba 
que acontece à margem do Governo) é 
um acto inconstitucional e ilegal e que 
não pode ser aceitável. Por isso, numa 
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NACIONAL NACIONAL

Informe credibiliza instituições do 
Sistema de Administração da Justiça

Pelo bom desempenho da Pro-
curadoria-Geral da República no 
ano 2021, a bancada parlamentar 
da Frelimo, fez uma apreciação 
positiva à informação anual. Com 
o efeito, deputada Ana Rita Sithole, 
considera que a Informação Anual 
de Beatriz Buchili, demonstra o 
cometimento que o Judiciário tem 
em assegurar uma justiça mais 
justa para os moçambicanos e em 
contribuir para a consolidação de 
um verdadeiro Estado de Direito e o 
princípio da separação de Poderes.

as adversidades caracterizadas pelas 
restrinções orçamentais decorrentes 
da conjuntura ecnómica a nível nacio-
nal, a Procuradoria-Geral da República, 
tem estado a garantir a efectiva rep-
resentação do Ministério Público, do 
Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao 
Índico. Bem haja a Procuradoria Geral 
da República”, disse.

“Com a FRELIMO e o camarada Pres-
idente Nyusi, há espaço para priorizar 
o reforço das medidas de prevenção 
e combate cerrado à corrupção, pro-
movendo a denúncia e a protecção 
dos denunciantes, a responsabilização 
dos prevaricadores e o envolvimento 
de todos cidadãos e instituições neste 
combate”, disse Joaquina Siliya.

Lucinda Malema, também parla-
mentar da Frelimo, congratulou-se 
com os dados referentes ao combate 

da criminalidade económica-finan-
ceira, com particular incidência para o 
branqueamento de capitais.

“O combate a corrupção é também 
merecedor da nossa apreciação posi-
tiva dado que este compromete o fun-
cionamento das instituições e retarda 
o desenvolvimento do País. Entende-
mos que o Combate a Corrupção deve 
cingir-se não só na criminalização dos 
prevaricadores criminais como tam-
bém na prevenção com programas 
educativos, particularmente, no sector 
público, assim como na selecção e for-
mação dos seus gestores.  

Enquanto as auditorias externas ao 
Banco Central, às empresas públicas 
e às operações do Governo devem 
proporcionar mais transparência, 
prestação de conta e responsabilidade 
efectiva dos praticantes desses actos 
criminais, independentemente, da 
qualidade dos sujeitos envolvidos nes-
sas relações jurídicas ilegais”, defendeu 
Lucinda Malema. Com o efeito, disse 
que “encorajamos que continue a 
trabalhar em todos os processos que 
tem sobre a sua responsabilidade, 
salvaguardando, sempre, o interesse 
nacional”. 

do Estado?”, disse a deputada.
No mesmo diapasão, alinhou a dep-

utada Joaquina Sylia, ao referir que a 
informação prestada pela Procuradora-
Geral da República, espelha exaustiva-
mente as actividades do Ministério pú-
blico e na sua capacidade de controle 
da Legalidade.

“Nestes termos, constatamos com 
bastante satisfação que, não obstante 

Mostra também, segundo a deputa-
da Ana Rita Sithole, que há um grande 
trabalho da Procuradoria no reforço da 
imagem e credibilização das institu-
ições do Sistema de Administração da 
Justiça e dos respectivos actores bem 
como na aposta na formação contínua 
dos seus agentes. 

“Reconhecemos o engajamento 
do Ministério Público no combate 
contra qualquer acto de fraude e cor-
rupção. Encorajamos que continue, 
sem vacilar salvaguardando, sem-
pre, o interesse nacional. Uma outra 
questão que deve merecer atenção 
é o branqueamento de capitais. 
Parece-nos que a Procuradoria Geral 
da República deve fazer um trabalho 
sério e de monitoria no sector imobil-
iário. A olhos vistos parece-nos que a 
”lavagem de dinheiro” ocorre neste 
sector. Não será altura  de desenvolver 
uma plataforma de registo de pro-
priedades imobiliárias  e a partir daí 
fazer uma investigação séria, isenta 
contanto com os dados constatados 
pelo Venerando Tribunal Administrati-
vo no seu Parecer sobre a Conta Geral 

O “chapeiro” arrogante
Vem de soslaio, estilando para 
os passageiros que, pendurados 
nas paragens, não vêem a sorte a 
sorrir-lhes para seguir o destino, 
porque o transporte que deveria 
os levá-los, tende a ser selectivo, 
preferindo apenas a pessoas que 
não vacilam em pagar o dobro 
pela viagem e/ou aquelas que 
não vão para muito longe. Este é 
o “chapeiro”, que perante a escas-
sez de transporte, age de forma 
titubeante, expondo a sua ar-
rogância diante de sofrimento e do 
desespero que o dilema causa aos 
cidadãos.

OUTROS ABUSOS

Os “chapeiros” fazem ainda encurta-
mento de rotas e praticam vários ac-
tos de injustiça contra os passageiros, 
cobrando-lhes o dobro em ligações 
de poucos metros, para além de a 
condução que fazem estar ferida de 
várias outras irregularidades, como a 
condução em alta velocidade, fazendo 
“ziguezague” entre faixas, em clara vio-
lação do Código de Estrada.

O anúncio de um destino não-
verdadeiro é outro abuso cometido 
por alguns “chapeiros”, levando o pas-
sageiro a pagar mais que o dobro 
para chegar ao seu destino. Trata-se de 
abusos que acontecem porque os co-
bradores minaram a quase totalidade 
dos costumes dos moçambicanos de 
pagar pela viagem somente quando 
chegam ao destino combinado.

A prática tradicional que, ultima-
mente está a sofrer mutações por os 
“chapeiros” quererem ganhar mais em 
cada viagem que fazem, protege mais 
os passageiros contra encurtamentos, 
desvios e o anúncio de um destino 
falso. No entanto, esta protecção peca 
por não existir algum instrumento le-
gal que versa sobre o assunto, abrindo 
consequentemente escape para os 
“chapeiros” agirem a seu bel-prazer no 
decurso da sua actividade.

Aliás, alguns dos “chapeiros” sentem-
se impunes, tanto que, nem respon-
dem às inquietações dos passageiros 
sobre os perigos e abusos que, de 
forma recorrente, têm cometido.

A situação ocorre perante o olhar 
sereno da Polícia que, no lugar de pro-
curar soluções para conter as injustiças 
sociais cometidos pelos “chapeiros” e 
reduzir os altos riscos de condução, 

mete-se em esquemas de corrupção, 
cobrando valores ilícitos aos “cha-
peiros”, para não lhes passar as multas. 
Além disto, o “chapa”, com a conivência 
de polícias corruptos, torna-se um in-
strumento cultural que treina o povo a 

ser agachado, submisso e sem o hábito 
de resistir aos abusos.

O valor de corrupção no sector dos 
transportes é imenso, com prejuízos 
enormes para o Estado que não se 
beneficia das multas que deviam vir 

de “chapeiros” indisciplinados. É que, 
na situação de o “chapeiro” infringir 
alguma norma, o agente da polícia 
que devia passar a respectiva multa, 
resolve o problema via suborno que 
vai só beneficia o agente em prejuízo 
de Estado. 

Na caça de dinheiro, todos sentem 
pressa. Ninguém quer perder tempo e, 
muitas vezes, a polícia não se dá ao trab-
alho de procurar identificar infracção de 
um “chapeiro”, porque na verdade o que 
pretende é extorquir um valor no lugar 
de emitir uma multa ainda mais pesada. 

A corrupção comum e quase im-
pune dos polícias municipais que 
montam paragens de controlo que 
vigiam principalmente os “chapas” e 
dos polícias de trânsito que vigiam 
viaturas particulares é sintoma de um 
problema antigo e grave. 

Nos princípios da primeira década 
do presente século já se falava do prob-
lema que foi crescendo à medida que 
o tempo ia passando, na sequência 
da falta de instrumentos eficazes para 
o seu combate, o que muito recente-
mente levou ao comandante-geral da 
Polícia da República de Moçambique, 
Bernardino Rafael, a mandar uma ad-
vertência aos agentes da corporação, 
considerando que “o Polícia não é para 
pedir refresco ao cidadão”.

Mês passado, Abril, o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, reforçou a ne-
cessidade de reforço da coesão e disci-
plina na actuação da Polícia, apelando 
à Polícia de Transito para adequar a sua 
formação à altura das ameaças que o 
país enfrenta, uma polícia livre da cor-
rupção, competente e moderna.

Guerra pelo transporte

Lucinda Malema Ana Rita Sitole

Adriano Maleiane, PM

Ossufo Momade, presidente da Renamo

Avanços na luta contra malária

Liga Feminina da Renamo 
elege nova presidente

Associação Ilhas da Paz apoia famílias
 com alimentos

Há avanços significativos na luta contra malária, com frescas informações dando conta de pelo menos 82 porcen-
to dos moçambicanos estarem a usar rede mosquiteira, contra 16 porcentos em 2007, o que consequentemente 
contribui para a contenção da doença que já foi responsável pala alta taxa de mortalidade e de internamento hos-
pitalar em Moçambique.

A Liga Feminina da Renamo elegeu quinta-feira, a nova presidente. Trata-
se de Maria Inês Martinho, eleita quinta-feira durante a 3ª Conferência 
Nacional da organização realizada na cidade da Maxixe, província de In-
hambane, depois de derrotar cinco candidata ao cargo mulheres, nome-
adamente. 

A Associação Ilhas da Paz em Moçambique em parceria com a empresa RJ Comunicações, assistiu recentemente 
em produtos alimentares básicos, cerca de 50 famílias residentes na Localidade de Impaputo, distrito de Namaa-
cha, província de Maputo. No total, foram perto de cinco mil famílias da cidade e província de Maputo que benefi-
ciaram-se desta acção solidária, inserida nas celebrações do âmbito do Ramadan pelos muçulmanos.

medicamentos e tratamentos preven-
tivos, formação de trabalhadores da 
saúde, pulverização residencial, redes 
mosquiteiras tratadas com insecticida, 
e melhor monitorização de dados e 
equipamento de laboratório.

Ainda de acordo com a mesma fon-
te, só em 2021, o PMI contribuiu para 
a entrega de 31 milhões de testes de 
diagnóstico rápido da malária e mais 
de 15 milhões de doses de medica-
mentos de acção rápida a unidades 
sanitárias e comunidades em todo o 
país.  Além disso, o PMI formou mais 
de 10.000 trabalhadores da saúde 
que melhoraram a sua capacidade de 
detectar e tratar a malária, ao mesmo 
tempo em que reforçaram o sistema 

Mulher da Liga Feminina continueis 
a ser motivadoras do crescimento da 
consciência e defensoras dos superi-
ores interesses do nosso Estado”. 

do minimizar o sofrimento da popu-
lação moçambicana. Foi assim que 
a Associação Ilhas da Paz conseguiu 

de saúde em geral e forneceram com-
petências-chave para combater a CO-
VID-19 e os desafios de saúde futuros.

Os Governos dos EUA e de Moçam-
bique ajudaram a aumentar a percent-
agem de famílias que utilizam redes 
mosquiteiras de 16 por cento em 2007 
para 82 por cento actualmente, e a di-
minuir a taxa nacional de mortalidade 
infantil em 37 por cento no mesmo 
período.

A Iniciativa do Presidente dos EUA 
contra a Malária PMI, liderada pela US-
AID, apoia 24 países parceiros na África 
Subsariana e três programas na sub-
região do Grande Mekong no Sudeste 
Asiático para controlar e eliminar a 
malária.

Em reconhecimento do Dia Mun-
dial da Malária, o Governo dos Estados 
Unidos da América (EUA) celebra os 
avanços que Moçambique tem feito 
na prevenção e tratamento da malária 
e reafirma o seu compromisso de con-
tinuar a apoiar os esforços de Moçam-
bique para eliminar a doença mortal.

Segundo um comunicado de im-
prensa da Embaixada dos EUA em 
Moçambique, desde 2007, o Governo 
norte-americano investiu mais de 416 
milhões de dólares para ajudar o Gov-
erno de Moçambique e os seus corajo-
sos profissionais de saúde a combater 
a malária em Moçambique.

“Os Estados Unidos e Moçambique 
lutam contra a malária há mais de 15 
anos. Os investimentos que fazemos 
em conjunto com o objectivo de 
acabar com as mortes relacionadas 
à malária não só salvam vidas agora, 
como também ajudam a preparar 
a resposta a futuras ameaças para a 
saúde”, disse o embaixador dos EUA 
em Moçambique, Peter H. Vrooman.

O Governo norte-americano, 
através da Iniciativa do Presidente dos 
EUA contra a Malária (PMI), estabel-
eceu uma parceria com o Governo 
de Moçambique, em particular com 
o Programa Nacional de Controlo da 
Malária, visando fazer progressos sig-
nificativos no combate a esta doença 
mortal.  Esta assistência vital inclui 

arrecadar cerca de 80 toneladas de 
produtos alimentares para distribuir 
aos necessitados.

Para Ossufo Momade, presidente 
da Renamo que falava no encerra-
mento da 3ª Conferência Nacional da 
Liga Feminina do partido, a disputa 
do cargo por seis mulheres, é sinal 
de democracia interna e deverá levar 
à vitória nas eleições autárquicas de 
2023 e gerais de 2024. 

“A presente eleição é uma ex-
pressão inequívoca de que ganharam 
todas as mulheres, ganhou a Democ-
racia, ganhou o nosso Partido”, disse 
Ossufo Momade. 

Para o presidente da Renamo, “com 
o cair do pano deste importante even-
to abre-se uma nova página da Liga 
Feminina e por via disso, nova dinâmi-
ca e mais responsabilidade”. 

Ossufo Momade referiu ainda que 
“a vossa liderança deve continuar a 
reflectir-se em todos os momentos 
dos moçambicanos para que como 

Nesta primeira fase, a associação 
“Ilhas da Paz”, representada por 
Mehmet Baslik e a RJ Comunica-
ções, por Rui de Carvalho levaram 
para 50 famílias de Impaputo, uma 
cesta básica, constituída por produ-
tos alimentares diversos, incluindo 
de higiene. Rui Carvalho disse na 
ocasião, que nos próximos tempos, 
A Associação “Ilhas da Paz” e a RJ Co-
municações, irão alargar o número 
de famílias necessitadas a ser abran-
gidas por estas acções humanitárias. 
No entanto, fora das famílias de Im-
paputo, beneficiaram-se também 
da acção humanitária da “Ilha da 
paz” outras mais de 4 mil pessoas, 
entre idosos, orfanatos, mesquitas 
e os Serviços Sociais da Polícia da 
República de Moçambique (SSPRM).

Mehmet Baslik reconhece que a 
vida é difícil em Moçambique, mas, 
com a contribuição de pessoas e em-
presas de boa vontade, vão procuran-

- Considera Bancada da Frelimo

- A discriminação e abandono de passageiros nas paragens, os insultos, a crueldade e A malvadez são algumas das 
principais marcas que caracterizam o “chapeiro” hoje, uma figura herdada do pleonasmo destas amarguras da vida, a 
buscar o próprio sustento, sem olhar para a identidade social

- Mais de 82% de moçambicanos usa rede mosquiteira, contra 16 em 2007

MIGUEL MUNGUAMBE                                 
Email: mmunguamb@yahoo.co.br

O sistema de transporte público no 
país é bastante deficiente, e para at-
ender à demanda na carga de pessoas 
e bens, existem os transportes semi-
colectivos de passageiros, os vulgos 
“chapas”. Estes veículos (na sua maioria) 
não contribuem para superar o défice 
dos transportes públicos, porque os 
seus operadores, aproveitando-se da 
situação da escassez, extorquem e des-
respeitam os passageiros, esquecen-
do-se até da importância do papel so-
cial de que a sua actividade se reveste 
na sociedade moçambicana.

A forma desumana como o cobra-
dor se relaciona com os seus utentes, 
neste espaço social, a discriminação e 
abandono de passageiros nas para-
gens, os insultos, a crueldade e im-
piedade são algumas das principais 
marcas que caracterizam o “chapeiro” 
hoje, uma figura do pleonasmo destas 
amarguras da vida, a buscar o próprio 
sustento, sem olhar para a sua identi-
dade social.  

Nas horas de pico, principalmente, 
a escassez de transporte nas grandes 
cidades do país, tem estimulado o de-
sespero nos passageiros e arrogância 
nalguns “chapeiros” que começam a 
sentir o direito de, no acesso ao trans-
porte, discriminar os mais fracos, como 
idosos, mulheres gordas e grávidas, 
deficientes, entre outros grupos sociais. 

Como pôde testemunhar a equipa 
deste semanário, na sua ronda por 
alguns pontos da área metropolitana 
de Maputo (que abrange as cidades 
de Maputo e Matola, Boane e Mar-
racuene), durante as horas de pico, 
a multidão nos terminais, por vezes, 
é organizada, noutras esmaga-se ao 
entrar nos chapas e machimbombos, 
destapando a ausência de medidas 
adequadas para manter ordem e criar 
hábitos de maior disciplina.

Para se garantir um assento, os 
passageiros com urgência e dinheiro 
apanham transporte na penúltima 
paragem ou mesmo no outro lado 
da rua em frente do terminal e acei-
tam pagar o dobro. Os cobradores dos 
chapas preferem tais passageiros, ape-
sar do ressentimento dos demais que 
aguardam nas paragens. 

A prática que, por diversos actores, 
é bastante condenada, tem tendência 
de se massificar, afectando a maioria 
dos moçambicanos, sem recursos para 
pagar em dobro a tarifa de transporte.
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geral da República, voltou, mais uma 
vez, a recordar que  na sua última Infor-
mação Anual de 2020, teria informado 
que após a retirada dos recursos que o 
Estado moçambicano havia submetido 
ao Tribunal Constitucional e ao Tribunal 
Supremo de Apelação da África do Sul, 
para permitir que a questão fosse de-
cidida pelo Ministro da Justiça e Serviços 
Correccionais deste país, atentos à fase 
do processo, apresentou ao referido Min-
istro fundamentos adicionais relativos 
à pertinência da extradição do arguido 
Manuel Chang para Moçambique. 

Dada a demora na tomada de de-
cisão por parte do referido Ministro, a 
PGR submeteu um ofício a manifestar 
a sua inquietação, considerando os 
prejuízos na tramitação dos processos 
judiciais que correm em Moçambique, 
além da violação dos direitos, liberdades 
e garantias do arguido. 

Com o efeito, através de um ofício, de 
20 de Agosto de 2021, do Ministro da 
Justiça da África do Sul à Procuradoria-
Geral da República, bem como ao Alto 
Comissariado de Moçambique naquele 
país, a PGR foi comunicada da decisão 
de extradição de Manuel Chang para 
Moçambique. 

No entanto, no dia 24 de Agosto de 
2021, uma organização não-governa-
mental submeteu, ao Tribunal da Rela-
ção da República da África do Sul, uma 
providência cautelar, requerendo a sus-
pensão daquela decisão e sua substitu-
ição por uma outra, a favor da extradição 
para os Estados Unidos da América; ou, 
alternativamente, a submissão da de-
cisão, novamente, à consideração do 
Ministro da Justiça sul-africano. 

Paradoxalmente, no dia 10 de No-
vembro de 2021, o tribunal da Relação 
da República da África do Sul decidiu in-
validar e anular a decisão do Ministro, de 
extraditar Manuel Chang para Moçam-
bique e, ao invés de submeter a questão 
à reapreciação do Ministro, conforme a 
lei, decidiu pela extradição do arguido 
aos Estados Unidos da América. 

Inconformado com a decisão do 
tribunal, no dia 11 de Novembro de 
2021, Moçambique manifestou a inten-
ção de recorrer da mesma, cujo efeito 
principal foi a suspensão da decisão de 

dem em liberdade. 
Após a recepção do processo, por 

solicitação do tribunal, a PGR expediu 
um pedido de assistência mútua legal à 
Autoridade Central da África do Sul, para 
a notificação do despacho de acusação 
ao arguido Manuel Chang, que se en-
contra naquele país, diligência que foi, 
devidamente, cumprida. 

O processo encontra-se presente-
mente no Tribunal Superior de Recurso, 
na sequência de um recurso interposto 
por um dos arguidos. 

Entretanto, o informe anual da pro-
curadora-geral da República esclarece 
que no dia 18 de Agosto de 2021, foi 
expedido um outro pedido de assistên-
cia mútua-legal à autoridade central da 
África do Sul, para a notificação do ar-
guido Manuel Chang, da interposição do 
recurso, conforme previsto na lei. “Nestes 
termos, aguardamos pelos trâmites sub-
sequentes do processo”, referiu, para de 
seguida revelar a existência também de 
um outro processo autónomo, registado 
sob o n.º 372/11/P/2020, contra outros 
agentes suspeitos de se terem benefi-
ciado de dinheiro ou bens relacionados 
com as dívidas em causa, prossegue a 
instrução preparatória, na Procuradoria 
da República – Cidade de Maputo, com 
sete arguidos já constituídos, os quais 

extradição de Manuel Chang para os 
Estados Unidos da América. 

Com efeito, no dia 15 de Dezembro 
de 2021, o Estado moçambicano inter-
pôs um recurso ao Tribunal da Relação, 
bem como um outro pedido de acesso 
directo ao Tribunal Constitucional, para 
interpor recurso contra a decisão de 
extradição de Manuel Chang para os 
Estados Unidos da América. 

No dia 25 de Janeiro de 2022, a or-
ganização não-Governamental acima 
referida e uma outra, voltou a manifesta-
ram junto ao Tribunal Constitucional da 
República da África do Sul, a intenção de 
se opor ao recurso em causa, solicitando 
a manutenção da decisão tomada pelo 
Tribunal da Relação. 

Neste momento, segundo o informe 
de Beatriz Buchili, aguarda-se a decisão 
dos Tribunais da Relação e Constitucional 
da República da África do Sul sobre os 
pedidos do Estado moçambicano de in-
terposição dos recursos acima referidos. 

Com o efeito, a procuradora-geral da 
República reiterou que “Moçambique é 
o único país com jurisdição para julgar 
este caso, facto que é demonstrado 
com o julgamento de alguns cidadãos 
em Moçambique (chamado das dívi-
das ocultas, cuja sentença esta marcada 
para 1 de Agosto), que com ele prati-
caram os crimes em causa, enquanto as 
autoridades judiciárias americanas, ape-
nas, julgaram um cidadão, tido como 
um dos mentores da fraude e, mesmo 
assim, foi absolvido, exactamente, por 
falta de jurisdição”.

Por isso, para a PGR, a extradição de 
Manuel Chang e de outros arguidos 
que tem estado a solicitar, reveste-se de 
extrema importância, por se tratar de 
sujeitos processuais fundamentais para 
o esclarecimento dos factos, dada a sua 
participação no caso em investigação. 

Ainda no contexto das dívidas con-
traídas com garantias do Estado, Beatriz 
Buchili fez saber aos deputados da AR 
que a instituição que dirige continua a 
assegurar a representação e assistência 
jurídica do Estado, nos processos judi-
ciais que instaurámos, em Londres, Re-
ino Unido, requerendo a declaração da 
invalidade e, consequente inexequibili-
dade das referidas garantias, fraudu-

encontram-se em liberdade, sendo que 
quatro, em parte incerta. 

“Dizíamos, na Informação Anual 
anterior que, no âmbito da instrução 
deste processo, expedimos pedidos de 
extradição e de assistência mútua-legal 
aos Estados Unidos da América, Líbano, 
Reino Unido, África do Sul, Argélia, Emir-
ados Árabes Unidos, Portugal e Turquia, 

lentamente, emitidas. 
“A nossa acção prossegue, igual-

mente, na defesa do Estado, nos pro-
cessos instaurados por seis instituições 
financeiras, sobre a mesma matéria, no 
mesmo tribunal”, frisou. 

Dadas as conexões, todos estes pro-
cessos foram apensados e correm ter-
mos sob a gestão do mesmo juiz. 

Aliás, realçou que diversas diligências, 
incluindo audiências interlocutórias, es-
tão a ser realizadas até ao julgamento 
sobre o mérito da causa, marcado para 
Outubro de 2023, conforme o calen-
dário fixado pelo juiz. 

No mesmo contexto, a procuradora-
geral da República revelou que tem 
vindo a assegurar a defesa do Estado, 
em quatro (4) processos de arbitragem. 

“Prosseguiremos em busca das mel-
hores soluções em defesa dos mais altos 
interesses do Estado moçambicano”, 
afirmou. 

Por isso, Beatriz Buchili salientou 
que o combate à corrupção não pode 
ser transformado em caça às bruxas, 
porque ela baseia-se em factos que são 
aferidos nos processos que a PGR tem 

vindo a tramitar.
“Para nós, é indiferente a distinção en-

tre pequena e grande corrupção, pois, o 
legislador previu a punição do acto de 
corrupção, independentemente da sua 
dimensão ou de quem seja o seu autor. 
O mesmo se diga quanto à questão da 
alegada não responsabilização criminal 
dos oficiais superiores, supostamente 
envolvidos em infracções criminais. 
Ou seja, a responsabilidade criminal é 
individual, sendo apurada em sede do 
respectivo processo, independente-
mente da posição social ou hierárquica 
do infractor”, esclareceu.

CRIMINALIDADE ECONÓMICO-
FINANCEIRA 

Num outro capítulo, a procuradora-
geral da República observou que a 
criminalidade económico-financeira 
integra um leque de crimes que vem 
ganhando terreno em todo mundo, 
não sendo por isso, Moçambique uma 
excepção, o que pressupõe o desen-
volvimento de acções conjuntas, com 
enfoque para as preventivas. 

Este fenómeno pode apresentar-se 
sob forma organizada e transnacional, 

envolvendo, na sua maioria, grandes 
somas de valores e individualidades, 
económica ou politicamente expostas, 
bem como grupos criminosos, muitas 
das vezes, com tentáculos fora do país.

Concretamente, este tipo de criminal-
idade económico-financeira, manifesta-
se através de branqueamento de capi-
tais, que integra um conjunto de outros 
crimes, como por exemplo, tributários, 
ambientais, corrupção, raptos, falsifica-
ção e tráfico de estupefacientes. 

Neste contexto, no período em 
análise, foram registados 36 proces-
sos referentes ao tipo legal de crime de 
branqueamento de capitais. 

Com efeito, em 2021, a PGR recebeu 
dos bancos comerciais, 16 comunica-
ções de operações suspeitas, das quais, 
resultaram em 14 processos-crime, por 
indícios de branqueamento de capitais. 

A par desta realidade, os crimes tribu-
tários aduaneiros podem concorrer 
para a introdução, no mercado interno, 
de produtos contrafeitos ou sem certi-
ficação de qualidade e validade, alguns 
dos quais alimentares, colocando em 
causa os direitos do consumidor e a 

própria saúde pública. 
Assim, em 2021 foram registados 

539 processos de crimes tributários-
aduaneiros, contra 491, de igual período 
anterior, verificando-se um aumento de 
48 processos, correspondente a 9,8 %. 

Relativamente aos crimes tributários 
aduaneiros, o informe anual da PGR, 
revela que em 2021, verificou-se uma 
maior incidência no crime de contra-
bando, com um total de 355 processos. 
A Cidade de Maputo e Província de So-
fala, com 167 e 127, respectivamente, 
são as que registaram o maior número 
de processos. 

No mesmo período, registámos 
2.967 processos por infracções fiscais, 
contra 2.643, de igual período anterior, 
num aumento de 324 processos, cor-
respondente a 12,3%. 

RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS 

Na busca de resultados práticos que 
possam se repercutir no combate à 
criminalidade organizada, principal-
mente, daquela cujo objectivo é gerar 
lucro, a PGR continua a priorizar a imple-
mentação de medidas que contribuem 
para reduzir o fosso entre o prejuízo 

causado pela actividade criminosa e os 
bens efectivamente recuperados. 

No ano de 2020, foi aprovada, pela 
AR a Lei137 que Estabelece o Regime 
Especial de Perda Alargada de Bens e 
Recuperação de Activos, criando os 
gabinetes de recuperação e de gestão 
de activos (GCRA).

Ainda assim, em 2021, o GCRA rece-
beu 10 pedidos de intervenção, que de-
ram lugar a igual número de processos 
de investigação patrimonial e financeira. 
Somados aos cinco processos transita-
dos do período anterior, totalizaram 15, 
tendo sido concluídos 4, e 11 continu-
am em investigação.

No âmbito dos processos-crime 
tramitados, a nível nacional, a foram 
apreendidas 104 viaturas, 44 imóveis, 
valor monetário, no montante de 
205.842.003,22 MT (duzentos e cinco 
milhões, oitocentos e quarenta e dois 
mil, três meticais e vinte e dois centavos) 
e outros bens. 

Do total dos bens apreendi-
dos, foram avaliadas 18 viaturas, 
em 10.035.925,00MT (dez milhões, 
trinta e cinco mil, novecentos e vinte 

tramitou 75 processos, sendo 59 disci-
plinares e 16 de inquérito. 

Do total de processos disciplinares, 31 
foram contra magistrados, tendo sido 
concluídos 17 e aplicadas sanções de 
expulsão para um magistrado, uma de 
transferência compulsiva, duas despro-
moções, quatro de multas e numa de 
advertência. Foram arquivados 8 pro-
cessos, por não se mostrarem provados 
os factos denunciados e 14 transitaram 
para o período seguinte.

Contra oficiais de justiça e assistentes 
de oficiais de justiça, foram instaurados 
28 processos disciplinares e 2 de in-
quérito.

Dos 28 processos disciplinares, foram 
concluídos 18 e resultaram na expulsão 
de três funcionários, uma demissão, oito 
multas, três repreensões públicas e três 
advertências. Foram arquivados seis 
processos e quatro transitaram para o 
período seguinte. 

No que se refere à acção disciplinar, 
contra os funcionários da carreira de 
regime geral, foram instaurados quatro 
processos que culminaram com uma 
expulsão, duas multas e uma repreen-

dos valores ético-morais, o que deman-
da uma introspecção pessoal, familiar e 
comunitária sobre o valor da vida hu-
mana e a necessidade de construção de 
uma sociedade sã e de harmonia. 

No que concerne aos homicídios 
involuntários, em consequência de 
acidentes rodoviários, foram registados 
um total 944, contra 855, do ano ante-
rior, decorrentes de 942 acidentes de 
viação, contra, 922.  

As Províncias de Maputo e de Inham-
bane, com 192 e 151, foram as que regis-
taram os maiores números.

Para Beatriz Buchili, grande parte 
dos crimes de homicídios involuntários 
foi cometido por violação ou incum-
primento de normas preventivas, so-
bretudo, no que se refere a segurança 
rodoviária. 

Estes acidentes, para além, de provo-
car perdas de vidas humanas, com con-
sequências incomensuráveis no tecido 
social, acarretam prejuízos para o Estado 
e outras entidades públicas e privadas. 

Para o efeito, a PGR defende a necessi-
dade de intensificação de acções de pre-
venção, com enfoque para educação 

além dos prejuízos para a imagem e 
credibilidade, no período em análise, o 
Estado foi, indiciariamente, lesado em 
cerca de 303.445.601,7MT (trezentos e 
três milhões, quatrocentos e quarenta 
e cinco mil, seiscentos e um meticais e 
sete centavos), contra 556.293.879,01MT 
(quinhentos e cinquenta e seis milhões, 
duzentos e noventa e três mil, oitocentos 
e setenta e nove meticais e um centavo). 

No âmbito da prossecução penal, 
a procuradoria-gral da República diz 
n seu informe anual que tem estado 
a reforçar a articulação e colaboração 
com instituições públicas e privadas, 
especialmente, com as inspecções ad-
ministrativas, tribunais administrativos 
e Inspecção-Geral de Finanças, que nos 
termos da lei, procedem a remessa de 
relatórios e informações pertinentes. 

Neste particular, o informe destaca 
a Inspecção-Geral da Administração 
Pública (IGAP) que remeteu 25 relatóri-
os que resultaram em igual número 
de processos-crime, contra 4, de igual 
período anterior, o que representa um 
aumento em 21. 

“Este facto demonstra o compro-
metimento deste órgão, no combate 
à corrupção, conforme estabelece a Es-
tratégia da Reforma e Desenvolvimento 
da Administração Pública (ERDAP)”, frisa 
Beatriz Buchili. 

PROCESSOS AUTÓNOMOS DAS 
DÍVIDAS OCULTAS

Os processos relacionados com 
as dívidas contraídas pelas empresas 
PROINDICUS, EMATUM e MAM, com 
garantias do Estado, não passaram 
despercebidos no informe Anual da 
Procuradora-geral da República. 

Com o efeito, Beatriz Buchili recordou 
que na Informação Anual de 2020, fez 
referência que corriam termos no Tri-
bunal Judicial da Cidade de Maputo, o 
processo autónomo, registado sob o n.º 
58/2020 – 10ª, com quatro arguidos, um 
dos quais antigo Ministro das Finanças, 
Manuel Chang que aguarda decisão 
de extradição, na República da África 
do Sul, e três antigos trabalhadores do 
Banco de Moçambique, que respon-

tendo recebido, apenas, resposta dos 
Emirados Árabes Unidos”, frisou. 

Na sequência, a PGR recebeu em 
2021 respostas de Portugal, Líbano, 
Turquia e Argélia e continuando até ao 
momento, a aguardar pelo pronuncia-
mento dos outros países. 

Porque algumas respostas não sat-
isfaziam, cabalmente, às solicitações da 
PGR, foram feitos pedidos de insistên-
cia para os Emirados Árabes Unidos e 
Turquia. Paralelamente, foram expedido 
outros três pedidos de assistência mú-
tua-legal a Portugal, Emirados Árabes 
Unidos e Turquia. 

Entretanto, a instrução preparatória 
prossegue com a realização de outras 
diligências dentro e fora do país.  

“Tratando-se de um processo com 
contornos transnacionais, os pedidos 
de cooperação são incontornáveis, 
pois, alguns factos ocorreram naqueles 
países e a presença dos arguidos cuja 
extradição e localização se solicita, é 
crucial para o prosseguimento célere da 
instrução preparatória e o esclarecimen-
to dos factos”, observou a magistrada 
chefe do Ministério do Público. 

Entretanto, Beatriz Buchili salientou 
no seu informe de quarta-feira que es-
tes são alguns dos constrangimentos 
que a PGR tem encarado no âmbito 
da tramitação destes processos, dada 
a sua complexidade e a conexão com 
outras jurisdições, que impõem, neces-
sariamente, o recurso aos mecanismos 
de cooperação jurídica e judiciária em 
matéria penal, razão pela qual temos 
estado a insistir. 

EXTRADIÇÃO DO ARGUIDO 
MANUEL CHANG

Sobre o processo de extradição do 
arguido Manuel Chang que tem con-
hecido avanços e recuos, a procuradora-

e cinco meticais), 17 imóveis, em 
481.712.900,00MT (quatrocentos e 
oitenta e um milhões, setecentos e 
doze mil e novecentos meticais), e out-
ros bens, em 36.980.480,00 MT (trinta 
e seis milhões, oitocentos e oitenta 
mil, quatrocentos e oitenta meticais). 
Prossegue o processo de avaliação das 
restantes 86 viaturas e 27 imóveis. 

Portanto, “o valor total dos bens avali-
ados, em 2021, foi de 734.571.308,22 
MT (setecentos e trinta e quatro mil-
hões, quinhentos e setenta e um mil, 
trezentos e oito meticais e vinte e dois 
centavos), contra os 614.932.008,85 MT 
(seiscentos e catorze milhões, novecen-
tos e trinta e dois mil, oito meticais e 
oitenta e cinco centavos), do ano 2020, 
representando um aumento em 19%”, 
referiu Beatriz Buchili.

No entanto, os bens móveis e imóveis 
foram entregues ao Gabinete de Gestão 
de Activos e os valores monetários 
depositados em contas abertas para o 
efeito, no Banco de Moçambique. 

ACÇÃO DISCIPLINAR 

No ano de 2021, o Conselho Superior 
da Magistratura do Ministério Público 

são pública. Dos processos disciplinares 
instaurados, afiguram-se como princi-
pais infracções, entre outras, a falta de 
assiduidade, de zelo, de integridade, 
violação do sigilo profissional, incumpri-
mento dos deveres profissionais, que se 
traduzem, muitas vezes, na inobservân-
cia dos prazos ou formalismos proces-
suais.

CRIMES CONTRA A VIDA 

Entretanto, o ano de 2021 foi, de 
acordo com o informe da PGR, uma 
vez mais, marcado por situações que 
resultaram em perdas de vidas huma-
nas, decorrentes de actos bárbaros e de 
crueldade, cometidos por terroristas e, 
outros, em consequência de acidentes 
e conflitos diversos. 

Assim, no período em análise, foi 
registado um total de 2.517 processos 
de homicídios, contra 2.490, do ano an-
terior, verificando-se um aumento de 
27 processos, correspondente a 1,1%. 
Destaque vai para as Províncias da Zam-
bézia, Manica e Tete, com 454, 309 e 284, 
respectivamente.

A ocorrência destes crimes revela to-
tal desrespeito pela vida e a degradação 

rodoviária e fiscalização pelas entidades 
competentes, de modo a evitar a ocor-
rência de acidentes. 

Paralelamente ao reforço das medi-
das de fiscalização, mostra-se pertinente 
estabelecer-se a obrigatoriedade de 
instalação de tacógrafos nos veículos de 
transporte público, de passageiro e de 
carga, de longo curso, para o controlo 
de velocidade e da distância. 

No tocante aos acidentes marítimos, 
lacustres e fluviais, a PGR registou em 
2021, 133 naufrágios que resultaram 
em 94 óbitos, contra 187, do ano ante-
rior, que resultou em 160 óbitos, hav-
endo uma redução de 66, correspon-
dente a 41,3%. Os dados estatísticos da 
Inspecção-Geral do Trabalho revelam a 
ocorrência 604 acidentes de trabalho69, 
dos quais resultaram 22 mortes, contra 
642, de igual período anterior, que resul-
taram em 16 mortes, por inobservância 
das regras de protecção e segurança 
no local de trabalho, registando-se um 
aumento de 6, correspondente a 37,5%. 

Na prevenção e combate aos aciden-
tes rodoviários, de trabalho e outros é 
determinante a observância das nor-
mas e procedimentos de segurança 
estabelecidos para o efeito. 
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De levar energia para moçambicanos

ANSELMO SENGO                                             
Email: sengoans@yahoo.com.br

Realmente, o percurso da EDM que 
herdou a 27 de Agosto de 1977, dos 
serviços da extinta empresa Municipal 
de Água e Electricidade (SMAE), tem 
sido de caracterizada por grandes 
desafios, assim como por conquistas 
estruturantes. Entretanto, o maior 
desafio que a EDM tem pela frente, é 
de levar a energia a todos os Moçam-
bicanos, até 2030, paradoxalmente, 
nos últimos anos vem enfrentando 
obstáculos que, se não forem devida-
mente prevenidos e combatidos, po-
dem comprometer todos os esforços 
e metas previstas. Trata-se dos casos 
da vandalização de equipamento e 
infraestruturas eléctricas e roubo de 
energia que nos últimos três anos, 
somam um prejuízo de 1.4 biliao de 
meticais.

Amilton Alissone, director de pro-
tecção de receitas e controle de perdas 
da EDM, revelou quarta-feira em Ma-
puto, durante o debate que marcou 
o lançamento das festividades dos 
45 anos da empresa que, a tendência 
de vandalização de equipamento e 
infraestruturas eléctricas e roubo de 
energia aumentou significativamente 
entre 2019 e 2021. Na vertente de 
vandalização de equipamento e in-
fraestruturas eléctricas, Amilton Alis-
sone fez saber que em 2019, a empre-
sa acumulou um prejuízo de 112,510, 
406 meticais; seguido de uma ligeira 
descida em 2020 com 94,390,889 
meticais e em 2021, voltou a disparar 
para 126,982,325 meticais.

Para o director de protecção de re-
ceitas e controle de perdas da EDM, 
a ligeira descida nos casos de vandal-
ização registada em 2021, deveu-se 
às restrições na circulação de pessoas, 
impostas pelo decreto de estado de 
calamidade publica, no âmbito das 
medidas do governo para prevenir, 
combater e conter a propagação do 
vírus da pandemia da Covid-19, e não 
necessariamente porque, a actividade 
criminosa, não ocorresse.

Na componente de roubou de 
energia, o prejuízo para a empresa 
quase triplicou, ao somar em 2019, 
168,623,853 meticais; 211,838,877 
meticais em 2021 e 559,454,435 

- Afirma PCA da EDM, Marcelino Gildo Alberto, no lançamento das festividades dos 45 anos da empresa;
- “A energia roubada é suficiente para iluminar 158.812 famílias durante um ano”, elucidou Amilton Alissone, director de protecção de receitas e controle de perdas.

Vandalização e roubo de energia põem em causa esforço da EDM
de muito trabalho de fornecimento de energia ao pais e aos países da região, numa altura em que, o roubo de energia e a vandalização de equipamento eléctrico da EDM põem em causa todo 
o esforço de levar energia para todos os Moçambicanos, cuja meta é o Acesso Universal à energia a todos os Moçambicanos, até 2030. Para elucidar, Amilton Alissone, director de protecção 
de receitas e controle de perdas, nos últimos três anos, os prejuízos resultantes das vandalizações de infraestruturas eléctricas, saíram de 112 milhões de meticais em 2019, para mais de 126 
milhões de meticais em 2021. No mesmo período, a EDM registou um aumento dos danos causados pelo roubo de energia, que transitaram de 168 milhões de meticais em 2019 para mais de 
550 milhões de meticais em 2021. “A energia roubada é suficiente para iluminar 158.812 famílias durante um ano”, elucidou Amilton Alissone. Por sua vez, o presidente do Conselho de Admin-
istração (PCA) da EDM, Marcelino Gildo Alberto, fez saber durante o lançamento das festividades dos 45 Anos da EDM, que até ao momento, a taxa de acesso através da Rede Eléctrica Nacional 
(REN) é de 39%, cobertura correspondente a apenas 12 milhões de Moçambicanos.

meticais em 2021. Só para ilustrar a 
tendência de aumento do fenómeno 
de roubo de energia, não somente 
pelas comunidades, mas também, 
por agentes económicos, destaque 
para estabelecimentos de restauração 
e comerciais, de Janeiro a Março de 
2022 corrente, a empresa somou um o 
prejuízo de 198,813,816 meticais.

Entretanto, o impacto do aumento 
do fenómeno de vandalização e roubo 
de energia, não se resume somente 
na vertente financeira para a empresa, 
outrossim, social, porque a energia rou-
bada, segundo o director de protecção 
de receitas e controle de perdas, é sufi-
ciente para iluminar 158.812 famílias 
durante um ano. Em conexão com ca-
sos de vandalização de equipamento e 
infraestruturas eléctricas, foram detidos, 
entre 2021 e 2022, 93 individuos, sendo, 
23 na região sul do país, 38 na região 
centro e 32 na região norte do país.

TIPOS DE 
MATERIAIS ELÉCTRICOS 

VANDALIZADOS

No mesmo debate que debruçou-
se sobre o “Papel dos Moçambicanos 
para o alcance da meta do Acesso 

coniza a prevenção e combate à van-
dalização de material eléctrico, tendo 
em conta que trata-se de uma prática 
que afecta também alguns países da 
região, destaque para Angola que está 
em primeiro lugar e Moçambique em 
terceira posição.

Assim, no quadro dos esforços 
regionais, a EDM criou o comité de 
prevenção ao crime de roubo e van-
dalização da infra-estrutura eléctrica, 
criado o SAPP-CPWG e tem vindo a in-
tensificar o controlo de sucata e venda 
de material metálico. Para o efeito, con-

“Estabelecemos também o cen-
tro nacional de controlo que funciona 
24 horas, estando em curso a selecção 
do sistema para o Control Room. Es-
tamos a postar nas tecnologias de 
informação e comunicação em sub-
stituição gradual do homem como 
forma de tornar eficiente, o trabalho de 
prevenção e combate à vandalização 

Universal à Energia Eléctrica”, que teve 
como objectivo consciencializar e en-
gajar os Moçambicanos sobre eficiên-
cia energética e o combate à vandal-
ização de Infraestruturas Eléctricas, 
Amilton Alissone apontou como ma-
teriais eléctricos que frequentemente 
são vandalizados e roubados, equipa-
mentos como transformadores, ca-
bos VAV, Cabos ABC, postes de media 
tensão, postes de baixa tensão, can-
deeiros de iluminação pública, cobre, 
cantoneiras e parafusos, com maior 
incidências na cidade de Maputo e 
província, Gaza, Tete e Zambézia. 

Aliás, o director de protecção de re-
ceitas e controle de perdas salientou 
que, normalmente, os casos de van-
dalização de infraestruturas eléctricas, 
ocorrem em zonas que possuem 
uma fábrica de sucataria, num raio, 
não superior a quatro quilómetros de 
distância.

PREVENÇÃO E COMBATE À 
VANDALIZAÇÃO DE MATERIAL 

ELÉCTRICO

Para fazer face a estes fenómenos, 
cada vez mais crescentes, a EDM ado-
ptou uma estratégia regional que pre-

cluiu recentemente o levantamento 
de toda sucataria vendida na cidade 
de Maputo e província, incluindo a 
etiquetagem com timbre da EDM 
de todos materiais e equipamentos 
eléctricos mais vandalizados. Em para-
lelo, estabeleceu parcerias com insti-
tuições que sofrem vandalização de 
infraestruturas, nomeadamente CFM, 
TMCEL, VODACOM, MOVITEL, e nos 
próximos tempos, serão reactivadas 
como forma de assegurar a união e 
trabalho conjunto e coordenado de 
combate a este fenómeno.

de material eléctrico”, disse Amilton 
Alissone, acrescentando de seguida, 
a importância do envolvimento e en-
gajamento comunitário nas acções de 
vigilância e denúncia de casos de van-
dalização da infraestrutura.

CUMPRIR A META DO ACESSO 
UNIVERSAL ATÉ 2030

Findo o debate que contou com a 
participam de Fatima Bachir, do depar-
tamento de protecção do Ministério 
do Interior, Crispim Amaral em repre-

sentação da associação proconsum-
ers e Carlos Lucas, académico, em rep-
resentação da Universidade Eduardo 
Mondlane, couve a Marcelino Gildo 
Alberto lançar as festividades dos 45 
anos da EDM que se assinalam a 27 de 
Agosto próximo.

Segundo o PCA da EDM, em 45 
anos de história, a empresa não parou 

Aliás, indicou que quando a 27 de 
Agosto de 1977, herdou os serviços 
municipalizados de Água e Electric-
idade (SMAE), apenas 15 Distritos do 
país, é que estavam ligados à Rede 
Eléctrica Nacional.

“Em 2018, concluímos o Plano de 
Electrificação das 154 Sedes Distritais 
e, hoje, estamos focados em levar en-

de electrificar o país e fornecer energia 
aos países vizinhos, porque conhece 
a força e o potencial da energia para 
transformar e modernizar o nosso País.

“Do mesmo modo, continuamos 
a electrificar o País, visto que acredita-
mos no efeito multiplicador da energia 
na vida dos Moçambicanos, particu-
larmente dos nossos Clientes”, disse o 
PCA.

Com o efeito, Marcelino Gildo Al-
berto sublinhou que a história da EDM 
faz-se, lado a lado, com o desenvolvim-
ento de Moçambique.

Com efeito, o PCA da EDM fez saber 
que a empresa que dirige aposta no 
incremento da produção de energia 
e garantir a sua qualidade, fiabilidade 
e segurança.

“Estamos a investir na diversifica-
ção da matriz energética, através do 
fomento de projectos de energias 
limpas e renováveis”, apontou para de 

ergia a todas as Sedes dos Postos Ad-
ministrativos, até 2024”, afirmou o PCA 
da EDM, acrescentando que “a nossa 
meta é o Acesso Universal à energia a 
todos os Moçambicanos, até 2030”.

Estes esforços, de acordo Marcelino 
Gildo Alberto, acontecem numa 
altura em que a taxa de acesso de 
energia através da Rede Eléctrica Na-
cional (REN) é de 39%, cobertura, cor-
respondente a apenas 12 milhões de 
Moçambicanos. 

“Ou seja, há ainda muito trabalho 
por se realizar”, frisou o dirigente.

seguida referir que a EDM viabilizou, 
igualmente, com o apoio de parceiros 
de cooperação e de negócios, a imple-
mentação do grande projecto da 
central térmica de Temane com capa-
cidade de 450MW, e por sinal, a maior 
a ser construída após a independência 
nacional. 

 “Estamos, deste modo, a criar as 
condições para investimentos indus-
triais no País, consolidando também 
o posicionamento de Moçambique 
como Polo Regional de geração de 
energia eléctrica”, destacou.

Para o PCA da EDM, a concretização 
do projecto de Temane traduz a mate-
rialização da primeira fase do Projecto 
de Espinha Dorsal de Transporte de 
Energia Eléctrica Tete-Maputo, que 
interligará, de forma definitiva, os Siste-
mas de Transporte de Energia do Sul, 
Centro e Norte do País.

Entretanto, Marcelino Gildo Alberto 
observou que a empresa está convicta 
de que não irá tão longe, nem tão rá-
pidos quanto deseja, no concernente 
à electrificação do País, se não contar 
com o apoio e comprometimento da 
sociedade. 

“O roubo de energia e a vandaliza-
ção de equipamento eléctrico da EDM 
põem em causa todo o nosso esforço 
de levar energia para todos os Moçam-
bicanos, como tivemos a oportuni-
dade de reflectir no Debate anterior”, 
afirmou, tendo depois apelado ao en-
volvimento de toda sociedade neste 
esforços de prevenção e combate a 
vandalização de infraestruturas eléctri-
cas, tendo em conta que a 

EDM está determinada, entre out-
ros objectivos estratégicos, em alcan-
çar a meta de acesso universal à ener-
gia até 2030. 

ACTIVIDADES FESTIVAS
 
Contudo, para marcar a celebra-

ção dos 45 Anos da EDM, estão pre-
vistas até ao final deste ano, diversas 
actividades recreativas e de reflexão, 
visando engajar e envolver toda so-
ciedade moçambicana e parceiros na 
prossecução dos seus objectivos.

Com o efeito, Marcelino Gildo Al-
berto elencou entre várias actividades, 
destaque para o lançamento do con-
curso para Jornalistas, com o qual, a 
empresa pretende distinguir publica-
ções que ajudam a mobilizar a socie-
dade no combate ao roubo e à vandal-
ização de infra-estruturas eléctricas; a 
realização das jornadas científicas, para 
através das quais, irá em parceria com 
a comunidade científica, reflectir sobre 
as melhores soluções para os desafios, 
presentes e futuros, das operações da 
empresa. 

“Queremos tornar a EDM numa em-
presa de excelência operacional, com 
créditos firmados no profissionalismo 
e na governação corporativa”, elucidou 
o PCA, tendo depois, indicando a real-
ização igualmente de jornadas de lim-
pezas, actividades desportivas.

“A nossa ambição é garantir que as 
necessidades energéticas sejam aten-
didas de forma eficiente e responsável, 
minimizando, deste modo, impactos 
no meio ambiente”, afirmou, para de 
seguida frisar que, a EDM é sensível 
às preocupações e necessidades da 
sociedade, dai, apostar em acções de 
responsabilidade social. 

Amilton Alissone, director de Protecção de Receitas e Controle de Perdas da EDM
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Desempenho empresarial caiu no primeiro trimestre
Economias africanas em risco

Mineiros na África do Sul aderem ao INSS

Há eficiência na exportação de citrinos

O desempenho empresarial, no primeiro trimestre de 2022 registou a nível nacional uma queda face ao quarto trimestre de 2022 em cerca de 2 pontos percentuais, passando e 29% para 
27%. Esta contracção, segundo o Presidente da CTA, Agostinho Vuma, reflecte, na essência, o efeito combinado do impacto das calamidades naturais que assolaram o País no primeiro 
trimestre; o aumento da inflação que reduziu a taxa de juro real; e o aumento de custos de matérias-primas com destaque para o petróleo, o trigo, o óleo alimentar bruto, em grande parte, 
explicado pelas distorções causadas pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. 

A par dos efeitos prolongados da pandemia da Covid-19, as consequências negativas da guerra entre a Rús-
sia e a Ucrânia continuam a afectar as economias africanas, segundo o Rand Merchant Bank (RMB), parceiro 
bancário corporativo e de investimento do Banco First Rand, do qual o FNB Moçambique faz parte. A situação, 
conforme detalha o RMB, contribui para o agravamento dos preços do petróleo e dos produtos alimentares.

Os trabalhadores moçambicanos 
na República da África do Sul (RAS) 
já estão a inscrever- se no Sistema 
de Segurança Social do seu país de 
origem, fruto do trabalho de sen-
sibilização levado a cabo por uma 
equipa técnica moçambicana, que 
integra o Instituto Nacional da Se-
gurança Social (INSS) e a Direcção 
Nacional do Trabalho Migratório 
(DTM).

A DP World em Maputo processou 
com êxito a primeira exportação 
de citrinos refrigerados da safra de 
2022. Através de uma combinação 
de novas soluções, incluindo um 
serviço de navegação directa, a DP 
World em Maputo provou ser o 
canal ideal para a indústria citrícola 
sul-africana que exporta para o Mé-
dio Oriente e o Sudeste Asiático. 

Discursando na abertura da 8ª ed-
ição do Economic Briefing, realizado 
quarta-feira na cidade da Beira, no cen-
tro do pais, com objectivo de abordar 
o desempenho do sector empresarial 
no primeiro trimestre de 2022 e as per-
spectivas económicas de curto e mé-
dio prazo, o Presidente da CTA referiu, 
todavia, que estes factores foram con-
trabalançados pelo impacto positivo 
do aprofundamento do alívio de re-
strições de combate a COVID-19 ocor-
rido durante o I trimestre, o qual teve 
exponente máximo com a declaração 
por parte de Sua Excelência, Filipe Ja-
cinto Nyusi, Presidente da República, 
do fim do Estado de Calamidade 
Pública, na semana passada.

Apesar desta redução do índice de 
robustez empresarial, a CTA destaca a 
nível nacional, as províncias de Sofala 
e Zambézia, como as que registaram 
melhorias significativas, passando o 
top 5 das províncias com melhor des-
empenho.

Acompanhando este comporta-
mento, o índice de tendências de em-
prego, também evidenciou um abran-
damento, tendo passado de 125.9 para 
115.0, ou seja, uma descida de 10.9 pon-
tos, o que revela que por um lado a ob-
tenção de emprego em Moçambique 
tendeu a ser relativamente mais difícil 
no I Trimestre de 2022 em relação ao 
IV Trimestre de 2021, e por outro lado, 
as empresas moçambicanas se mostr-
aram mais dispostas a contratar trabal-
hadores temporários no I Trimestre de 
2022 em contraposição a trabalhadores 
permanentes.

“Esta tendência do índice de em-
prego evidencia a persistência de 
desafios associados ao apetite de 
contratação das empresas, devido em 
grande medida pela incerteza gerada 

O agravamento significativo dos 
preços e os desafios a nível da oferta 
têm sido uma constante desde o 
início do ano. Os preços do trigo e de 
outros cereais aumentaram consider-
avelmente e é de prever uma inflação 
crescente. Os preços de bens e serviços 
também reflectiram este agravamento.

As perturbações maciças nos últi-
mos dois anos, decorrentes da pan-
demia, afectaram os custos de abas-
tecimento das empresas, com um 
aumento entre 10% a 15%. Prevêem-
se custos adicionais para este ano, 
uma vez que a economia global não 
retomou na íntegra. A China mantém 
a restrição de movimentos, decorrente 
da pandemia, e a guerra tem afectado 
o comércio europeu.

Moçambique deverá, apesar dos de-
safios, registar um crescimento superior 
a 4% nos próximos anos tendo em con-
ta o arranque do projecto de gás natural 
liquefeito Coral Sul (GNL) e o facto de as 
despesas governamentais em áreas 
chave permanecerem fortes.

"O nosso cenário base para 2022 
aponta para um crescimento do PIB 
na ordem dos 4.1%, antes de alcançar 
os 5.1% em 2023", disse Daniel Kavishe, 
economista do RMB Africa.

É de prever o crescimento dos sec-
tores da agricultura e da construção, 
este ano. Kavishe referiu, ainda: "É 
provável que o sector da construção 
beneficie com o suporte do orça-
mento expansionista proposto pelo 
governo, enquanto se espera um 
crescimento contínuo da agricultura, 
dada a previsão de chuvas constantes 
em toda a região. Quanto ao sector de 
exploração mineira, é expectável que 

Para o efeito, a equipa técnica, que 
se encontra naquele país vizinho des-
de o passado dia 25 de Abril, tem-se 
desdobrado em vários encontros de 
sensibilização dos trabalhadores para 
aderirem ao Sistema de Segurança So-
cial, como forma de garantirem a sua 
protecção social e da sua família.

 Na Quinta-feira passada, 28 de Abril, 
foram sensibilizados e inscritos trabal-
hadores da companhia mineira Vaal 
Reefs 8, na região de Orkney, distrito de 
klerskdorp, na província de North West. 
No referido encontro, a directora de 
Seguro Social do INSS, Hermenegilda 
Maria Carlos, destacou a importância 
que o Sistema de Segurança Social 
desempenha na vida de trabalhadores 

A região sul-africana de cultivo de 
citrinos, situada a sul da fronteira de 
Moçambique e que, numa safra de 
seis meses, produz mais de 50 000 
contentores de 40 pés, tornou-se na 
segunda maior exportadora mundial 
de citrinos em 2020. 

Desde que obteve a concessão para 
gerir, desenvolver e operar o terminal 

nas situações de falta ou diminuição  da  
capacidade para o trabalho.

 A directora explicou detalhada-
mente os benefícios que o Sistema 
concede aos trabalhadores, nome-
adamente os subsídios por doença, 
por internamento hospitalar e por 
maternidade, assim como as pensões 
por invalidez e por velhice. Deu ainda 
a conhecer os benefícios para a famí-
lia, em caso de morte do trabalhador, 
mais concretamente os subsídios por 

de contentores no Porto de Maputo, a 
DP World em Maputo tem procurado 

morte e de funeral, bem como a pen-
são de sobrevivência.

 No encontro, a directora de Seguro 
Social falou ainda dos requisitos ne-
cessários para que os trabalhadores se 
inscrevam, nomeadamente os docu-
mentos de identificação, que podem ser 
o passaporte, BI (Bilhete de Identidade), 
certidão de nascimento ou assento de 
nascimento. Igualmente, referiu-se à 
necessidade de possuírem uma licença 
de exercício de actividade ou um docu-

fornecer soluções de exportação efici-
entes aos clientes de Moçambique e 

mento equivalente e NUIT (Número 
Único de Identificação Tributária).

Hermenegilda Maria Carlos desta-
cou a importância de os trabalhadores 
descontarem, com regularidade, as 
contribuições para a Segurança Social, 
cuja taxa mensal é de 7%,  com vista a 
garantirem o acesso pleno aos benefí-
cios, devendo para o efeito recorrerem 
a várias plataformas eletrónicas exis-
tentes nos bancos comerciais e nos 
provedores de serviços, a título de ex-

dos mercados vizinhos. 
Graças à eficiência das operações 

portuárias, tempos de espera insig-
nificantes e redução de custos para os 
clientes que utilizam a rota, a DP World 
em Maputo proporciona aos clientes 
do interior da África Austral um terminal 
eficiente e fiável, promovendo o desen-
volvimento económico na região.

Por isso, Christian Roeder, CEO da 
DP World em Maputo, afirmou: "En-
contrar formas eficientes de exportar 
os nossos produtos frescos de grande 
procura, como os citrinos, tem sido 
uma das prioridades máximas no 
Porto de Maputo. 

Os fruticultores da África Austral 
estão a descobrir as vantagens de 
tempos de trânsito mais curtos através 
das nossas soluções logísticas segu-
ras, eficientes e integrais. Isto significa 
uma redução significativa de tempo 
e dinheiro para os agricultores locais 
com melhor exposição aos mercados 
internacionais".

emplo o M-pesa.
 Em Vaal Reefs 8 e noutras empre-

sas existentes naquela região mineira 
sulãfricana, as palestras de sensibiliza-
ção irão prosseguir, esperando-se que 
muitos moçambicanos sejam regis-
tados e comecem a descontar para o 
Sistema de Segurança Social.

 Para esta Sexta-feira, 29 de Abril, 
o trabalho consistiu na consciencial-
ização de trabalhadores mineiros da 
região de Rustenburg, com a duração 
de três dias, sendo que no fim-de-se-
mana os encontros serão com os rep-
resentantes da comunidade moçam-
bicana residentes em Joanesburgo.

 Ainda no quadro de sensibilização 
dos trabalhadores na República da 
África do Sul, os técnicos já manti-
veram os primeiros contactos com os 
trabalhadores que operam no sector  
informal ao nível de Joanesburgo, com  
destaque para os que se localizam na 
zona mais conhecida por  "Xipama-
nine", tendo  ainda  sensibilizado os 
trabalhadores contratados pelo Con-
sulado Geral de Moçambique em 
Joanesburgo.

 De referir que na África do Sul, há 
o registo de cerca de 19 mil trabalha-
dores moçambicanos no sector minei-
ro e nove mil no sector agrário. Existem, 
também, centenas de moçambicanos 
que operam no sector informal local.

pelo choque pandémico e os riscos 
emergentes”, disse Agostinho Vuma.

Quanto ao índice do ambiente 
macroeconómico, a CTA refere que a 
avaliação mostra que este indicador 
reduziu de 50% para 49%, reflectindo, 
essencialmente, a aceleração do nível 
geral de preços, num contexto de es-
tabilidade cambial e das taxas de juros 
de referência.

“Da nossa análise conclui-se que no 
I trimestre de 2022 houve uma con-
tracção no desempenho empresarial, 
facto que demanda a tomada de me-
didas para assegurar a almejada recu-
peração empresarial”, disse. 

Sobre a temática da recuperação 

nacional.
O presidente da CTA fez saber ainda 

que na CASP de Março findo, defen-
deu ainda a liquidação do Estado das 
suas dívidas junto do sector privado, 
bem como a revisão do quadro legal 
no sector de logística para adequa-lo 
a realidade actual e a necessidade de 
fortalecer a capacidade e o papel do 
turismo como factor dinamizador da 
economia através de uma maior com-
petitividade deste sector.   

NOVOS SALÁRIOS MÍNIMOS

Em relação aos novos salários míni-
mos, aprovados pelo governo na últi-

a produção de carvão, grafite e rubi 
cresça ao longo do ano, resultando em 
um impulso significativo para o des-
empenho geral da economia moçam-
bicana e na redução do acentuado 
défice da conta corrente".

empresarial, Agostinho Vuma diz 
haver necessidade de melhorar o 
ambiente de negócios para atracção 
de investimento privado nacional e in-
ternacional, sendo necessário reduzir 
o número de dias e procedimentos 
para o licenciamento empresarial e a 
redução do custo ao financiamento.

Defendeu igualmente o imperativo 
de assegurar a transformação e mod-
ernização do modo a organização da 
produção, comércio interno e externo 
com enfoque para o aumento da con-
tribuição do sector da indústria no PIB 
e o aumento de número de empresas 
e de produtos certificados em padrões 
exigidos tanto a nível nacional e inter-

ma sessão do Conselho de ministros, 
cujas taxas de reajustes salariais variam 
de 3,09% para o subsector de segu-
rança Privada, que foi a mais baixa, e 
7%, no sector 1, da agricultura, que foi 
a mais alta, a taxa media de reajuste 
salarial foi de 5,4%.

“Reconhecendo o aumento do 
custo de vida, os consensos alcança-
dos em sede da concertação social 
representam um esforço adicional sig-
nificativo para o sector privado, num 
contexto em que este ainda se depara 
com problemas de liquidez frutos das 
crises sucessivas que afectam o seu 
desempenho e a robustez financeira”, 
considera Vuma.

O comité de política monetária de 
Moçambique optou por aumentar as 
taxas de juro em 200 bp em Março, um 
sinal em como o banco central encara 
a inflação com cautela.

"O Banco Central almeja alcançar 

uma inflação de um dígito, sugerindo 
que o regulador acredita que a infla-
ção passará dos 10%, a curto e médio 
prazo", diz Kavishe.

Os receios de inflação são alimenta-
dos pelos preços globais do petróleo, 
70% mais elevados numa base anual, e 
pelos preços inflacionados dos alimen-
tos - ambos acentuados pela guerra en-
tre a Rússia e a Ucrânia. Contudo, prevê-
se que a economia continue a crescer 
este ano à medida que as indústrias ex-
tractivas ganham ímpeto, considerando 
o agravamento dos preços de produtos 
básicos. A actividade em torno do sec-
tor do gás poderá representar um im-
pulso ainda maior para o desempenho 
económico de Moçambique.

"Em suma, acreditamos que a 
subida da taxa MIMO dos 13.25% para 
15.25% em Março, pode ter sido pre-
matura, dadas as nossas estimativas 
que sugerem uma inflação alinhada 
com o objectivo do Banco Central a 
curto e médio prazo", disse Kavishe.

 "A subida poderá, além disso, aliviar 
a taxa de financiamento das empresas, 
considerando que estas se encontram, 
ainda, em fase de recuperação da 
pandemia. Por outro lado, os aumen-
tos antecipados permitem ao Banco 

Central permanecer proactivo tendo 
em conta o agravamento iminente 
das taxas de juro mundiais em 200 
bp, nos próximos dois a três anos. Não 
prevemos novas subidas de taxas em 
Moçambique, em 2022".

A equipa do FMI chegou a um acor-
do com as autoridades moçambica-
nas sobre um novo acordo ao abrigo 
da Facilidade de Crédito Alargada 
(ECF) referente a 2022-2025, com o ob-
jectivo de apoiar o crescimento susten-
tável, inclusivo e a estabilidade macro-
económica a longo prazo. O programa 
trienal deverá atingir os 341 milhões 
de DES ou 470 milhões de dólares.

"A economia moçambicana tem 
sofrido os impactos das condições 
climáticas severas ao longo dos últimos 
anos, como os ciclones sucessivos que 
afectaram diferentes vertentes da eco-
nomia. As restrições impostas durante 
a pandemia reduziram ainda mais o 
desempenho económico. Entretanto, 
os investimentos e desenvolvimen-
tos nos sectores do petróleo e do gás 
foram dificultados por ataques terroris-
tas em locais chave em toda a área de 
exploração", disse Kavishe.

O programa do FMI será prepon-
derante para impulsionar as reformas 
fiscais no interior do país.

"Aguardamos, ainda, a aprovação 
do Conselho do FMI durante o 1º 
Semestre de 2022, uma vez que as 
discussões já se arrastam há algum 
tempo e, ao contrário de outros países, 
Moçambique não tem vindo a reestru-
turar a sua dívida. De um modo geral, 
a medida será positiva e deverá apoiar 
o Metical durante o 2º Semestre de 
2022", conclui Kavishe.

Daniel Kavishe, economista do RMB Africa

De 2022 em relação ao quarto do mesmo ano

Segundo DP World em Maputo

- Em causa efeitos pandémicos e agravamento da guerra russa e ucraniana
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Preços de alimentos continuam a subir Boa nova para os trabalhadores
Famílias de Maputo já levam menos compras para casa e começam a mudar de hábitos alimentares, como deixar 
a comida do jantar para o pequeno-almoço do dia seguinte, sem pão, devido à subida dos preços no país. Boa nova para os trabalhadores foi recentemente anunciada pelo Gov-

erno, envolvendo o reajuste em alta dos salários mínimos, depois de apre-
ciadas e aprovadas as propostas apresentadas pela Comissão Consultiva 
do Trabalho (CCT).“Eu comprava sete a oito quilos de 

açúcar, mas hoje só comprei cinco, 
costumava comprar cinco dúzias de 
ovos, mas hoje só comprei quatro”, 
disse à Lusa uma mulher que aceitou 
identificar-se apenas por Rainha, arru-
mando no carro sacos de plásticos de 
compras que fez no mercado grossista 
do Zimpeto, em Maputo.

Em Março, Rainha comprou o favo 
de 24 ovos a 250 meticais (3,65 euros), 
mas hoje teve de pagar 275 meticais 
(quatro euros) pela mesma quanti-
dade.

“Estes aumentos desprogramam 
tudo, quando é para fazer ŕancho` 
[compras do mês]”, afirmou a mulher, 
funcionária pública, casada e mãe de 
dois filhos.

A moçambicana não tem dúvidas 
de que se a escalada de preços con-
tinuar, “vai destruir famílias”, porque 
“haverá desentendimentos nas casas”.

Mussá Eusébio Bié aguarda no carro, 
enquanto a mulher faz compras no Zim-
peto, mas assume que há dias em que o 
pequeno-almoço é com comida que fi-
cou do jantar do dia anterior, porque não 
há dinheiro suficiente para pão.

“A vida está muito cara, as compras 
que fazíamos antes já não fazemos 
agora, todos sentem isso, usamos a 
comida do jantar para o mata-bicho”, 
relata Bié, enquanto entrega mais no-

Com efeito, do sector 1 a 9, a agricultura 
pecuária caça e silvicultura o salário míni-
mo sai dos actuais 4 829 meticais para os 
acordados 5 200 meticais, a taxa de 7.6% e 
um valor de reajuste 371 meticais.

O sector 2, referente à Pesca maríti-
ma industrial e semi-industrial o salário 
mínimo sai dos actuais 5 570,75 para 
os aprovados 5 820,75, (4.5%) e 250 
meticais de reajuste real.

No sector da indústria de minerais 
o actual salário é de 9 846,89mt, passa 
para 10353,58 (a taxa 5.1%) num 
reajuste real de 506,60 meticais.

Nas pedreiras e areeiros o actual sa-
lário é de 5 580mt; soube para 5 830 (a 
taxa. 4.5%) e 250 meticais de reajuste 
de facto.

As salinas actualmente é aplicado o 
salário de 5 509mt e passa para 5759 
(a taxa de 3.6%) e um valor de reajuste 
200 meticais.

Na indústria transformadora de 
panificação o salário sai de 5350mt 
para 5 710 - a taxa de 6.72 – e um valor 
de reajuste de 360 meticais.

No caju o salário sai de 5 010 para 5 

tas de meticais à mulher, para o reforço 
do orçamento familiar.

Lourenço Macuácuá, que vende 
batata e cebola importadas da África 
do Sul, observou que o movimento de 
clientes reduziu-se nas últimas sema-
nas e o negócio vai mal.

“Um saco de batata [de 10 quilos] 
tinha de estar a 400 meticais (5,8 eu-
ros), mas vendemos a 360 meticais 
(5,25 euro) e 390 meticais (seis euros), 
porque os clientes não conseguem 
pagar mais, porque estão sem dinhei-
ro”, declarou Lourenço Macuácuá.

“Em muitas ´machambas̀  [campos 
agrícolas] na África do Sul, não estão a 
trabalhar, não há gente”, notou.

Com as inundações recentes no 
sudeste da África do Sul, maior eco-
nomia do continente, os proprietários 
dos campos agrícolas chegam a pedir 
aos compradores, por conta destes, 
para “arranjarem” trabalhadores para 
a colheita, o que agrava os custos, 
acrescentou.

A subida de preços de produtos 
básicos sente-se também nos su-
permercados de Maputo.

“Devolvi muita coisa na caixa de 
pagamento, porque o dinheiro já não 
chegava. O meu plano de compras 
foi desfeito”, disse à Lusa Sonita Ismael, 
quando saía de um supermercado de 
Maputo.

310, a taxa de 6% e o valor de reajuste 
300 meticais.

Para a produção e distribuição de 
electricidade gás e água, grandes em-
presas sai de 8900 para 9325 meticais 
a uma taxa de 4,78% e 425 como valor 
de reajuste

Nas pequenas e médias empresas 
actualmente o salário ronda aos 7 
246 e passa para 7 566, (4.42%) com 
reajuste a fixar-se nos 320 meticais. 
Na construção onde se aplica actual-
mente 6 331 de mínimo passa 6 700 
(5.9%) e valor de 368 meticais.

Na indústria hoteleira 6578 o salário 
passa dos 6 950 (taxa de 5.65%) e 362 
meticais de reajuste real. Na segurança 
privada o salário actual em vigor é 
de 7 300 meticais e passa para 7 525 
meticais, a taxa de 3.08% e o valor de 
reajuste 225 meticais.

Nos bancos e seguros o salário sai 
de 13 409 para 14 340, 85 meticais (6. 
44%) e 931 de reajuste de facto. Micro 
finanças e micro seguros sobem dos 
actuais 11 913 meticais para 12 641 
(6.94%) com um reajuste 827 meticais.

A maioria dos aumentos, prosse-
guiu, é de valores muito baixos por 
cada produto, mas tudo somado re-
sulta em menor quantidade que se 
leva para casa.

“Quando os aumentos nos salários 
deste ano chegarem, já estarão en-
golidos pelos novos preços, a situação 
está difícil e teremos mais aumentos 
nos combustíveis, nos próximos dias”, 
afirmou a funcionária de uma univer-
sidade pública, em Maputo.

Carlos Enosse, dono de uma em-
presa de construção, narrou que está 
a pagar mais pela mesma quantidade 
de produtos que a sua família con-
some, admitindo que a situação está 
mais sufocante para as classes mais 
pobres.

“Não estou numa situação pior, 
porque tenho uma pequena empre-
sa, mas as contas aumentaram para to-
dos e pode ficar pior”, disse, enquanto 
mete na bagageira do automóvel as 
compras que acabava de fazer.

No início de Abril, o Banco de 
Moçambique antecipou uma “acel-
eração da inflação anual nos próximos 
meses”, para 6,61%, depois de 6,19% 
em Fevereiro, devido ao aumento dos 
preços dos combustíveis e dos alimen-
tos em todo o mundo, decorrente 
da “escalada do conflito geopolítico 
na Europa”, numa alusão à guerra na 

Livre mobilidade dificulta negócios na CPLPA mobilidade a nível dos nove (9) 
Estados membros da CPLP, incluin-
do Moçambique, continua grande 
preocupação dos empresários. 
Com o efeito, no passado 13 de 
Abril passado, foi realizada, via 
zoom, uma reunião da Direcção e 
da Assembleia-Geral da Confedera-
ção Empresarial da Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa 
(CE-CPLP), órgão presidido pelo 
empresário moçambicano Salimo 
Abdula, onde, de entre outros as-
suntos, foi debatido o tema sobre a 
mobilidade.

Neste encontro virtual, os empresári-
os manifestaram grande preocupação 
com a mobilidade, enfatizando que, 
apesar do avanço dado aquando da 
assinatura do Acordo de Mobilidade 
pelos governos da CPLP, em Julho de 
2021, na Cimeira dos Chefes de Estado 
e de Governo da CPLP, em Luanda, com 
vista ao seu início em Janeiro de 2022, a 
implementação continua a deixar a de-
sejar, não satisfazendo os intentos dos 
empresários da CPLP e, em particular, 
dos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa (PALOP).

Os empresários afirmam que o 
trabalho árduo e persistente que a 
direcção da CE - CPLP tem vindo a 
desenvolver, desde 2014, no sentindo 
de fortalecer o quarto pilar da CPLP – o 
pilar económico e cooperação empre-

sarial -, que dentre vários objectivos, 
sustenta-se na necessidade de livre 
circulação de pessoas, bens e de capi-

existe ainda muito trabalho a ser feito 
a nível dos governos, para que a imple-
mentação seja efectiva.

‘‘É necessário maior pragmatismo na 
implementação do Acordo de Mobi-
lidade da CPLP, de modo a derrubar as 
barreiras que ainda imperam na realiza-
ção de negócios e criam dificuldades 
à circulação dos nossos cidadãos. É 
preciso trabalharmos para permitir que 
os cidadãos dos nossos países e em-
presários, em particular, circulem livre-
mente dentro da nossa comunidade, 
o que permitirá maior dinamismo nas 
relações comerciais, sociais e culturais 
existentes entre os nossos povos. Um 
cidadão de Moçambique, Angola ou 
Cabo Verde não pode encontrar dificul-
dades para a sua entrada no Brasil ou 
Portugal e vice-versa. Somos uma co-
munidade e devemos nos posicionar 
como tal”, apelou Salimo Abdula, Presi-
dente da CE – CPLP.

Os empresários dos PALOP, em 
particular, reafirmam o seu reconheci-
mento aos esforços dos governos, mas 
informam que têm vindo a enfrentar 
sérias dificuldades no que concerne 
à obtenção de vistos de entrada na 
República de Portugal, em particular, 
vendo assim frustradas as suas inten-

tais, encontrou na cimeira de Angola o 
seu ponto mais alto, com a assinatura 
do Acordo de Mobilidade, entretanto, 

ções de interagir e fazer negócios com 
este país da CPLP. Ademais, estes em-
presários, apesar de reconhecerem as 
especificidades regionais no que toca 
à legislação para entrada de cidadãos 
estrangeiros nos seus países, susten-
tam que, por exemplo, a entrada de ci-
dadãos dos países da CPLP nos PALOP 
encontra maior facilidade, compara-
tivamente à entrada de cidadãos dos 
PALOP em países como Portugal, por 
exemplo, não havendo por isso a reci-
procidade desejada.

Para além do tema da mobilidade 
na CPLP, os empresários, em represen-
tação das suas entidades associadas da 
CE-CPLP, aprovaram por unanimidade 
o relatório de contas e o relatório de 
actividades da organização. De referir 
ainda que a CE-CPLP aprovou, nestas 
reuniões, o preenchimento da vacatura 
de Brasil e Guiné Equatorial na sua di-
recção, com a entrada da FUNCEX e do 
Consórcio de Empresas da Guiné Equa-
torial, entidades oriundas destes dois 
países da CE-CPLP, respectivamente. 
Foi também aprovada a nomeação 
do novo secretário-geral interino da 
organização, Jorge Pais, empresário 
português com larga experiência no as-
sociativismo empresarial.

Salimo Abdula, CPLP

- Governo brinda produtores da riqueza nacional com novos salários mínimos

Ucrânia, “e à ocorrência de desastres 
naturais na região centro e norte” 

de Moçambique, que provocaram 
prejuízos no primeiro trimestre.
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Trabalhadores lutam contra alto custo de vida 
Com o lema “Sindicatos Juntos 
na Luta Contra a Precariedade 
Laboral e Alto Custo de Vida”, os 
trabalhadores moçambicanos le-
vantaram no dia 1 de Maio, celeb-
rado ontem em todo mundo “não 
à precariedade laboral e ao alto 
custo de vida e insta a quem de di-
reito para a definição de políticas 
publicas que protejam os moçam-
bicanos da miséria e da fome”. 
Entretanto, pelo terceiro ano con-
secutivo, o dia internacional do 
trabalhador foi comemorado em 
Moçambique num ambiente de 
adversidades e anormalidades 
causadas sobretudo pela pan-
demia da Covid-19, terrorismo na 
zona norte, ciclones tropicais cícli-
cos, alto custo de vida, precarie-
dade laboral e criminalidade.

ções pacíficas de rua.
“Neste contexto, os trabalhadores, 

organizados pelos respectivos Comi-

Mesmo sem sair à rua, prossegue 
dizendo que as entidades emprega-
dores devem garantir que esta data 

tés Sindicais, deverão comemorar a 
data nos seus locais de trabalho”, reco-
menda.

seja assinalada da melhor maneira 
possível pelos trabalhadores como 
tem sido apanágio nas comemora-
ções anteriores.

Aliás, “como o nosso lema se refere, a 
precariedade laboral e o custo de vida 
são o motivo mais forte das nossas pre-
ocupações actualmente, sem descu-
rar outras como os salários baixos que 
a maioria dos trabalhadores recebem, 
a problemática do transporte publico, 
a insegurança rodoviária, a reforma 
legal e a liberdade sindical”, saliente a 
exortação da OTM-CS.

As comemorações do 10 de Maio 
no país decorrerão em todas capitais 
provinciais e distritos e a cidade de Xai-
Xai, Capital da Província de Gaza, vai 
acolher as cerimónias centrais.

Refira-se que, as marchas de ruas 
exteriorizam o repúdio dos trabal-
hadores e reafirmam a união na luta 
pelos direitos laborais e sindicais sem 
descurarmos o compromisso para 
com a produção e produtividade.

Em exortação aos trabalhadores 
moçambicanos, a organização dos 
trabalhadores de Moçambique – Cen-
tral Sindical (OTM-CS) recorda que 
o dia 1 de Maio de cada ano é uma 
data histórica na qual os trabalhadores 
trocam as suas frentes de produção 
pela reflexão sobre a vida laboral, as 
condições de trabalho e o progresso 
económico e social.

“Nesta data, celebramos a luta dos 
trabalhadores pela justiça laboral e ho-
menageamos os heróis de 1886 que 
com a sua bravura, libertaram-nos da 
escravatura laboral e da opressão per-
petrada pela burguesia da altura”, le-se 
na mensagem da OTM-CS recebida na 
nossa Redaccao. 

Em Mocambique, de acordo com 
a OTM-CS, o 1º de Maio foi reflectindo 
sobre as conquistas e sobre a situação 
do trabalhador no presente e perspec-
tivando o futuro.

“Nesta data, reafirmaremos o nosso 
compromisso para com a produção 
e produtividade em condições labo-
rais dignas e de justiça social”, refere, 
acrescentando igualmente que “reaf-
irmaremos a Unidade e Solidariedade 
intersindical, na luta comum pelo trab-
alho digno, paz laboral e diálogo social 
permanentes”.

Para a OTM-CS, o lema das celebra-
ções deste ano, enaltece de viva voz o 
NÃO à precariedade laboral e ao alto 
custo de vida e insta a quem de direito 
para a definição de políticas publicas 
que protejam os moçambicanos da 
miséria e da fome.

“O lema constitui um posiciona-
mento claro de que os trabalhadores 
são pela salvaguarda do trabalho 
digno protegido pelas normas labo-
rais internacionais e condição primor-
dial para o aumento dos níveis de 
produção e produtividade”, destaca a 
mensagem.

Refere ainda que a pandemia 
da COVID-19, embora registe um 
abrandamento assinalável em todo 
o território nacional e consequente 
fim do estado de calamidade públi-
ca, ainda não permite que se celebre 
o dia em condições normais carac-
terizadas por desfiles e manifesta-

Publicidade

Professores condenados a 
15 anos de prisão maior

Funcionários da Direcção provincial de Educação e Desenvolvimento Humano de Sofala, entre eles, professores af-
ectos às Escolas Primaria Josina Machel e Completa de Matadouro, foram condenados quinta-feira pelo juiz Martin-
ho Muchiguere, da 6ª secção do Tribunal Judicial de Sofala a penas que variam de 12 e 15 anos de prisão maior. Entre 
os nove réus que estiveram no banco dos réus, um foi absolvido por insuficiência de provas e os restantes outros, 
foram também condenados a dois anos de multas na razão de 10 e cinco por cento do salário mínimo à taxa diária.

e julgamento, o colectivo de juízes 
que compõem a 6ªsecção do TJPS 
julgaram por unanimidade em con-
siderar verificados os seguintes factos, 
“ em nome da República de Moçam-
bique em condenar Artemisia Maria 
Mouzinho Gimo a pena de 15 anos de 
prisão maior”.

Em relação aos factos, o juiz da causa 
esclareceu que foram cometidos a partir 
do mês de Outubro de 2018, quando a 
co-arguida Artemísia Gimo passou a de-
sempenhar a função de processadora 
de vencimentos na EPC de Matadouro e 
aproveitando-se da sua função, abonou 
para si mesma, salários a mais.

“Ela transferiu fraudulentamente para 
a sua conta bancária, um montante de 
4.149.822,17, tendo igualmente abo-
nado salários para outros sete colegas, 
nomeadamente José, Luísa, Mário, 
Nália, Páscoa, Pedro e Abel nos anos de 
2018/2019/20”, aclarou o Juiz.

aquisição de viaturas e na realização de 
eventos de lazer.

O juiz Martinho Muchiguere expli-
cou na sentença que a decisão do tri-
bunal resultou dos depoimentos dos 
próprios co-arguidos que confessaram 
terem praticados os crimes de que 
eram acusados pelo Ministério público 
e pronunciados, designadamente, au-
toria material na forma continuada dos 
crimes de peculato, associação para 
delinquir, fraudes relativas ao “E-SISTAF” 
e branqueamento de capitais.

“A acção perpetrada pelos co-ar-
guidos foi grave, especialmente por 
parte da co-arguida Artemísia Gimo 
que foi o cérebro e cabecilha de todas 
as operações que culminaram com o 
rombo financeiro junto de seu com-
parsa e amigo ora ao monte, António 
Machaze”, disse o magistrado.

Entretanto, revelou que dos factos 
provados nas audiências de discussão 

JORGE MALANGAZE                             
Email: jjmalangaze@gmail.com 

Trata-se do processo nº20/2020, 
movido pelo Gabinete Provincial 
de Combate à Corrupção de Sofala 
que levou aos bancos dos réus nove 
funcionários da educação, nomeada-
mente, Artemísia Gimo, Abel Carlos, 
José Alberto, Luísa Joaquim, Mário 
Cesar, Páscoa Domingos, Pedro André, 
Nália Manuel e Pedro André, absolvido 
pelo TJPS por falta de provas.

De um total dos oitos professores, 
seis foram condenados, um absolvido 
por insuficiência de provas e outro viu 
sua pena de dois anos suspensa por ter 
devolvido parte do dinheiro, tendo em 
conta que recebeu o montante ilícito 
sem o seu consentimento.

O Tribunal fixou igualmente o paga-
mento a título de indemnização a favor 
do Estado no valor de 20 milhões de 
meticais e o máximo de imposto de 
justiça, bem como, ordenou a reversão 
a favor do Estado, os bens apreendidos 
dos co-arguidos ora condenados a pe-
nas de prisão maior.

Martinho Muchiguere, juiz da causa 
disse que o co-arguido Pedro André foi 
absolvido porque que não ficou prova-
do o seu envolvimento, o que significa 
que houve insuficiência de provas. 

O nosso Jornal apurou ainda que do 
valor total de 20 milhões de meticais de 
indeminização a favor do Estado, seis 
milhões serão pagos pela Artemísia e os 
restantes 14 poderão ser restituídos pelos 
condenados a 12 anos de prisão maior.

 O “PUBLICO” soube ainda durante a 
leitura da sentença que os valores, ora 
saqueados pelos educadores, foram 
usados para a reabilitação de casas, 

Por desvio de 19 milhões em Sofala

Funcionários do INAHINA no banco dos réus 
Iniciou terça-feira na 8ª Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, o julgamento do processo nº 75/
GCCC/18, movido pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC), relacionado com o pagamento de sa-
lários a quatro (4) funcionários fictícios do Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação Marítima (INAHINA).

Os mesmos são indiciados pela 
prática de tipos legais de crimes de 
peculato, abuso de cargo, falsificação 
por servidor público no exercício das 
funções e falsificação por uso ilícito de 
instrumentos legítimos.

As diferentes acções levadas a 

cabo pelos arguidos, lesaram o Es-
tado moçambicano em (dez mil-
hões, novecentos e oitenta e sete 
mil, novecentos e oitenta metic-
ais e cinquenta e dois centavos) 
10.987.980.52 meticais.

São arguidos no processo, Lurdes 
Alexandre Manhiça, Nildo António 
Matola, Nádia Filipe Issufo Guamba, 
Júlio Tomás, Laura Manuel Zuca, Ade-
lina Mário Sitoe, Amanda Felisberto 
Mavie, Helena Nina Chivale Gertrudes 
Salvador Muguambe.
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siveraul2020@gmail.com

Oficialmente, o campeonato nacio-
nal do Futebol inicia no dia 07 Maio, 
porém, ainda não há certeza se o even-
to irá ou não acontecer, pese embora 
haja calendário. É que, como apurou a 
equipe deste semanário, não são todos 
os clubes convocados para o certame, 
estão preparados. 

Refira-se que a edição deste ano, 
contará com um número reduzido de 
equipas, sendo apenas doze, contra ca-
torze que foram convocadas na edição 
passada/2021.

Neste momento, acerta-se os últi-
mos detalhes da logística, bem como 
a definição do local onde irá decorrer o 
jogo de abertura, sendo que a cidade 
de Vilankulo poderá ser o local onde 
vai se dar o pontapé de saída, e caberá 
a equipa da Associação Desportiva dar 
alegria a dobrar, garantindo a vitória.

Recentemente, os clubes reuni-
ram-se em Assembleia-Geral da Liga 
Moçambicana de Futebol (LMF), com 
três pontos de agenda, nomeada-
mente a leitura e aprovação da acta da 
última reunião magna ordinária e das 
duas extraordinárias, a apresentação e 
aprovação do relatório de actividades e 
de contas dos exercícios 2020 e 2021 e 
apresentação do plano de actividades e 
orçamento para o ano 2022. Mas já no 
local, os três pontos anteriormente an-
unciados, sofreram acréscimo, porque 

fórum próprio a preocupação da cal-
endarização da época futebolística 
em Moçambique, nomeadamente as 
datas de início, fim e interrupções do 
campeonato nacional.

Já o director Nacional de Desporto de 
Rendimento, Francisco da Conceição, 
reconheceu a pertinência do debate e 

a autonomia administrativa, financeira 
e patrimonial. Queremos clubes fortes 
para que tenhamos uma liga também 
forte”disse Ananias Couana.

MOÇAMBOLA COM CINCO 
TÉCNICOS ESTRANGEIROS

actual modelo, manifestou a sua indig-
nação.

Lalgy, como forma de legitimar o seu 
posicionamento, quis saber dos par-
ticipantes qual seria o tempo de defeso 
em caso de se chegar à fase de grupos 
das afro-taças, neste caso Black Bulls.

“Se chegarmos o mais longe nas 
competições africanas, significa que 
não vamos parar, e teremos que jogar 
as fases subsequente no ano seguinte, 
sem competições, por que no país 
nessa altura não haverá competições. 
E, quando as competições africanas 
estiverem a terminar, estará a iniciar o 
Moçambola. Em que tempo que os 
jogadores, treinadores e todo pessoal 
vão descansar?”, indagou Juneid Lalgy. 

O Ferroviário da Beira, outro rep-
resentante nacional nas afrotaças, 
mostrou-se preocupado com o actual 
calendário desportivo, e diz que a ép-
oca chuvosa não deve ser justificativa 
para a não mudança do calendário.

A LMF ouviu e tomou notas das rec-
lamações, pois, embora seja o gestor do 
campeonato nacional, não tem com-

petência de tomar qualquer decisão 
em relação à mudança, por que esse 
papel cabe à Assembleia-Geral da FMF, 
fórum no qual os clubes, representados 
pela LMF, não têm assento.

O órgão que gere o Moçambola, 
simplesmente prometeu submeter 
este pedido a FMF. Igualmente sugeriu 
que os clubes levassem as reclamações 
junto às associações provinciais, que são 
legítimas eleitoras, para que aprovem a 
alteração na próxima reunião do organ-
ismo.

O presidente da LMF, Ananias Coua-
na garantiu que tudo que foi dito ficou 
registado. “Ficamos com o trabalho de 
casa de como a direcção Executiva da 
LMF deve interagir com a FMF para 
limar as arestas persistentes através de 
um envolvimento maior dos clubes da 
primeira liga na planificação da época”.

Ananias Couana considerou ainda 
que a Assembleia-Geral da LMF é  um 
exercício democrático e enriquecido 
pelas contribuições dos delegados dos 
clubes, os quais, de forma apaixonada 
e comprometida, apresentaram em 

DESPORTODESPORTO

Moçambola com pé suspenso 

os clubes é que mandam. Neste caso, 
pediram a inclusão de mais dois pon-
tos com destaque o debate sobre o 
comunicado número 01 da Federação 
Moçambicana de Futebol (FMF) e a cal-
endarização da época futebolística.

No decorrer do encontro, os clubes 
do Moçambola ressuscitaram um 
velho debate que sempre dividiu os 
desportistas: a mudança do calendário 
desportivo no país. Os presidentes das 
equipas voltaram a endurecer o dis-
curso, em Assembleia-Geral exigindo 
a mudança do calendário futebolístico 
actual para uma época internacional 
que inicie em Julho de cada ano para 
terminar em Maio doutro. 

Segundo os desportistas a alteração 
do calendário vai permitir que às equi-
pas apuradas para às Afro-taças se pre-
parem melhor. 

Os clubes consideram que o actual 
calendário futebolístico está desajusta-
do, olhando para as competições afri-
canas e para as provas de outros países. 

O presidente da Associação Black 
Bulls, Juneid Lalgy, uma das vítimas do 

entende que é preciso reverter o actual 
cenário para que a nova calendarização 
seja a mesma dos restantes países.

“Chove na África do Sul, chove no 
Zimbabwe, chove na Zâmbia, chove 
em todos os países, mas não deixam 
de jogar e de ter um calendário que seja 
internacional. Nós devemos adequar-
nos a esse calendário internacional 
e mudarmos o actual”, disse Da Con-
ceição 

Relativamente ao comunicado da 
Federação Moçambicana de Futebol, 
sobre as inscrições dos jogadores junio-
res nas equipas seniores, bem como a 
obrigatoriedade de inscrição das eq-
uipas sub-23 e das equipas femininas 
para as equipas que vão disputar o 
Moçambola, os clubes foram unânimes 
em requerer a retirada dessa obrigato-
riedade.

CLUBES APROVAM RELATÓRIOS
Dentre as matérias debatidas no 

AG, a aprovação por unanimidade de 
relatórios de actividades e contas dos 
exercícios de 2020 e 2021, bem 

O Moçambola-2022 que arranca 
este sábado contar com os préstimos 
de cinco treinadores estrangeiros e os 
restantes são moçambicanos.

Os técnicos já se encontram a trabal-
har nos seus respectivos clubes para ga-
rantir uma boa estreia no Moçambola.

À Associação do Black Bulls, foi o por-
tuguês Inácio Soares para orientar os 
“Touros”, O zambiano Wedson Nyiren-
da regressa ao país depois ter estado 
na União Desportiva de Songo, desta 
vez, para treinar Ferroviário da Beira, a 
União Desportiva do Songo também 
não quis ficar atrás foi buscar  o sérvio 
Srdjan Zivojnov, o Ferroviário de Ma-

campeão em 2017 e 2018, bom teste 
na primeira jornada, que reserva ainda 
o clássico entre o Ferroviário de Maputo 
e o da Beira. 

Por seu turno, o Ferroviário de Nam-
pula, orientado pelo treinador portu-
guês Nélson Santos, jogará no reduto 
do homónimo de Nacala, considerado 
dérby da capital do Norte.

Já o eterno candidato ao título, Costa 
do Sol, desloca-se a Vilankulo para jogar 
com Associação Desportiva local. 

Noutros dois jogos, a Liga Desportiva 
de Maputo recebe o Matchedje de Mo-
cuba, enquanto o Clube Incomáti visita 
o Ferroviário de Lichinga.

CLUBES QUEREM 6 MILHÕES DE 
METICAIS DE PREMIAÇÃO 

Ainda na senda da Assembleia geral, 
os clubes do Moçambola aproveitaram 
a oportunidade para manifestarem a 
sua indignação em relação ao valor da 
premiação do Mocambola que consid-
eram irrisório. Os clubes exigem que o 
vencedor da maior prova futebolística 
do país passem a receber seis milhões 
de Meticais, contra os actuais 600 mil, 
considerados insignificante comparan-
do com investimento feito pelos clubes. 

Os dirigentes dos clubes alegam não 
fazer sentido que a taça e as medalhas 
que são atribuídas ao campeão nacio-
nal de futebol sejam iguais ao que é 

meticais, uma prova que decorria em 
45 dias a dois meses.

No entendimento dos clubes não 
fazem sentido que se mantenha esta 
premiação por mais de uma década 
sem que  haja revisão.

A Liga Moçambicana de Futebol 
acolheu as inquietações dos clubes e 
prometeu aos clubes buscar parcerias 
para garantir a melhoria da premiação, 
embora não tenha avançado para 
quanto o valor vai subir, mas poderá 
ser ainda para esta edição do Moçam-
bola-2022.

SERNIC INVESTIGA ROUBO DE 

país em 2020 depois de ter sido retido 
por mais de três anos nas alfândegas 
em 2016. 

Face a esta situação, a FMF à semel-
hança do que aconteceu nos últimos 
dois jogos de qualificação para o último 
CAN dos Camarões, poderá procurar 
campos alternativos para a selecção 
nacional do futebol, visto que os Mam-
bas têm jogos em junho, inseridos na 
fase de qualificação para a fase final 
do Campeonato Africano das Nações 
(CAN) de 2023. 

A competição que será organizada 
pela Costa do Marfim, entre 23 de Jun-
ho e 23 de Julho.

puto contrato o belga Jean-François 
Losciuto e por fim Ferroviário de Nam-
pula foi a terra de Camões levar Nelson 
Santos que andava desempregado por 
aquelas “bandas”. Já treinadores nacio-
nais temos  Antoninho Muchanga a “pi-
lotar” o Ferroviário de Lichinga, Artur Se-
medo no Costa do Sol, Artur Macassar, 
Ferroviário de Nacala, Dário Monteiro 
continua Liga Desportiva de Maputo, 
Artur Comboio, Incomáti de Xinavane, 
Eurico da Conceição Associação Des-
portiva de Vilankulo e Nacir Armando, 
Matchedje de Mocuba.

BLACK BULLS DEFRONTA UD 
SONGO NA ABERTURA 

A Associação Black Bulls, treinada 
pelo português Inácio Soares, inicia a 
defesa do título do Moçambola de-
frontando em casa, a União Desportiva 
do Songo.

Deste modo, a Black Bulls terá pela 
frente um crónico candidato ao título, 

atribuído aos vencedores dos torneios 
recreativos, provinciais e de outras mo-
dalidades.

Ademais, dizem que a taça de vence-
dor, valores monetários, medalhas e 
outros tipos de premiação que são 
atribuídos actualmente ao campeão 
nacional não dignificam o futebol 
moçambicano, por isso exigem au-
mento ao órgão que gere a prova. 

Os gestores desportivos dizem ser 
inconcebível que haja disparidades, e 
dão como exemplo a diferença exis-
tente entre a premiação do campeão 
nacional de futebol, prova que decorre 
em aproximadamente oito meses, e 
tem como premiação de 600 mil met-
icais, contra os 650 mil que atribuídos 
ao campeão nacional de basquetebol, 
numa prova que tem apenas um mês.

Um outro exemplo chamado à co-
locação está relacionado com o torneio 
de abertura da Cidade de Maputo, nos 
anos 2019 e 2020, designado por Taça 
Mavila Boy, que era de um milhão de 

RELVA SINTÉTICA 
Há poucos dias do inicio da maior 

prova futebolística do país, alguns 
clubes ainda não têm campos defini-
dos para acolher as provas.

A par disso, está o Estádio Nacional do 
Zimpeto um dos campos que tem sido 
usado por alguns clubes da capital, mas 
que não está em condições de acolher 
jogos. No âmbito da renovação do piso, 
desapareceu relva, e a Polícia de Investi-
gação criminal está a investigar o roubo.

Além dos rolos de relva sintética cal-
culado em 40 toneladas, igualmente 
foram saqueados sacos de areia e borra-
cha, material incluso no processamento 
de arrelvamento. O roubo acontece 
numa altura em que o campo foi in-
terdito de acolher jogos internacionais 
promovidos pela CAF e FIFA devido ao 
mau estado do piso. 

 A relva que havia sido doada pela 
FIFA à Federação Moçambicana de 
Futebol, no quadro do desenvolvimen-
to do futebol em África que chegou ao 

Moçambola, o maior campeonato 
futebolístico do país, poderá so-
frer adiamento, cinco dias para o 
arranque do certame. Recente-
mente, os clubes do Moçambola, 
reunidos em Assembleia Geral da 
Liga Moçambicana de Futebol, de-
liberaram pela mudança do actual 
calendário desportivo para uma 
época internacional, que inicia 
em Julho de cada ano para termi-
nar em Maio doutro. No entendi-
mento das equipas, a mudança irá 
permitir com as equipas apuradas 
às Afro-taças se preparem da mel-
hor forma. Ademais, até ao fecho 
desta edição, alguns clubes con-
vocados para o presente campe-
onato, encontravam-se ainda 
numa situação irregular, para além 
de a exigência que fazem sobre o 
aumento do valor de premiação 
constituir outra barreira.

- O maior campeonato futebolístico, cujo arranque está programado para este sábado, pode cair por terra, por 
alguns clubes estarem ainda numa situação irregular 
- Ademais, os clubes convocados para o certame exigem mudança da época desportiva e aumento do valor de 
premiação 

como o plano de actividades e or-
çamento para este ano, foi o ponto 

mais alto, afinal o Moçambola depende 
exclusivamente dos fundos alocados 
pelos patrocinadores para a realização 
de provas.

E, para esta temporada futebolística 
2022, o orçamento de actividades da 
LMF situa-se em 71 milhões, 694 mil e 
600 Meticais, dos quais pouco mais de 
50 milhões proveniente dos patrocínios 
e 18 milhões de Meticais das trans-
missões televisivas da ZAP.

Já os atletas pediram a remoção do 
limite de 20 golos para  se considerar o 
melhor marcador da prova, bem como 
dos critérios para a escolha do guarda-
redes menos batido.

No meios disso, há dois pontos que 
serão excluídos dos laureados na próx-
ima gala do desporto, mas devendo ser 
reajustados os critérios, para que sejam 
reconhecidos.

Os clubes pedem igualmente à in-
trodução do prémio para o “homem do 
jogo” em todas as partidas do Moçam-
bola a partir desta edição, como forma 
de valorizar os jogadores.

No entanto, a Liga Moçambicana de 
Futebol assumiu a responsabilidade 
de criar novos critérios para as preo-
cupações dos jogadores, dos clubes e 
prometeu que antes do arranque do 
Moçambola, serão conhecidos.

“Saímos deste encontro reforçados 
no sentido de que há um sentimento 
consensual e compromisso de trabal-
harmos todos para o crescimento da 
nossa Liga. Efectivamente, queremos 
crescer de modo que, nos termos dos 
estatutos, as decisões da Liga Moçam-
bicana de Futebol, sejam tomadas pe-
los clubes,  por forma a concretizar-se 
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Já à VENDA nas 
Lojas!

MIVANY SHOP
(Aeroporto  Internacional de Maputo)

MABUKU 
 (Július Nyerere e Hotel Rovuma)

PAPELARIA ESCOLAR
(24 de Julho)

TAVERNA
(Costa do Sol)

TAVERNA 
(Sommerschield)

TAVERNA 
(Mao-Tse-Tung)

TAVERNA 
(Av. 24 de Julho)

TAVERNA 
(Jardim dos Namorados)

TAVERNA
(Baia Mall)

CINEMA
19º CICLO DE CINEMA EUROPEU 

MACUNAÍMA 

A CASA 

Dois anos depois da última edição, 
volta ao nosso convívio o 19º Ciclo 
de Cinema Europeu, que começa já 
amanhã, dia 3, com a fita A Casa, do 
realizador Radu Ciorniciuc, uma co-
produção entre Roménia/Finlândia/
Alemanha. 

Os filmes do Ciclo de Cinema Eu-
ropeu são compostos por documen-
tários, dramas, comédias e curtas-
metragens, à semelhança das edições 
passadas. Este ano o Ciclo terá exi-
bições em Maputo, no Centro Cultural 
Franco-Moçambicano e nos Bairros da 
Mafalala, Chamanculo, Xipamanine, 
Polana Caniço e Choupal e, daí parte 
para a Cidade da Beira, no Centro Cul-

Realizado em 1969 pelo brasileiro Joa-
quim Pedro de Andrade, a partir da obra 
homónia de Mário de Andrade, Macu-
naíma, representado pelo actor Grande 
Otelo, o filme retrata com ardente fi-
delidade os cenários, mitos, passagens, 
diálogos, costumes e representações. 
Por meio do herói que festeja muito, mas 
é “devorado” pelo sistema, Macunaíma 
faz uma análise de um momento onde 
o mais forte engole o mais fraco, num 
ambiente simbólico repleto de contacto 
com a realidade dos brasileiros em pon-
tos específicos da sua história, inclusive 
o actual, um cenário político repleto de 
contradições e inseguranças.

Em exibição, dia 03, no CCBM, às 
16:00 horas

Filme de abertura do 19º Ciclo de 
Cinema Europeu, realizado por Radu 
Ciorniciuc, acompanha a família Enache 
que vive numa ilha nos pântanos do 
lago Vacareșt, Bucareste, Roménia, há 
vinte anos. Quando as autoridades dec-
idem reivindicar de volta esse raro ecos-
sistema urbano, a família é despejada 
e instruída a se instalar na cidade, uma 

tural Português.
A presente edição do Ciclo de Cine-

ma Europeu é resultado de uma imen-
sa coordenação entre a Delegação da 
União Europeia, os Estados membros 

realidade sobre a qual eles não sabem 
nada, tendo as suas identidades ques-
tionadas e transformadas, juntamente 
com seu senso de liberdade e vínculos 
familiares. É neste percurso que Radu 
Ciorniciuc acompanhou esta família 
durante quatro anos, documentando 
os acontecimentos, num registo crite-
riosamente montado para mostrar dois 

e não-membros participantes e os 
Centros Culturais Franco-Moçambica-
no (CCFM) e Moçambicano-Alemão 
(CCMA), em Maputo.

mundos em colisão, entre si.
Um belo e duro filme que Radu 

Ciorniciuc cria, mostrando que o rela-
cionamento entre estes dois mundos 
é muito mais complexo que uma 
agenda populista entre a caridade e a 
segregação.

Em exibição, dia 03, no CCFM, às 
18 horas

TINDZHAKA (9)

VAKITHY NYAMBUWE

Mas no decorrer do tempo, segun-
do a alei dizia que, quem devia “tsh-
ingar” a viúva, entre os irmãos, seria 
aquele que segue o morto. Era último 
recurso ao irmão mais velho, tendo 
em conta que, este no estatuto social, 
enquadra no lugar de pai; relativo ao 
seu irmão, então, a mulher deste é 
nora. Se aquele que o seguia morrer, 
ou por recusa evocando o motivo 
da sua indisponibilidade, mas… era 
caso que, por dedos podia-se contar, 
então, viria a ser o terceiro irmão mais 
novo. 

Salienta-se que, o homem tsonga, 
quanto mais mulheres tivesse, mais 
orgulho sentia.

 No seu a sentir, gerou ambição 
até a suscitar a traição entre irmãos 
para o alcance de tshingar a noiva. 
Para o efeito, o interessado, recorria-
se as drogas, “thakava” ou por meio 
do assassinato ao irmão mortal-
mente confiante na lei que iria o 
obvir seus intentos. Ia a só ao curan-
deiro, mas não extinguia seus rastos. 
O que existe, a curto ou alongo pra-
zo ascende à superfície na base dos 
serviços do adivinho. A sociedade 
passou a cautelar a situação. Que-
brou-se a sequência dos indivíduos 
para o alcance de a tshingar a viúva. 
Então esta, passou a ter a posse da 
decisão para escolha a quem podia 
tshinga-la, se era o homem interno 
familiar ou externo.  

Neste contexto nesses tempos 
áureo no uso desta cultura, à quando 
o dito kutshinga tinha estendido a 
qualquer homem, pois, toda her-
ança do morto constituía surpresa 
agradável, enquanto se fosse o irmão, 
directa ou indirecta, este como mem-
bro familiar estava ligado com os tais 
bens, por isso assegurava a família 
do morto com todo respeito e o zelo 
digno da família. 

Mas, para os homens alheios famil-
iar a tshingar era o meio para o alcance 
do interesse assente na ambição da 
riqueza do morto. E após da posse da 
mesma, então, navhatwa ku xurha, 
em forma de expressão cântico que 
expressavam o regozijo pela posse de 
produtos que não lhes custaram ne-
nhum esforço, mas sim ao morto, en-
tretanto, criaram canção que enaltecia 
o seu ímpeto concorrencial. E se fosse 
o irmão que tivesse assumido o levi-
rato jamais faria. Todavia, o oportunista 
punha-se a cantar e a dansar:

“A nsati wa lovholo, ni wa ku tsh-

inga!    
 Ku wina maneee?
Kuwina wa ku tshinga.
A nga naini?
A nga ni swibhâla, ni swihahlu, ni 

xibakela. 
Atsangu ghue.
coro
Hééé mamani nwamafhohlosela!
Giôn hâââ! Mamani nwamaf-

hohlosela!
Giôn hâââ…”
No inicio desta canção, o dança-

rino já de pé e, de acordo com a men-
sagem contido no cântico, este, ao 
ritmo da melodia acompanhado das 
vozes vocais em coordenação com 
o som produzido do bater das mãos 
dos acompanhates, cabe ao protogo-
nista ocupar-se nos movimentos de 
gestos exibicionais revestido da cao-
grafia inerente à conteúdo da mensa-
gem. Na parte final: 

…Hééé mamani nwamafh… Giôn 
hââ, mamani nwamafhohlosela giôn 
hâââ… De forma rempentina …O pé 
é levantado e bate violentamente o 
chão e faz alternância dos pés e, con-
soante os movimentos das flexões 
corporais guerreiras tão atraentes e 
convidativas, ouvindo-se os sons das 
batidas dos pés misturado com júbi-
los que congratula esforfo feito, estim-
ulado pelo rítimo da dança, todo ele 
anímico de forma heróica: Gui guigui 
gui… e com a sentura: ngunyu-ngun-
yu, guigui gui guigui… Giôn hâââ ma-
ma-ni nwa-ma-fho-se-la giôn hâââ… 
E pelos braços esticados dando sinal 
à câmara lenta que dá entender o té-
rmino da canção e a sua dança. Todo 
ele a respirar com rapidez a fundo e 
tanto transpirado correspondente as 
energias empreendidas, enquanto 
os acompanhantes coroavam-no de 
aplausos à mistura de risos.   

Quanto à moral do cântico, ques-
tiona, comparativamente, entre 
as duas esposas. A adquirida pelo 
lovholo e a viúva obtida por meio da 
lei do levirato. Qual a que sobressaia, 
quanto a sua prestação, com mais at-
enção ao marido?

É dado como resposta: Sobres-
saía a do levirato. Na mesma can-
ção, procura saber os trunfos que 
a vitoriosa ostenta que faculta-a a 
vitória. Constata-se que ela ganha 
vantagem pela posse da herança do 
falecido, pois, partiu para outra vida 
deixando tudo, entre as quais, o cur-
ral dos quadrúpedes, a capoeira das 
galinhas… E, no dia que a chegar, 
é servido o xima com caril de carne 
com os melhores nacos da carne do 
frango, em particular, as que destina-
vam ao pré eleito, tais como a moela, 
o fígado a asa e entre outros, os mes-
mos conotavam sentidos cifrados, 
exemplo a asa representa o poder do 
homem que protege o lar cobrindo-o 
em defesa, a moela é figura represen-
tativa à esposa que é tomada pelo 
esposo… que esta aos cuidados do 
mesmo. As ditas peças eram acom-
panhados de bebida.
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Aqui, o saxofonista foi recebido pelo 
Director Geral, Mouzinho Saide, que 
na ocasião se fazia acompanhar pelo 
Médico Oncologista responsável por 
aquele Serviço, Satish Tulsidás e quad-
ros da sua instituição. 

Munido de seu instrumento de trabal-
ho, o dono de vários clássicos com crédi-
tos mundialmente firmados, percorreu 
sala a sala o edifício da Oncologia, onde, 
diante dos pacientes e seus familiares, 
expressou seu sentimento de carinho e 
solidariedade através da música.

É que, a música, é bem conhecida 
por sua capacidade de afectar nosso 
humor, reduzir a ansiedade e mel-
horar o bem-estar. E não foi ao acaso, 
que Mouzinho Saide, na sua breve 

intervenção sublinhou que o gesto de 
Chonguiça, faz parte de uma terapia 
que tem contribuído para a human-
ização e cura dos pacientes. 

Antes de entoar a sua serenata sob 
o olhar incrédulo dos presentes que 
absorveram a magia e poder do saxo-
fone, o inconfundível guru da música 
clássica, endereçou palavras de con-
forto aos pacientes e seus familiares 
ao mesmo tempo que encorajou aos 
profissionais de saúde para continua-
rem na desafiante missão de devolver 
a esperança daqueles que tanto pre-
cisam.

Não fosse a visita anunciada, este 
dia, teria passado como tantos outros 
na Enfermaria de Oncologia da maior 

unidade sanitária do país, mas, quis o 
destino, que tal fosse completamente 
diferente.

E a alegria nos rostos não passava 
despercebida, pois, o sorriso denuncia-
va uma manifestação dos lábios que 
demonstrava que o coração encontr-
ara o que o coração tanto procurava, 
facto que poderá ter espantado mo-
mentaneamente a dor nos pacientes.

Mas, não foram apenas as men-

sagens de carinho e música que 
caracterizaram o dia, pois, Moreira 
Chonguiça, em parceria com a em-
presa Água Vengo, ofereceu algumas 
unidades deste precioso líquido aos 
doentes e seus familiares.

E, segundo um velho ditado, é 
dando que se recebe, por isso, o 
músico recebeu das mãos do Direc-
tor do HCM, um certificado de recon-
hecimento, que também o confere 

o título de Amigo do Hospital, pelas 
actividades culturais e filantrópicas 
que tem desenvolvido em prol desta 
unidade sanitária.

A iniciativa, que já vai no seu sexto 
ano, terminou com a realização de 
uma exibição emocionante e convin-
cente no Anfiteatro das Ortopedia, 
onde o saxofonista junto com a sua 
banda “More Jazz Big Band” contagiou 
os presentes que, ficaram hipnotiza-
dos ao som dos instrumentos que de 
lés a lés, invadia a sala. 

Recorde-se que a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciên-
cia e Cultura (UNESCO) designou ofi-
cialmente o dia 30 de Abril como Dia 
Internacional do Jazz, a fim de destacar 
o jazz e seu papel diplomático de unir 
as pessoas em todos os cantos do 
globo. O International Jazz Day é pre-
sidido e liderado por Irina Bokova, an-
tiga Directora Geral da UNESCO, e pelo 
lendário pianista e compositor de jazz 
Herbie Hancock, que é Embaixador da 
UNESCO para o Diálogo Intercultural 
e Presidente do Herbie Hancock Insti-
tute of Jazz.

Moreira Chonguiça é parceiro da 
UNESCO, desde 2016, para a concep-
ção e produção das celebrações do 
Dia Internacional do Jazz em Moçam-
bique a 30 de Abril. Para além disso, é 
também parceiro do Herbie Hancock 
Institute of Jazz em New York, Estados 
Unidos da América, no âmbito das cel-
ebrações do Dia Internacional do Jazz.

Saúde & JAZZ partilham palco no HCM

Jazz invade centro de 
treinos militares

Assinalou-se sábado, o Dia Internacional do Jazz, uma efeméride instituí-
da em 2011 pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 
Cultura (UNESCO), com vista a destacar o género e seu papel diplomático 
de unir pessoas. Para assinalar a efeméride, O saxofonista Moreira Chon-
guiça realizou na Escola Prática do Exército, em Munguine, distrito da 
Manhiça, um concerto musical, que contou com a actuação do grupo Mas-
sodjua, das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).

O etnomusicólogo e activista social Moreira Chonguiça escalou na man-
hã de quinta-feira, a Oncologia do Hospital Central de Maputo – HCM, 
numa iniciativa que se enquadra no Dia Internacional do Jazz, celebra-
dos sábado, 30 de Abril passado.

Este ano, a data é celebrada sob o 
lema “Paz e Integridade”, sendo este o 
pensamento que move muitas iniciati-
vas ligadas à efeméride.

O saxofonista Moreira Chonguiça 
realizou na Escola Prática do Exército, 
em Munguine, distrito da Manhiça, 
um concerto musical, que contou com 
a actuação do grupo Massodjua, das 
Forças Armadas de Defesa de Moçam-
bique (FADM).

A escolha do quartel para realização 
deste evento foi, segundo Chonguiça, 
uma forma de reconhecer o papel im-
prescindível das FADM na manuten-
ção da paz e integridade no país.

O músico, que é parceiro da UNES-
CO desde 2016, para a concepção 
e produção das celebrações do Dia 
Mundial do Jazz em Moçambique, e, 
no mesmo âmbito, do Herbie Han-
cock Institute of Jazz, em New York, 
Estados Unidos, mantém uma boa 
relação com as forças armadas desde 
2013, ano da realização, em Chimoio, 
capital de Manica, do Festival Militar.

Ainda alusivo ao Dia Internacional 
do Jazz, na Matola, o Bela Vida Vilas 
Shopping apresentou o projecto Au-
tism Groove, liderado por Stélio Ma-
vimbe, que convidou instrumentistas 
moçambicanos como Stélio Mond-
lane (produção musical e bateria), 

Thapelo Motshegwe (piano e teclado) 
e Dudú Stalin (guitarra).

À noite do mesmo sábado, foi es-
perado um trio sul-africano liderado 
pelo compositor Bokani Dyer (piano 
e voz), Shane Cooper (baixo) e Lea-
gan Starchild (bateria), que apresenta 
um estilo musical, no qual explora a 
tradição e promove a paisagem con-
temporânea do jazz.

Por sua vez, o Centro Cultural Franco-
Moçambicano, na cidade de Maputo, 
realizaou sábado a quarta edição do 
programa “Jazz no Franco”, que contará 
com a presença dos saxofonistas Moreira 
Chonguiça, Alena Bravo e Elcides Carlos.

As celebrações desta efeméride 
decorrem desde ontem, pois o Centro 
Cultural Municipal Ntsindya, na cidade 
de Maputo, abriu-se para uma actua-
ção de Terêncio Tovela e do Projecto 
Hugawa.

O jazz é um estilo musical que 
apela à criatividade e à improvisação, 
e teve origem nos Estados Unidos da 
América, através da comunidade afro-
americana no Século XIX, tendo-se 
popularizado nas primeiras décadas 
do século passado.

New Orleans é reconhecida como 
a cidade onde nasceu o estilo, muito 
associado à luta pela liberdade e 
abolição da escravatura.

Moreira Chonguiça no HCM
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Helena Khida, ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos,é figura da nossa eleição, ao dar mão à palmatória, 
assumindo (sem reservas) que o sector que dirige é o segundo 
mais corrupto, concordando, assim, com a Procuradora-Geral da 
República, Beatriz Buchili.

No seu informe sobre o estado da justiça e legalidade, na últi-
ma quarta e quinta-feira, Beatriz Buchile tocou em um problema 
bicudo, há muito conhecido, que é a corrupção, apontando o 
sector da justiça, como o segundo mais corrupto, o que foi re-
conhecido pela respectiva titular da pasta. Entretanto, Khida fri-
sou que nenhum sector está imune à corrupção, mas que tam-
bém não há sector que esteja acima da lei, por isso, a intenção, e 
o que está acontecer é a existência de mecanismos a fazer face à 
situação e desencorajar mais actos corruptos.

Aliás, diz ainda que o sector que dirige, já identificou muitas 
pessoas envolvidas na corrupção, neste momento a responder 
em processos disciplinares e em processos crimes, para des-
encorajar os que estão directamente envolvidos no sector da 
justiça.

Entretanto, no seu informe, a Procuradora-Geral da República 
falou também da superlotação das cadeias, um assunto que há 
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muito deixou de ser novidade. As cadeias nacionais têm capacid-
ade para cerca de oito mil reclusos, mas recebem mais de 21.800 
presos.

Por isso, Buchile alertou que esses locais podem servir 
como um centro de recrutamento de terroristas, ao que Khida 
acrescentou que a superlotação dificulta a gestão dos estabe-
lecimentos prisionais, por conta do rácio agentes penitenciário-
recluso, que está muito aquém do desejado, o que dificulta o 
controlo dos presos, assim, para além de haver possibilidade de 
juntar-se a grupos terroristas, eles podem “formar-se” na prática 
de outros tipos de crime.

Uma das soluções apresentadas por Buchile foi a construção 
de mais estabelecimentos penitenciários. Para Kida, não vale a 
pena “aumentar só por aumentar” pois mesmo tendo mais esta-
belecimentos prisionais o número de presos sempre vai aumen-
tar, por isso, apontou o cumprimento, na íntegra, do código de 
execução de penas como uma das soluções.

Para Kida a celeridade processual, para além de reduzir o 
número de reclusos nos centros prisionais, também evitaria que 
inocentes ficassem detidos e por isso, prometeu mais trabalho 
nesse sentido.
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